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Voorwoord 
 

 
 

Modellen van beleidsuitvoering veronderstellen dat uitvoerders – onder bepaalde 
beperkende condities – proberen hun eigen voorkeuren te realiseren. Hoewel het 
schrijven van een proefschrift een opdracht betreft, vergezeld van richtlijnen hoe deze 
moet worden vervuld, is de relatie tussen promotor en promovendus geen stereotypische 
uitvoeringsrelatie. Zo heeft de promovendus de ruimte om eigen voorkeuren te vormen en 
om het proefschrift hiernaar vorm te geven. Wel zijn er de nodige beperkende condities 
waarmee moet worden omgegaan. Verschillende mensen hebben mij geholpen om mijn 
voorkeuren te vormen en om deze voorkeuren onder beperkende condities te realiseren 
(of hier juist vanaf te zien) en daarvoor wil ik hen bedanken. 

Het scherpe inzicht in processen van beleidsvorming en beleidsuitvoering en de 
(modelmatige) analyse hiervan, het inspirerend enthousiasme en de altijd openstaande 
deur van mijn copromotor René Torenvlied waren cruciaal voor de vorming van mijn 
ideeën over het onderwerp en voor de succesvolle afronding van deze studie. De 
helderheid en logische systematiek van dit boek zijn sterk verbeterd door het kritische 
leeswerk en analytische vermogen van mijn promotor Werner Raub en zijn uitstekende 
oog voor de structuur en consistentie van (theoretische) argumenten.  

Zonder de grote kennis van Jeroen Weesie over statistische analysetechnieken, 
geschikte programmatuur en vooral ook geschikte analysestrategieën hadden de analyses 
in dit boek minder goed aangesloten bij de state-of-the-art. Agnes Akkerman maakte mij 
vertrouwd met de formele en vooral ook informele gang van zaken in het CAO-overleg 
en in de Capaciteitsgroep Sociologie in Utrecht en bleef ook na haar vertrek uit Utrecht 
altijd beschikbaar voor vragen en advies. 

Tijdens mijn stage bij de Directie Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte Maurice Rojer mij wegwijs op het Ministerie 
en in de wereld van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Laurens Harteveld en Ruud 
Korporaal lieten mij delen in hun expertise en voorzagen mijn vragenlijsten voor de 
expertinterviews van uiterst bruikbaar commentaar. 
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Deze studie was niet mogelijk geweest zonder de experts die belangeloos hun tijd 
beschikbaar maakten om zich met mij te buigen over de standpunten en prioriteiten van 
sociale partners en overheid: Adem Akdeniz, Andries van den Berg, Jan-Willem van den 
Braak, Wiel Brand, Anja van Eck, Gerard Groten, Joke Hubert, Cor Inja, Jan van 
Katwijk, Henk Koning, Ruud Korporaal, Henri Kroezen, Jaap Leppers, Gerald Maenen, 
Jan Paauw, Cees Peijster, Maarten Post, Kees Scheepens, Joop Schippers, Hans van der 
Stijl, Peter Thijssen, Piet Verheijden, Els Vogels en Hans van der Windt. 

Grietus Wiggers heeft mij geduldig geadviseerd inzake de organisatie en 
interpretatie van de bestanden met longitudinale gegevens over de aanwezigheid van 
CAO-afspraken die de Afdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie van de Directie 
Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid aan mij beschikbaar heeft gesteld. 

Van Decide kon ik de software gebruiken voor besluitvormingssimulaties. 
Alhoewel de modelanalyses uiteindelijk niet in dit boek zijn verschenen, hebben zij wel 
in belangrijke mate bijgedragen aan mijn denkproces. Reinier van Oosten heeft de 
simulaties met mij uitgevoerd. Frans Stokman heeft mij onder andere gewezen op het 
cruciale onderscheid tussen twee soorten belang. 

Met haar cursussen en forumdagen bood het ICS een stimulerende, academische 
omgeving. Bij de Capaciteitsgroep Sociologie in Utrecht heb ik gedurende het grootste 
deel van dit project zeer prettig gewerkt. De School of Sociology van University College 
Dublin heeft mij in de gelegenheid gesteld om mijn academische horizon internationaal te 
verbreden en tegelijkertijd te blijven werken aan dit boek. Bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau werk ik momenteel met veel plezier aan het onderzoek ten behoeve van de 
evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mijn dank gaat uit naar alle 
collega’s met wie ik in afgelopen jaren heb mogen werken: secretariaat, mededocenten, 
lunchgenoten, Wmo-ers, voetballers en kroeggangers. 
 Met mijn vrienden kon ik discussiëren, eten, drinken, muziek maken en toneel 
spelen. Zij boden zowel een klankbord als een tegenwicht voor mijn academisch werk. 
Loulou en mijn paranimfen Joost en Willem-Jan namen het manuscript kritisch door. Bij 
Joost kan ik altijd terecht voor een meer of minder serieus gesprek onder het genot van 
meer of minder bier. Willem-Jan heeft zich als kamergenoot in Utrecht mijn 
nadrukkelijke aanwezigheid laten welgevallen en zich al die tijd beschikbaar getoond om 
academische en persoonlijke problemen uitgebreid door te nemen. Ik wil mijn ouders 
bedanken, mijn broer en mijn zus, voor de nimmer aflatende interesse in de voortgang 
van het project. Ten slotte wil ik Susie bedanken voor haar komst naar Nederland en haar 
geduld met de kluizenaar in de studeerkamer. Prima, dankjewel! 
 
Gijs van Houten 
Augustus 2008 
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1 

Doorwerking van aanbevelingen  

als probleem van beleidsuitvoering 

 

 

 
1.1 Beleidsuitvoering in gelaagde stelsels 
 
Een wezenlijk onderdeel van het beleidsproces is de beleidsuitvoering (Sabatier, 1991). 
Democratisch gekozen besluitvormers doen beloften aan hun kiezers. In het proces van 
politieke besluitvorming proberen zij tot besluiten te komen die deze beloften 
weerspiegelen. Maar de besluitvormers worden uiteindelijk afgerekend op de mate 
waarin de beloften zijn terug te zien in het beleid dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In 
de uitvoering van politieke besluiten kan het beleid echter nog een heel andere wending 
nemen. Wanneer de uitvoering afwijkt van de democratische besluiten kan dit implicaties 
hebben voor de herverkiezing van de individuele besluitvormers en zelfs voor de 
stabiliteit van het democratische systeem (Mazmanian & Sabatier, 1989; Pressman & 
Wildavsky, 1984; Torenvlied, 2000).1  
 Onderzoek naar processen van beleidsuitvoering betreft over het algemeen een 
statelijke context. In statelijke stelsels zijn politici de besluitvormers en ambtenaren of 
ambtelijke organisaties de beleidsuitvoerders. De besluiten die de politici nemen zijn 
juridisch bindend voor de ambtenaren die ze dienen uit te voeren. Om de 
beleidsafwijkingen te verklaren die ambtenaren realiseren wanneer zij het beleid 
uitvoeren is een ‘standaardmodel van beleidsuitvoering’ ontwikkeld (vgl. Torenvlied & 
                                                 
1 Een strategische besluitvormer zou in de besluitvorming al kunnen anticiperen op verwachte 
beleidsafwijkingen. Wanneer hij kan inschatten in hoeverre de beleidsuitvoerder – ongeacht het politieke 
besluit – een beleidsprestatie zal leveren die zijn belofte aan de kiezer weerspiegelt, kan hij hier in het 
proces van besluitvorming al rekening mee houden. De implicaties van een beleidsafwijking voor 
herverkiezing kunnen dan juist positief zijn. Verderop in dit hoofdstuk en ook in hoofdstuk 2 zal echter 
worden betoogd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een besluitvormer over een dergelijk inzicht in de 
beleidsuitvoering beschikt. 



Hoofdstuk 1 

 2

Akkerman, 2004). In dit standaardmodel worden beleidsafwijkingen verklaard vanuit (1) 
kenmerken van de besluitvorming – waarin de beloften van individuele politici worden 
omgezet in collectieve politieke besluiten – (2) kenmerken van de uitvoerende 

organisaties – die de politieke besluiten omzetten in beleidsprestaties – en (3) kenmerken 
van de procedures waarmee de beleidsuitvoering wordt gecontroleerd (vgl. Balla, 1998; 
Banks, 1989; Banks & Weingast, 1992; Bawn, 1995; Bendor, Taylor & Van Gaalen, 
1987; Dunsire, 1990; Gormley, 1989; Korsten & Derksen, 1986; Lipsky, 1980; 
McCubbins, Noll & Weingast, 1987, 1989; McCubbins & Schwartz, 1984; Moe, 1997; 
Ringeling, 1978; Torenvlied, 2000; Whitford, 2002).  

Het object van deze studie is de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming, ook 
wel het ‘poldermodel’ genoemd (zie Kader 1.1).2 In de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming doen democratisch gekozen bestuurders van 
koepelorganisaties van werkgevers en werknemers bepaalde beloften aan hun leden. 
Vervolgens worden in de Stichting van de Arbeid besluiten genomen over de te varen 
koers. Maar de beloften die koepelbestuurders aan hun leden doen, worden pas 
waargemaakt wanneer decentrale CAO-onderhandelaars de aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid ook daadwerkelijk in CAO-afspraken uitwerken, oftewel, 
wanneer de aanbevelingen doorwerken in CAO-afspraken. Het proces van doorwerking 
van aanbevelingen vertoont parallellen met de processen van beleidsuitvoering die 
worden besproken in de uitvoeringsliteratuur (vgl. Torenvlied & Akkerman, 2004). De 
context waarbinnen de beleidsvorming (als besluitvorming en beleidsuitvoering) 
plaatsvindt, verschilt echter van de statelijke context waarop de uitvoeringsliteratuur zich 
richt. Een eerste verschil is dat in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
besluitvorming plaatsvindt op meerdere niveaus. Er is sprake van gelaagde 

beleidsvorming of multilevel governance (Héritier, 2003; Hooghe & Marks, 2003; 
Torenvlied & Akkerman, 2004). Een tweede verschil is het feit dat de collectieve 

besluiten die besluitvormers op centraal niveau nemen – de aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid – in tegenstelling tot politieke besluiten juridisch niet bindend 
zijn voor alle betrokken partijen. In de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming is 
daarmee sprake van wat ook wel zachte sturing of soft policy wordt genoemd (Streeck, 
1995; Van Houten & Torenvlied, 2002). 3 
   

                                                 
2 Voor een uitvoerige bespreking van de voors en tegens van zowel het begrip als het verschijnsel 
‘poldermodel’ zie bijvoorbeeld Visser en Hemerijck (1997) en Hemerijck en Visser (2002). 
3 Naast de aanwezigheid van een getrapt stelsel van verschillende lagen waarop collectieve besluitvorming 
plaatsvindt en de inzet van zachte sturingsinstrumenten, onderscheiden Hooghe en Marks (2003) nog een 
derde kenmerk van gelaagde stelsels van beleidsvorming. Dit is dat de lagen relatief zelfstandig operen en 
een hoge mate van autonomie genieten. Dit kan echter worden gezien als een implicatie van het feit dat 
sprake is van een gelaagd stelsel waarin sprake is van niet-bindende beleidsinstrumenten. 
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Kader 1.1  Arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland 
 
 
In het Nederlandse stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming kan een aantal lagen van besluitvorming 
worden onderscheiden. Op centraal niveau ontmoeten bestuurders van vakcentrales en centrale 
werkgeversorganisaties elkaar in de Stichting van de Arbeid. De Stichting van de Arbeid bestaat sinds 1945 
en is een publiekrechtelijke organisatie.  
 
 “Op grond van de huidige statuten is de Stichting een overlegorgaan voor representatieve centrale 

organisaties van werkgevers en van werknemers. De Stichting wil als overlegorgaan voor deze 
organisaties goede arbeidsverhoudingen bevorderen...” (Stichting van de Arbeid, 2008).  

 
De Stichting van de Arbeid wordt voorgezeten door de voorzitters van de Vereniging VNO-NCW (VNO-
NCW)4 – de grootste centrale werkgeversorganisatie – en de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) – 
de grootste vakcentrale. Naast de voorzitters worden deze beide organisaties elk door nog drie mensen 
vertegenwoordigd. De overige organisaties – de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de 
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB) aan werkgeverszijde en het Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV) en de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) aan de kant van de 
werknemers – bezetten elk twee zetels. Tweemaal per jaar – tijdens het voor- en najaarsoverleg – schuift de 
overheid bij de leden van de Stichting van de Arbeid aan tafel. In deze bijeenkomsten worden de 
randvoorwaarden vastgesteld waaronder het arbeidsvoorwaardenbeleid in de komende periode moet 
worden gevoerd. Buiten het voor- en najaarsoverleg is de overheid niet rechtstreeks betrokken bij het 
overleg in de Stichting van de Arbeid.5 

De organisaties vertegenwoordigd in Stichting van de Arbeid zijn allen koepelorganisaties: 
organisaties van organisaties. Individuele vakbonden en werkgeversorganisaties slaan de handen ineen om 
expertise te delen, machtsblokken te vormen en eenheid te creëren op bepaalde beleidsterreinen (vgl. 
Crouch, 1982; Hyman, 1994). Deze samenwerking biedt tevens de mogelijkheid om als unitaire 
gesprekspartner op te treden voor de overheid en andere spelers op landelijk en internationaal niveau. 
Zowel uit het voor- en najaarsoverleg als uit tussentijds overleg kunnen aanbevelingen voortvloeien. Iets 
formeler gesteld: aanbevelingen zijn bipartiete afspraken (tussen de sociale partners) die in (vaak) tripartiet 
overleg (tussen sociale partners en overheid) worden gemaakt.6 Soms worden deze aanbevelingen 
afzonderlijk uitgevaardigd, soms als sociaal akkoord. Binnen elk van de koepelorganisaties en binnen de 
individuele verenigingen van werkgevers en werknemers wordt vervolgens overlegd over de wijze waarop 
deze aanbevelingen kunnen worden uitgewerkt in CAO-beleid. 

De mogelijke uitwerkingen van aanbevelingen en ander CAO-beleid worden in veel gevallen 
opgetekend in arbeidsvoorwaardennota’s. Het CAO-overleg vormt het meest decentrale niveau van 
geformaliseerd overleg tussen de sociale partners.7  

 

                                                 
4 VNO-NCW is een samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
(VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). Sinds de fusie van VNO en NCW in 
1996 worden de volledige namen van de voorgangers van VNO-NCW niet meer gebruikt. 
5 Dezelfde partijen die elkaar in de Stichting van de Arbeid ontmoeten, treffen elkaar eveneens in de 
Sociaal-Economische Raad waar zij worden geflankeerd door een tiental kroonleden. De Sociaal-
Economische Raad richt zich vooral op advisering van de overheid. In de Stichting van de Arbeid worden 
vooral afspraken gemaakt over het te voeren beleid op CAO-niveau. Niettemin adviseert ook de Stichting 
van de Arbeid zo nu en dan de overheid. Het zou ook interessant zijn om te kijken naar de ‘doorwerking’ 
van deze adviezen in het overheidsbeleid. Deze studie beperkt zich echter tot de doorwerking ‘van boven 
naar beneden’. 
6 Voor een bespreking van het verschil tussen en het voorkomen van bipartiete en tripartiete afspraken en 
akkoorden zie Visser (2007). 
7 Hieronder bevindt zich nog het niveau van de individuele ondernemingen waar de gemaakte CAO-
afspraken dienen te worden geïmplementeerd. 
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Kader 1.1 (vervolg) 
 
 

Op het niveau van bedrijfstakken of individuele ondernemingen vindt overleg plaats tussen 
onderhandelaars van één of meerdere vakbonden en één of meerdere werkgeversorganisaties.8 Ook deze 
organisaties organiseren zich voornamelijk omdat ze samen sterker staan. Werknemers kunnen alleen 
macht uitoefenen door actie te voeren en het voeren van actie heeft vooral effect wanneer een groot deel 
van de werknemers in een onderneming of sector deelneemt. Werknemers hoeven geen vakbondslid te zijn 
om actie te kunnen voeren, maar de bond biedt bescherming tegen eventuele consequenties. Zo kunnen 
stakende vakbondsleden een beroep doen op de stakingskas van de bond om gederfde inkomsten te 
compenseren. Ook werkgeversorganisaties kennen vaak steunfondsen, waaruit ondernemingen, die zijn 
getroffen door stakingen (of andere rampspoed), tegemoet kunnen worden gekomen. Voor werkgevers 
geldt daarnaast dat zij zich standvastiger kunnen opstellen ten opzichte van ontevreden werknemers 
naarmate een groter deel van de ondernemingen in de sector dezelfde strategie volgt. Door organisatie van 
werkgeversverenigingen wordt voorkomen dat bepaalde bedrijven wel toegeven aan eisen van werknemers 
en daarmee de kosten van arbeid opdrijven: concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt tegengegaan (Van 
Waarden, 1995). Deze beperking van concurrentie werkt twee kanten op. Werkgevers zijn erbij gebaat als 
andere werkgevers bij een krappe arbeidsmarkt de lonen niet te veel laten stijgen. Werknemers hebben er 
profijt van als werkgevers bij een ruime arbeidsmarkt de lonen niet teveel laten zakken.  

Veruit de meeste vakbondsleden werden ten tijde van deze studie (de cijfers betreffen 2003) 
vertegenwoordigd door een bond die was aangesloten bij de Vakcentrale FNV (62,8%), gevolgd door 
bonden aangesloten bij de Vakcentrale CNV (18,5%) en bij de Vakcentrale MHP (8,8%), de resterende 
9,9% van de vakbondsleden was lid van een bond die niet was aangesloten bij een vakcentrale (CBS, 
2007).  

Ten aanzien van de organisatiegraad van werkgeversverenigingen zijn geen exacte, recente 
gegevens beschikbaar. In 1995 was 79% van de werknemers in de private sector werkzaam in een 
onderneming die was aangesloten bij een werkgeversvereniging (Visser, 2001). De meerderheid van deze 
ondernemingen is aangesloten bij VNO-NCW, gevolgd door MKB en ten slotte LTO. 

 

 
De gelaagde context van beleidsvorming in de Nederlandse 

arbeidsvoorwaardenvorming is niet uniek. Ook in andere Europese landen worden op 
centraal niveau sociale akkoorden gesloten – tussen overheid en sociale partners en soms 
ook andere belangenorganisaties – die op decentraal niveau dienen te worden uitgewerkt 
(vgl. Baccaro, 2000; Fajertag & Philippe, 2000; Visser, 2005, 2007). Daarnaast is in de 
beleidsvorming in de Europese Unie de laatste decennia een trend waar te nemen naar 
meer gelaagde beleidsvorming, met als meest uitgesproken voorbeeld de uitvaardiging 
van beleidsaanbevelingen middels de ‘open method of coordination’ (vgl. Eberlein & 
Kerwer, 2002). De beleidsvorming in de Europese Unie wordt wel gedefinieerd als een 
stelsel van voortdurende onderhandeling tussen ingebedde overheden op verschillende 
territoriale niveaus – internationaal, nationaal, regionaal en lokaal (vgl. Héritier, 2003; 
Marks, 1993). Daarbij raken beslisbevoegdheden steeds meer verspreid langs functionele 
en territoriale scheidslijnen. Naast de arbeidsvoorwaardenvorming en de beleidsvorming 
in de Europese Unie zijn er meer voorbeelden aan te treffen van de toepassing van zachte 
sturing in gelaagde stelsels van beleidsvorming. Zo berust het anti-corruptieprogramma 

                                                 
8 Dit geldt voor CAO’s die op bedrijfstakniveau worden afgesloten. In ondernemings-CAO’s vindt overleg 
plaats tussen vertegenwoordigers van de onderneming en vertegenwoordigers van de vakbond(en). 
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van de Wereldbank op trainingsprogramma’s waarin vertegenwoordigers van 
ontwikkelingslanden instrumenten worden aangereikt waarmee corruptie kan worden 
bestreden. Vervolgens worden de deelnemers gestimuleerd om zelf een ‘nationaal 
actieplan’ op te zetten in het land van herkomst (Klein Haarhuis & Leeuw, 2002; World 
Bank Institute, 1999). Ook in de private sector is sprake van een opkomst van zachte 
sturing. Hierbij kan worden gedacht aan richtlijnen voor multinationale ondernemingen 
ten aanzien van ‘verantwoord’ personeels- of milieubeleid – waarbij zelfregulering 
binnen sectoren uiteindelijk moet leiden tot maatregelen op decentraal niveau (vgl. 
Haufler, 2001) – en aan de uitvoering van convenanten in publiek-private 
samenwerkingsprojecten (vgl. Oosten, 2005). Ten slotte is gelaagde beleidsvorming te 
herkennen in de uitwerking en uitvoering van landelijk beleid op regionaal of lokaal 
niveau (zie bijvoorbeeld Gilsing, 2007; Kearns & Forrest, 2000). 

De combinatie van gelaagde beleidsvorming en zachte sturing roept twee 
belangrijke vragen op. De eerste vraag betreft de mate waarin kan worden verwacht dat 
aan formeel vrijblijvende, centrale richtlijnen een decentraal gevolg wordt gegeven en de 
condities waaronder dit wel of juist niet het geval is. De tweede vraag betreft de 
bruikbaarheid van bestaande theorieën over beleidsuitvoering voor de studie van 
gelaagde stelsels van beleidsvorming waarin gebruik wordt gemaakt van zachte sturing. 
 In de recente geschiedenis van de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming zijn 
drie trends waar te nemen die in het kader van deze vragen bijzondere aandacht 
verdienen. De eerste ontwikkeling betreft veranderingen in de institutionele structuur van 
het stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming. Aan het begin van de jaren tachtig is een 
proces van decentralisatie in gang gezet, waarbij geleidelijk meer beslisbevoegdheid naar 
het decentrale niveau werd verplaatst. De tweede ontwikkeling betreft veranderingen in 
het gedrag van de koepelorganisaties en de overheid. Vanaf de tweede helft van de jaren 
negentig is een trend waar te nemen van toenemende nadruk op het nakomen van de 
aanbevelingen. Hoewel de bevoegdheden op het decentrale niveau intact zijn gebleven, 
oefenen zowel de overheid als de sociale partners in toenemende mate informele druk uit 
op het decentrale overleg om de aanbevelingen in CAO-afspraken uit te werken. De 
derde ontwikkeling betreft veranderingen in de beleidsinhoud. Aanvankelijk ging de 
trend naar decentralisering gepaard met de formulering van tamelijk abstracte, ruim 
interpreteerbare aanbevelingen die een globale richting aangaven voor het te voeren 
beleid. Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van de trend naar toenemende informele 
druk op naleving is echter ook een trend opgekomen naar meer concrete aanbevelingen. 
Dit wil zeggen dat de beleidsaanwijzingen, die weliswaar formeel nog steeds vrijblijvend 
waren, steeds minder ruimte lieten voor situatiespecifieke invulling in het decentrale 
overleg.  

In de volgende paragraaf zullen deze samenhangende ontwikkelingen nader 
worden toegelicht. In paragraaf 1.3 wordt de probleemstelling van deze studie 
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gepresenteerd en toegelicht. In paragraaf 1.4 wordt ten slotte ingegaan op de wijze 
waarop dit boek is opgebouwd. 

 
1.2 Afspraken maken en nakomen 
 
In 1982 werd met het Akkoord van Wassenaar de grondslag gelegd voor het huidige 
Nederlandse stelsel van arbeidsvoorwaardenvorming (vgl. Hemerijck, Van der Meer & 
Visser, 2000). De koepelorganisaties in de Stichting van de Arbeid kwamen voor het 
eerst in tien jaar weer tot een sociaal akkoord en maakten zo een einde aan een lange 
periode van polarisatie en conflict (Windmuller, De Galan & Van Zweeden, 1987). Het 
akkoord was een reactie op het dreigement van de overheid om de loonontwikkeling met 
een loonmaatregel aan banden te leggen. Het Akkoord van Wassenaar was formeel een 
zuiver bipartiet akkoord, maar de overheid was nauw bij de totstandkoming van het 
akkoord betrokken. Van Bottenburg citeert Ad Dortland, toenmalig directeur sociaal 
beleid bij VNO: 
 
 ‘Deze tekst is opgesteld, omdat in feite via de informele lijn ook geverifieerd was dat het kabinet, 
 als we ons zo zouden opstellen, zou zeggen: ‘Oké, we geven jullie het vertrouwen en we grijpen 
 niet in’ (Van Bottenburg, 1995, p. 196). 
 

Ook de buitengemeen snelle invoering van de zogenaamde ‘Parapluwet’ – die het 
mogelijk maakte om lopende CAO’s open te breken en daarin afgesproken 
loonsverhogingen ongedaan te maken (en die dus nodig was om het akkoord uit te 
voeren) – geeft aan dat de overheid het akkoord graag gesloten zag worden (Van 
Bottenburg, 1995).  

Het Akkoord van Wassenaar, getiteld Centrale aanbevelingen inzake aspecten van 

een werkgelegenheidsbeleid (Stichting van de Arbeid, 1982), was vooral vernieuwend, 
omdat het slechts een leidraad betrof en geen dwingend besluit. Werkgevers, werknemers 
en overheid waren het erover eens dat de in het Akkoord van Wassenaar gemaakte 
afspraken niet dwingend konden worden opgelegd. Het akkoord luidde daarmee een 
verandering in van de institutionele structuur. Sindsdien houdt de overheid zich meer 
afzijdig – zij heeft niet meer met loonmaatregelen in de arbeidsvoorwaardenvorming 
ingegrepen – en beperken de koepelorganisaties van werkgevers en werknemers zich tot 
de uitvaardiging van aanbevelingen die ruimte laten voor situatiespecifieke uitwerking in 
het decentrale overleg. Men zou kunnen stellen dat de tekst van het akkoord 
ondergeschikt was aan het feit dat het akkoord er lag. De toonzetting van het akkoord 
straalde namelijk eensgezindheid van de sociale partners uit, zonder daarbij de indruk te 
wekken dat er sprake was van een gedetailleerd decreet van bovenaf zoals dat in de 
sociale akkoorden in de jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikelijk was (Van 
Bottenburg, 1995). Het voornaamste inhoudelijke punt van het Akkoord van Wassenaar 
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was de afspraak om te trachten door arbeidsduurverkorting de werkgelegenheid te 
bevorderen, waarbij ‘een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid niet tot een 
verhoging van de kosten mag leiden’ (Stichting van de Arbeid, 1982). Daarnaast bepleitte 
het akkoord het laten van ruimte voor vrije onderhandeling op ondernemings- of 
bedrijfstakniveau.  

In de volgende jaren produceerde de Stichting van de Arbeid een groot aantal 
meer en minder specialistische aanbevelingen, al dan niet deel uitmakend van een sociaal 
akkoord. De decentralisering van de arbeidsvoorwaardenvorming zette zich hierin voort 
(Tros, 2000). Kenmerkend voor de aanbevelingen is hun status van aanbeveling: een in 
algemene, ietwat vage termen geformuleerde leidraad voor het handelen van 
vakverenigingen, werkgeversorganisaties en CAO-onderhandelaars met een tamelijk 
vrijblijvend karakter. Een status die door de toenmalige onderhandelaars werd gezien als 
een belangrijke voorwaarde om goedkeuring voor het akkoord te krijgen bij de achterban 
(Van Bottenburg, 1995). Ook inhoudelijk betroffen de aanbevelingen een voortzetting 
van de met het Akkoord van Wassenaar ingezette trend. De inhoud van de sociale 
akkoorden werd echter uitgebreid met meer kwalitatieve onderwerpen, zoals 
ouderenbeleid, employability en minderhedenbeleid (vgl. Hemerijck et al., 2000). De 
uitruil van loonmatiging tegen arbeidsduurverkorting evenals de verdergaande 
decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming stonden centraal in Een nieuwe koers 

uit 1993 (Stichting van de Arbeid, 1993). Hoewel in Een nieuwe koers onder andere ook 
scholingsbeleid en ouderenbeleid aan de orde kwamen, stelde toenmalig FNV-voorzitter 
Lodewijk de Waal – toen in 1995 het vijftigjarig jubileum van de Stichting van de Arbeid 
werd voorbereid – dat er buiten dit jubileum niet veel meer te bespreken viel (Buevink, 
2005). Toch kwam de Stichting van de Arbeid in de periode daarna met een aanzienlijke 
reeks aanbevelingen. In het sociaal akkoord Agenda 2002, gesloten aan het einde van 
1997, kwamen loonmatiging en arbeidsduurverkorting opnieuw aan de orde. Ditmaal 
aangevuld met aanbevelingen over employability (de bredere inzetbaarheid van 
werknemers met het oog op flexibele bedrijfsvoering en verdere (loopbaan)ontwikkeling 
van de werknemers), over de combinatie van arbeid en zorg, over de vermindering van 
werkdruk en de verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden en opnieuw over 
ouderenbeleid (Stichting van de Arbeid, 1997). 

Het ‘poldermodel’ kon in die periode rekenen op internationale erkenning. Zo 
ontving de Stichting van de Arbeid in 1997 de prestigieuze Carl Bertelsmann prijs voor 
het scheppen van een gemeenschappelijke, daadkrachtige institutie die, middels een op 
vertrouwen gegronde dialoog, de wissels trekt voor het sociaal beleid (Bertelsmann 
Stiftung, 2006). Ook de Amerikaanse president Clinton sprak in een presidentiële lezing 
over ‘reinventing government’ zijn grote belangstelling uit voor de ‘Nederlandse 
experimenten’ op het gebied van de afweging tussen werkgelegenheidsbeleid en een 
rechtvaardige verdeling van inkomens (Clinton, 1999). 
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De inmiddels behoorlijk aangetrokken Nederlandse economie bracht krapte op de 
arbeidsmarkt met zich mee. In 1999 werd opnieuw een poging gedaan om een sociaal 
akkoord te sluiten, maar deze strandde op de hoge looneisen die bepaalde vakbonden met 
het oog op de krappe arbeidsmarkt stelden. Wel werd een herbevestiging geformuleerd 
van de aanbevelingen uit Agenda 2002. In deze herbevestiging werd een opmerkelijke 
passage opgenomen:  
 
 ‘Nu, bijna twee jaar later en halverwege de looptijd van Agenda 2002 kan geconstateerd worden 

dat deze geleidelijk aan op tal van onderdelen in steeds meer CAO’s daadwerkelijk invulling 
krijgt, waarmee tevens een belangrijke bijdrage is geleverd aan de positieve economische en 
werkgelegenheidsontwikkeling van de laatste jaren. Agenda 2002 is echter nog niet volledig en 
overal geïmplementeerd’ (Stichting van de Arbeid, 1999, cursivering GvH). 

 

Het volstond dus niet meer dat een centraal akkoord werd gesloten, het diende ook 
decentraal te worden nageleefd: het moest doorwerken. Deze verandering in het gedrag 

van de koepelorganisaties en overheid werd nog duidelijker toen het sociaal akkoord Er 

is meer nodig (Stichting van de Arbeid, 2001a) in 2001 zijn doel leek te missen. De 
vakcentrales bleken hun leden niet altijd in de hand te hebben en wanneer dat wel het 
geval was, dan niet zonder de nodige spanningen. De gespannen situatie binnen de 
(koepel)organisaties van werknemers straalde daarbij uit naar de verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers. Dat de werkgevers hadden laten doorschemeren sommige 
afspraken slechts in zeer enge zin te interpreteren, droeg ook niet bij aan het wederzijds 
vertrouwen. De interpretaties van werkgevers en werknemers van de afspraken in Er is 

meer nodig bleken zodanig uiteen te lopen dat toenmalig CNV-voorzitter Doekle Terpstra 
zich liet ontvallen te twijfelen aan het voortbestaan van het centraal overleg (Financieel 
Dagblad, 2001).  

De nadruk op naleving van de aanbevelingen werd ook gestimuleerd door de 
discussie in de Eerste Kamer over de balans tussen overheidsregulering en zelfregulering 
op het gebied van de arbeidsvoorwaardenvorming (Vaste Commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 2001). De Wet op het Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) 
werd hierin genoemd als een instrument waarmee – uitgaande van de complementariteit 
van wetgeving en zelfregulering door de sociale partners – de gelding van wenselijke 
afspraken zou kunnen worden verbreed.9 In de periode daarna werd de vrijblijvendheid 
van de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid nadrukkelijk ter discussie gesteld. 
De twee kabinetten Balkenende kozen – geïnspireerd door Fortuyns kritiek op de ‘paarse 
polder’ – de confrontatie met de vakbeweging (zie bijvoorbeeld Van den Braak, 2006). 
Bij het aantreden van het eerste kabinet Balkenende in juli 2002 kwam de doorwerking 
van aanbevelingen expliciet op de politieke agenda: 

                                                 
9 De wet maakt het mogelijk dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO verbindend 
verklaart voor alle ondernemingen in een sector wanneer die CAO door een meerderheid van de 
ondernemingen in de sector is afgesloten. 
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 ‘Het algemeen verbindend verklaren van CAO’s wordt niet ter discussie gesteld, ervan uitgaande 
dat de sociale partners de verantwoordelijkheid nemen om goede afspraken in de Stichting van de 
Arbeid te maken en na te komen’ (Ministerie van Algemene Zaken, 2002).10 
 

Deze opmerking in het Strategisch Akkoord kan op meerdere manieren worden uitgelegd. 
De verwijzing naar de mogelijkheid het AVV-instrument aan te passen, kan worden 
opgevat als een poging om de sociale partners er met zachte dwang toe te bewegen (weer) 
om de tafel te gaan zitten. De passage kan echter ook worden uitgelegd als een blijk van 
vertrouwen in het vermogen van de sociale partners om tot goede afspraken te komen.11 
Hoe dan ook volgde in november van 2002 een sociaal akkoord. De nadruk in de 
Verklaring inzake het arbeidsvoorwaardenbeleid 2003 (Stichting van de Arbeid, 1997) 
lag op de verantwoorde loonkostenontwikkeling12. In eerdere akkoorden werd weliswaar 
loonmatiging aanbevolen, maar de precieze invulling van dat begrip werd aan de 
onderhandelaars op decentraal niveau overgelaten. Dit akkoord stelde echter dat de 
loonstijging de inflatie – geraamd op 2,5% – niet mocht overstijgen. Hiermee lijkt een 
trend naar meer concrete aanbevelingen te worden ingezet. In de relatief expliciete 
loonafspraak lijkt de invloed van de overheid te herkennen. Niettemin bood ook de 
economische situatie van eind 2002 aanleiding voor de sociale partners om tot een 
dergelijke strikte aanbeveling te komen.  

In de onderhandelingen eind 2003 over de Verklaring van de Stichting van de 

Arbeid inzake het arbeidsvoorwaardenoverleg 2004-2005 (Stichting van de Arbeid, 
2003) speelde de overheid heel nadrukkelijk een rol.13 Zij stelde zich hard op, voor en 
tijdens de onderhandelingen. Uiteindelijk heeft de regering toegezegd dat zij af zou zien 
van een aantal bezuinigingsmaatregelen, op voorwaarde dat voor 2004 de ‘nullijn’ zou 
worden gehanteerd als uitgangspunt voor de contractloonstijging en dat ook in 2005 een 
aan nul naderende loonsverhoging zou worden overeengekomen. Meer dan in voorgaande 
jaren, lag daarom druk op de coherente implementatie van de afgesproken maatregelen. 

                                                 
10 Deze passage is vrijwel letterlijk overgenomen in het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II 
dat bijna een jaar later is opgesteld. 
11 Wat opvalt is de omkering die optrad. In de Notitie zelfregulering (Vaste Commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 2001) werd het AVV-instrument genoemd als instrument om gewenst beleid breder 
geïmplementeerd te krijgen. De passage in het Strategisch Akkoord lijkt echter bedoeld als dreigmiddel om 
ongewenst beleid te voorkomen. Wanneer, zoals het kabinet vreesde, te hoge structurele loonsverhogingen 
zouden worden afgesproken, zou de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze 
loonsverhogingen niet verbindend verklaren voor de ondernemingen in de sector die de betreffende CAO 
niet hadden ondertekend. De Wet AVV biedt zelfs de mogelijkheid om CAO’s te ontbinden. Hierop lijkt de 
passage echter niet te doelen. Aan de passage lijkt de veronderstelling ten grondslag te liggen dat de 
concurrentiemogelijkheid – die niet-gebonden ondernemingen zou worden geboden wanneer een CAO niet 
verbindend zou worden verklaard – voldoende druk zou leggen op de CAO-partijen om tot gematigde 
loonafspraken te komen. 
12 Het feit dat de verklaring vrijwel alleen de loonvorming betrof en slechts voor één jaar werd afgesloten, 
kwam vooral voort uit de onenigheid die bestond tussen overheid, werkgevers en werknemers over 
aanpassingen op het gebied van de WAO (Buevink, 2003). 
13 De Verklaring van de Stichting van de Arbeid inzake het arbeidsvoorwaardenoverleg 2004-2005 was op 
het moment van afronden van deze studie het laatste sociaal akkoord. 
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Onvolledige implementatie van het akkoord zou er immers toe kunnen leiden dat de 
overheid ook af zou zien van haar kant van de overeenkomst. 

Aan het begin van de jaren tachtig bood het Akkoord van Wassenaar een uitweg 
uit de impasse van polarisatie en conflict waarin sociale partners en overheid terecht 
waren gekomen. De oplossing werd gezocht in decentralisering: vrijblijvende, centrale 
aanbevelingen die ruimte lieten voor situatiespecifieke invullingen van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid in het CAO-overleg. Vanaf het einde van de jaren negentig 
zijn echter trends waar ten nemen in het gedrag van de koepelorganisaties en in de 
beleidsinhoud van de aanbevelingen, die als gevolg hebben dat de beleidsvrijheid op het 
decentraal niveau weer wordt beperkt. Maatwerk op decentraal niveau werd nog steeds 
gepropageerd, maar niet waar het de loonsverhogingen betrof. Deze werden beperkt tot 
een centraal vastgesteld maximum. Ook ten aanzien van het overige 
arbeidsvoorwaardenbeleid zijn aanbevelingen geleidelijk steeds concreter geworden en 
werd in toenemende mate aangedrongen op decentrale naleving van de centrale 
aanbevelingen. Deze toenemende nadruk op de naleving van aanbevelingen en de keuze 
voor steeds concretere formuleringen lijken aan te geven dat overheid en sociale partners 
hun twijfels hadden bij de mate waarin en de wijze waarop de aanbevelingen in CAO-
afspraken werden uitgewerkt. Reden te meer om na te gaan hoe en in hoeverre 
aanbevelingen doorwerken in CAO’s en welke omstandigheden hierop van invloed zijn. 
 

1.3 Probleemstelling 
 
In deze studie wordt variatie in de mate van doorwerking van aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg op een systematische wijze geanalyseerd. 
Om uitspraken te doen over verschillen in de mate van doorwerking – tussen 
aanbevelingen, tussen CAO’s, tussen werkgevers en werknemers en door de tijd – en 
over mogelijke verklaringen voor dergelijke verschillen, moet op de eerste plaats inzicht 
worden verkregen in de variatie in de mate waarin aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid doorwerken op verschillende momenten in het CAO-overleg. Gekeken wordt naar 
(1) doorwerking in de onderhandelingsinzet – de mate waarin de aanbevelingen zijn te 
herkennen in de standpunten die CAO-onderhandelaars innemen voorafgaand aan de 
onderhandelingen – (2) doorwerking in de onderhandelingsagenda – de mate waarin in 
het CAO-overleg wordt onderhandeld over de uitwerking van aanbevelingen – (3) 
doorwerking in het onderhandelingsproces – de mate waarin onderhandelaars afwijken 
van hun eigen voorkeur wanneer zij uitkomsten accepteren die als een uitwerking van een 
aanbeveling kunnen worden opgevat – en (4) doorwerking in de 
onderhandelingsuitkomsten – de mate waarin de aanbevelingen worden uitgewerkt in 
CAO-afspraken. Vervolgens dient te worden nagegaan welke omstandigheden van 
invloed zijn op de mate van doorwerking. Daarbij gaat de aandacht uit naar (1) 
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kenmerken van het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid en (2) kenmerken van 
de overheid. De probleemstelling van deze studie bestaat uit een beschrijvingsvraag en 
een verklaringsvraag (zie Kader 1.2). 
 
Kader 1.2 Probleemstelling van het onderzoek 
 
 

1 a. In hoeverre werken aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid door in de  
   onderhandelingsinzet van CAO-onderhandelaars en in de agenda, het   
   onderhandelingsproces en de uitkomsten van het CAO-overleg?  

  b. Hoe varieert de mate van doorwerking tussen aanbevelingen, tussen CAO’s,  
   tussen werkgevers en werknemers en door de tijd?  
 

2 In hoeverre is variatie in de mate van doorwerking te verklaren vanuit: 
  a. kenmerken van het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid; 

    b. kenmerken van de overheid? 
 
 

In deze paragraaf zullen de twee onderzoeksvragen nader worden toegelicht. 
Allereerst wordt in paragraaf 1.3.1 ingegaan op de wijze waarop het object van de studie 
– beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming – wordt afgebakend 
en op de wijze waarop doorwerking is geconceptualiseerd. Vervolgens wordt in paragraaf 
1.3.2 kort stilgestaan bij het theoretisch kader dat in deze studie wordt gehanteerd. 
Hierboven is opgemerkt dat in de politieke wetenschappen een standaardmodel van 

beleidsuitvoering is ontwikkeld. De context van gelaagde beleidsvorming waarbinnen de 
doorwerking van aanbevelingen plaatsvindt, verschilt echter van de statelijke context 
waarvoor het standaardmodel is opgesteld. In plaats van politici is sprake van 
koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid en in plaats van ambtelijke 
beleidsuitvoerders is sprake van CAO-onderhandelaars. Naast het standaardmodel van 
beleidsuitvoering wordt daarom ingegaan op een aantal ‘middle-range theorieën’ 
(Merton, 1973) die een meer beschrijvende analyse geven van de context van 
beleidsvorming in gelaagde stelsels. Deze theorieën worden gebruikt om het 
standaardmodel zo aan te passen dat hypothesen kunnen worden geformuleerd over de 
invloed van kenmerken van het centraal overleg en kenmerken van de overheid op 
doorwerking. Ten slotte wordt in paragraaf 1.3.3 aandacht besteed aan de 
onderzoeksopzet die is gehanteerd en aan de gegevens die nodig zijn om de 
beschrijvingsvraag te beantwoorden en om de theoretische antwoorden op de 
verklaringsvraag te toetsen. 
 

1.3.1 Doorwerking in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
 
Alvorens in te gaan op de beschrijving en verklaring van variatie in de mate van 
doorwerking, dient duidelijk te worden gemaakt (1) welke aspecten van de Nederlandse 
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arbeidsvoorwaardenvorming worden bestudeerd om inzicht in de mate en het proces van 
doorwerking te krijgen en (2) wat in deze studie onder doorwerking wordt verstaan. 
 

Beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 

Het proces van doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het 
CAO-overleg betreft slechts een onderdeel van de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming: het proces van beleidsuitvoering. Een schematische en 
vereenvoudigde weergave van het proces van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming – zoals dat in deze studie is afgebakend – is weergegeven in 
Figuur 1.1 (zie ook Akkerman & Torenvlied, 2002).  

 
Figuur 1.1 Vereenvoudigde weergave van beleidsuitvoering in de Nederlandse 

arbeidsvoorwaardenvorming  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De studie richt zich op twee niveaus in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming: het 
centraal overleg in de Stichting van de Arbeid en het CAO-overleg op het niveau van 
bedrijfstakken of ondernemingen (zie ook Kader 1.1). In deze studie wordt niet ingegaan 
op het overleg binnen koepelorganisaties en binnen de aangesloten vakbonden en 
werkgeversverenigingen. Een andere beperking ligt in de keuze om vooral in te gaan op 
de top-down processen die binnen de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
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plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de analyse zich vooral richt op de wijze waarop 
decentrale CAO-onderhandelaars in de keuzes die zij maken, worden beïnvloed door de 
koepelbestuurders van werkgevers- en werknemersorganisaties en door de overheid. De 
pijlen in Figuur 1.1 wijzen daarom van boven naar beneden. Bottom-up processen – de 
invloed van leden van vakbonden en werkgeversverenigingen en van CAO-
onderhandelaars op het centraal overleg – komen alleen aan de orde wanneer zij van 
belang zijn voor de verklaring van het verloop van het top-down proces van doorwerking. 
 In Figuur 1.1 is te zien dat het overleg tussen koepelbestuurders van werkgevers 
en werknemers in de Stichting van de Arbeid resulteert in aanbevelingen. Afhankelijk 
van het verloop van het overleg zullen de koepelbestuurders van werkgevers en 
werknemers trachten de bestuurders en onderhandelaars in de decentrale geledingen van 
hun organisaties te bewegen tot naleving van de aanbevelingen. Op decentraal niveau 
vindt vervolgens overleg plaats tussen CAO-onderhandelaars van werkgevers- en 
werknemerszijde. De uitkomsten van dit overleg zijn CAO-afspraken. Het explanandum 
van deze studie is de variatie in de mate waarin de aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid doorwerken in het CAO-overleg en in de uitkomsten van dat overleg: de CAO-
afspraken. 

 
Doorwerking als conformiteit 

Het begrip doorwerking wordt in de beleidswetenschappelijke literatuur veelvuldig 
gehanteerd (voor een uitvoerige bespreking van het doorwerkingsbegrip in de 
beleidswetenschappelijke literatuur zie De Lange, 1995; Van Houten & Torenvlied, 
2002). Een belangrijk onderscheid kan worden gemaakt tussen doorwerking als proces en 
doorwerking als conformiteit (De Lange, 1995; Mastop & Faludi, 1993). Hier wordt de 
definitie van Herweijer, Hummels en Van Lohuizen (1990) overgenomen. Zij spreken 
van doorwerking als proces waar het gaat om de vraag of beleidsmakers (1) bekend zijn 
met de inhoud van plannen, aanbevelingen of principes, (2) de plannen, aanbevelingen of 
principes in overweging nemen en (3) er mee instemmen. Zij spreken van doorwerking 
als conformiteit waar het gaat om de mate waarin operationele besluiten en feitelijke 

handelingen in overeenstemming zijn met de bredere taakstellingen. Hierboven en ook in 
het vervolg van deze studie wordt gesproken van doorwerking in het 

onderhandelingsproces. Hiermee wordt gedoeld op de mate waarin onderhandelaars in 
het onderhandelingsproces gedragskeuzes maken die overeenstemmen met de inhoud van 
de aanbevelingen. Doorwerking in het onderhandelingsproces betreft daarmee 
conformiteit in de feitelijke handelingen en niet doorwerking als proces.  
 De procesindicatoren, zoals de kennis en overweging van aanbevelingen en de 
instemming ermee, worden gereserveerd voor de verklaring van doorwerking. Hiervoor 
zijn een aantal redenen. Doorwerking als conformiteit kan onderzocht worden op 
verschillende niveaus van beleidsvorming. Bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaardennota’s 
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van koepelorganisaties, in de beleidsnota’s van bonden of werkgeversverenigingen en in 
het onderhandelingsproces en de uitkomsten van het CAO-overleg. Een andere reden is 
dat het proces van doorwerking subtiel kan verlopen. De situatie kan optreden waarin er 
geen doorwerking plaatsvindt, terwijl de organisaties op decentraal niveau de 
aanbevelingen wel degelijk kennen, overwegen en ermee instemmen. Instemming met de 
aanbeveling wil niet zeggen dat de decentrale onderhandelaars het eens zijn over de wijze 
waarop de aanbeveling het beste in CAO-afspraken kan worden uitgewerkt. Als zij 
hierover geen overeenstemming bereiken, zullen zij niet tot een afspraak komen. 
Andersom kan er juist wel doorwerking van aanbevelingen plaatsvinden zonder dat 
organisaties op decentraal niveau de aanbevelingen kennen, overwegen en ermee 
instemmen. Wanneer de aanbevelingen doorwerken in de beleidsnota’s van 
koepelorganisaties of individuele bonden of werkgeversorganisaties zijn kennis en 
overweging van, en instemming met, de oorspronkelijke tekst van de centrale 
aanbevelingen helemaal niet noodzakelijk om tot doorwerking in CAO’s te komen.  
 Doorwerking als conformiteit betreft in deze studie de inhoudelijke 
overeenstemming tussen brede, centrale aanbevelingen en (1) de standpunten die CAO-
onderhandelaars innemen voorafgaand aan de onderhandelingen (onderhandelingsinzet), 
(2) de onderwerpen waarover wordt onderhandeld in het CAO-overleg 
(onderhandelingsagenda), (3) de mate waarin onderhandelaars van hun eigen voorkeur 
afwijken wanneer zij uitkomsten accepteren die als een uitwerking van een aanbeveling 
kunnen worden opgevat (onderhandelingsproces) en (4) de CAO-afspraken 
(onderhandelingsuitkomst). Hierbij wordt verondersteld dat doorwerking niet kan 
plaatsvinden zonder dat er een centrale aanbeveling is geformuleerd. Dit lijkt evident, 
maar het is van belang om aan te geven dat in deze studie alleen wordt gekeken naar de 
doorwerking van daadwerkelijke afspraken die in het centraal overleg zijn gemaakt en 
niet naar de doorwerking van ideeën of visies van de koepelbestuurders in dat centraal 
overleg. 
 Onderzoek naar doorwerking is dun gezaaid en divers in onderzoeksopzet. Van 
Heertum-Lemmen en Wilthagen (1996) verrichtten een kwalitatieve analyse berustend op 
documentenanalyse en expertinterviews. Uitgaande van de conceptualisering van 
doorwerking als proces concludeerden zij dat slechts in zeer geringe mate sprake was van 
doorwerking. CAO-onderhandelaars bleken maar zeer zelden op de hoogte te zijn van de 
inhoud van centrale aanbevelingen. Andere onderzoekers gingen uit van de 
conceptualisering van doorwerking als conformiteit. Van Santen (2002) telde de 
formuleringen in arbeidsvoorwaardennota’s en CAO-afspraken die overeenstemden met 
de inhoud van de centrale aanbevelingen. Zij vond uitwerkingen van de aanbevelingen in 
gemiddeld één op de drie documenten. Rojer en Harteveld (2002) verrichtten een macro-
analyse van de loonontwikkeling in de periode 1994-2002 en concludeerden dat de 
loonontwikkeling maar zeer zelden de maximale looneis van de Vakcentrale FNV 
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oversteeg. Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) 
analyseerden besluitvormingsgegevens over Agenda 2002 en de CAO Metalektro van 
1998. Zij vonden uitwerkingen van zeven van de elf aanbevelingen uit Agenda 2002 in de 
agenda van de CAO Metalektro van 1998 en uitwerkingen van vijf van de elf 
aanbevelingen in de uitkomsten. Van Houten (2004) herhaalde de analyses van 
Akkerman en Torenvlied voor Er is meer nodig en de CAO Metalektro van 2002. Hij 
vond uitwerkingen van acht van de twaalf aanbevelingen uit Er is meer nodig in de 
agenda van de CAO Metalektro van 2002 en uitwerkingen van zes van de twaalf 
aanbevelingen in de uitkomsten. 

   

1.3.2 Theoretisch kader: een aangepast model van beleidsuitvoering 
 
Modelmatige benadering: het standaardmodel van beleidsuitvoering 

In deze studie wordt uitgegaan van een modelmatige benadering. Uitgaande van een 
aantal eenvoudige aannames over menselijk gedrag worden vereenvoudigende 
veronderstellingen gedaan over de structuur van de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming. Deze vereenvoudigingen maken het mogelijk om 
mechanismen bloot te leggen. Uit het resulterende model worden hypothesen afgeleid die 
kunnen worden getoetst aan de hand van empirische bevindingen over de uitkomsten van 
dat gedrag (zie bijvoorbeeld Coleman, 1990). 

Vertrekpunt voor het verklarend model in deze studie is het standaardmodel van 

beleidsuitvoering. Het standaardmodel van beleidsuitvoering is opgesteld om uitkomsten 
te verklaren van processen van beleidsuitvoering in een statelijke context van 

beleidsvorming (vgl. Torenvlied & Akkerman, 2004). Door voort te bouwen op het 
standaardmodel van beleidsuitvoering plaatst deze studie zich in een traditie van 
modelmatig uitvoeringsonderzoek (Balla, 1998; Banks, 1989; Banks & Weingast, 1992; 
Bawn, 1995; Bendor et al., 1987; Breton & Wintrobe, 1982; Ferejohn & Weingast, 1992; 
Kiser, 1999; Mazmanian & Sabatier, 1989; McCubbins et al., 1987, 1989; McCubbins & 
Schwartz, 1984; Moe, 1997; Torenvlied, 1996, 2000; Van den Doel & Van Velthoven, 
1990; Weingast & Moran, 1983; Whitford, 2002).  

Modellen van beleidsuitvoering zijn verwant aan modellen van collectieve 
besluitvorming (Achen, 2006; Bueno de Mesquita & Lalman, 1986, 1992; Bueno de 
Mesquita, Newman & Rabushka, 1985; Bueno de Mesquita & Stokman, 1994; Stokman, 
2004, 2005; Stokman, Van Assen, Van der Knoop & Van Oosten, 2000; Thomson, 
Stokman & Torenvlied, 2003). Beide typen modellen vertrekken vanuit het 
methodologisch individualisme (Coleman, 1990; Popper, 1964, 1966). Het 
methodologisch individualisme verklaart collectieve verschijnselen vanuit de (vaak 
onbedoelde) gevolgen van het handelen van individuen. Beide typen modellen betreffen 
daarnaast uitwerkingen van de ruimtelijke theorie van besluitvorming (Black, 1948, 1958; 
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Enelow & Hinich, 1990). De ruimtelijke theorie van besluitvorming (spatial theory of 
voting) veronderstelt dat de inhoudelijke beleidsalternatieven, waarover een politiek 
besluit wordt genomen, op een eendimensionale beleidsschaal kunnen worden geplaatst. 
De beleidsruimte bestaat dan uit een zinvolle ordening van inhoudelijke 
beleidsalternatieven. Deze ordening maakt het mogelijk om de voorkeuren van actoren 
vast te stellen ten aanzien van alle alternatieven op een beleidsschaal. De modellen 
verschillen in het aspect van de beleidsvorming dat wordt geanalyseerd. In modellen van 
collectieve besluitvorming worden de individuele voorkeuren gebruikt om de uitkomsten 
van horizontale processen van besluitvorming te verklaren. Modellen van 
beleidsuitvoering zijn gericht op de verklaring van de uitkomsten van verticale processen 

van beleidsuitvoering. 
De statelijke context waarop het standaardmodel van beleidsuitvoering is gericht, 

wordt gekenmerkt door een institutionele scheiding van de machten. Daarbij is sprake 
van duidelijk gedefinieerde regulerende instanties, institutioneel ingebed in een 
uitgewerkt systeem van administratieve procedures voor politieke controle. De context 

van gelaagde beleidsvorming waarin de doorwerking van aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid plaatsvindt wijkt af van deze statelijke context. In deze studie wordt het 
standaardmodel van beleidsuitvoering toepasbaar gemaakt op de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming, als een voorbeeld van gelaagde stelsels van 
beleidsvorming. De verschillen tussen statelijke beleidsvorming en de gelaagde 
beleidsvorming in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming bepalen deels welke 
specifieke aannames van het standaardmodel van beleidsuitvoering moeten worden 
aangepast.  

Hieronder wordt een aantal ‘middle-range theorieën’ (Merton, 1973) besproken 
die een meer beschrijvende analyse geven van de context van beleidsvorming in gelaagde 
stelsels. Veel van deze theorieën komen voort uit het institutionalisme. Het 
institutionalisme is een theoretische stroming die is gericht op de verklaring van de 
totstandkoming van instituties, de wijze waarop instituties actoren beïnvloeden en de 
(macro-)uitkomsten van instituties op de langere termijn (over institutionalisme in het 
algemeen zie March & Olsen, 1989; North, 1990; Powell & DiMaggio, 1991; voor een 
toepassing van institutionalisme op de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming zie 
Visser & Hemerijck, 1997; Woldendorp, 2005). In deze studie vormt de institutionele 
context de achtergrond waartegen de dynamiek en de (micro-)uitkomsten van de 
beleidsvorming worden geanalyseerd. De institutionele structuur wordt opgevat als een 
gegeven: in deze studie worden effecten van instituties onderzocht en niet de 
totstandkoming van die instituties. Institutionele theorieën zullen daarom op de eerste 
plaats worden gebruikt om het standaardmodel van beleidsuitvoering toepasbaar te 
maken op gelaagde stelsels van beleidsvorming. Daarnaast zal een aantal variabelen, die 
centraal staan binnen het institutionalisme, worden gebruikt als controlevariabelen in de 
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toetsing van de hypothesen die uit het aangepaste model van beleidsuitvoering worden 
afgeleid. 
 
‘Middle-range theorieën’ over de context van beleidsuitvoering in gelaagde stelsels 

De institutionele structuur van de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming kan worden 
gekenschetst als neo-corporatistisch (vgl. Visser & Hemerijck, 1997; Woldendorp, 2005). 
Dit wil zeggen dat de overheid haar wetgevende macht deelt met koepelorganisaties van 
werkgevers en werknemers. De twee variabelen die centraal staan in veel onderzoek naar 
corporatisme zijn (1) de hulpbronnen en het organiserend vermogen van 
belangenorganisaties en (2) de administratieve structuur van de overheid. 
 
Vertegenwoordigende organisaties: lidmaatschapsrelaties 
Als gevolg van de hierboven besproken trend naar decentralisering is in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming – meer dan in het ideaaltypische neo-corporatistisch 
systeem waarin overheid en centrale organisaties van arbeid en kapitaal de touwtjes vrij 
strak in handen hebben – sprake van besluitvorming op meerdere niveaus. De 
koepelorganisaties van werkgevers en werknemers laten een relatief grote autonomie aan 
hun geledingen op het niveau van bedrijfstakken en individuele ondernemingen. De 
deelnemende organisaties worden gekenmerkt door een lidmaatschapsstructuur.  

Om uitspraak te kunnen doen over het gedrag van individuele actoren in 
(koepelorganisaties van) belangenverenigingen, onderscheiden Schmitter en Streeck 
(1999) een ‘logica van lidmaatschap’ en een ‘logica van invloed’.14 Zij bouwen daarmee 
voort op Olsons ‘logica van collectieve actie’ (Olson, 1965). Volgens de ‘logica van 
collectieve actie’ dragen individuen – in afwezigheid van dwang of morele overreding – 
alleen bij aan de productie van collectieve goederen wanneer zij hiertoe een selectieve 

prikkel ervaren. Toegepast op de arbeidsverhoudingen: een werknemer is alleen bereid de 
kosten van vakbondslidmaatschap te betalen wanneer de vakbond – naast de behartiging 
van de belangen van alle werknemers (collectief goed) – ook diensten levert die exclusief 
zijn voor leden – bijvoorbeeld rechtsbijstand in arbeidsconflicten (selectief goed). 
Schmitter en Streecks ‘logica van lidmaatschap’ komt hier sterk mee overeen. 
Lidorganisaties (of individuele leden) zijn bereid meer te investeren in de 
vertegenwoordigende (koepel)organisatie waarbij zij zijn aangesloten naarmate die 
(koepel)organisatie meer collectieve en selectieve goederen produceert. Hoewel 
selectieve goederen cruciaal zijn, zal de bereidheid van leden om te investeren in een 
vertegenwoordigende organisatie ook afhangen van de mate waarin deze organisatie erin 

                                                 
14 In een voorstel voor een internationaal onderzoeksproject (Organization of Business Interests (OBI)) 
trachtten Schmitter en Streeck een antwoord te vinden op de vraag waarom werkgevers zich organiseren 
om hun collectieve belangen te dienen, onder welke condities dit mogelijk is en van welke condities het 
effect van deze belangenverenigingen op de samenleving afhangt (Schmitter & Streeck, 1999, p. 10). 
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slaagt de gezamenlijke belangen van de aangesloten leden te behartigen. Het beleid dat 
een vereniging voert – Schmitter en Streeck onderzochten werkgeversverenigingen, maar 
ook voor vakbonden gaat de redenering op – moet dus in voldoende mate gericht zijn op 
de productie van zowel collectieve als selectieve goederen. De ‘logica van invloed’ houdt 
in dat een vertegenwoordigende (koepel)organisatie doelorganisaties moet beïnvloeden 
om collectieve en selectieve goederen te produceren. In de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming zijn dat de overheid en de andere koepelorganisaties. De 
koepelorganisatie maakt een uitruil met de doelorganisatie waarmee ze onderhandelt. 
Tegenover concessies van de doelorganisatie staat een belofte van naleving van gemaakte 
overeenkomsten. De koepelorganisatie doet vervolgens een beroep op de bereidheid van 
de leden bij te dragen aan het nakomen van deze belofte. Volgend uit de ‘logica van 
lidmaatschap’ zullen de leden hieraan in sterkere mate gehoor geven naarmate de 
overeenkomst in sterkere mate bijdraagt aan de productie van collectieve en selectieve 
goederen.15  

De lidmaatschapsstructuur van de overkoepelende organisaties van 
werkgeversverenigingen en vakbonden maakt dat zij slechts in beperkte mate beschikken 
over mogelijkheden om de decentrale uitwerking van centrale richtlijnen af te dwingen. 
Bovendien worden de sancties waarover zij wel beschikken, zoals onthouding van 
bijdragen uit stakingskas of steunfonds, vrijwel nooit ingezet. Het vrijblijvende karakter 
van de aanbevelingen lijkt ten dele zelfs voort te komen uit het feit dat de 
koepelorganisaties in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigende organisaties zijn 
die in onderling overleg tot beleidsmaatregelen komen. Door bij de formulering van 
centrale aanbevelingen af te zien van sterke bewoordingen wordt de autonomie van de 
aangesloten ondernemingen en vakbonden onderstreept. Tegelijkertijd wordt een appèl 
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de lidorganisaties om tot passende 
uitwerkingen van de voorgestelde beleidsmaatregelen te komen. Het gebruik van zachte 
sturing binnen de koepelorganisaties lijkt zo gericht op het creëren en behouden van 
eenheid binnen de organisaties en draagvlak voor de afgesproken beleidsrichtingen. 
Koepelorganisaties moeten hun lidorganisaties echter wel zien te bewegen tot het 
nakomen van de afspraken die zij met elkaar en met de overheid maken. Dit is vooral 
problematisch waar die afspraken niet rechtstreeks in het eigen belang van de betreffende 
lidorganisatie (lijken te) zijn. De koepelorganisaties van werkgevers en werknemers 

                                                 
15 Putnam (1988) volgt een vergelijkbare redenering wanneer hij spreekt van de ‘logic of two-level games’. 
Hij stelt dat de vertegenwoordigers van nationale parlementen in internationaal overleg alleen zullen 
instemmen met beleidsvoorstellen waarvan zij zeker weten dat het parlement dat zij vertegenwoordigen het 
zal ratificeren. In termen van Schmitter en Streeck (1999) wil dat zeggen dat vertegenwoordigende 
organisaties alleen afspraken maken met doelorganisaties, waarvan ze weten dat de aangesloten 
lidorganisaties bereid zijn ze na te komen. Zowel Putnam als Schmitter en Streeck laten enige ruimte aan de 
‘vertegenwoordigers’. Deze hebben de mogelijkheid de parlements- of organisatieleden te beïnvloeden tot 
het aanvaarden van uitkomsten die niet volledig overeenstemmen met hun voorkeur. 
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moeten een balans vinden tussen controleren – het afdwingen van de naleving van 
centrale afspraken – en representeren – het maken van afspraken waarin de belangen van 
de leden naar tevredenheid van die leden worden vertegenwoordigd (vgl. Lammers, 1988; 
Lammers, 1993; Van Waarden, 1995). Alleen op die manier kan de crisis worden 
ontweken die kan ontstaan wanneer de spanning tussen de logica van lidmaatschap en de 
logica van invloed te groot wordt (vgl. Schmitter & Streeck, 1999; Visser & Hemerijck, 
1997).  
 

De schaduw van de overheid 

Kenmerkend voor de institutionele structuur van de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming zijn de lidmaatschapsrelaties tussen en binnen de betrokken 
organisaties. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor de overheid. De overheid speelt een 
bijzondere rol. Zij is niet alleen de voornaamste doelorganisatie van de Stichting van de 
Arbeid, verondersteld kan worden dat tevens sprake is van een schaduw van de 

hiërarchie (Scharpf, 1997, 1993). De overheid kan worden geplaatst in de top van de 
hiërarchische structuur in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming, omdat zij 
beschikt over ‘a capacity to override the preferences of other actors’ (Scharpf, 1997, p. 
172). Van de aanwezigheid van dit vermogen gaat volgens Scharpf een sturende werking 
uit. Onderhandelingen die plaatsvinden in deze schaduw van de overheid wijken af van 
‘vrijstaande’ onderhandelingen die een beleidsterrein of beleidsniveau betreffen waarop 
de actoren autonoom kunnen opereren.16 Partijen zullen rekening houden met de 
voorkeuren en belangen van de overheid, omdat deze kan ingrijpen in de beleidsterreinen 
waarover die partijen op dat moment bevoegdheid hebben. 

In de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming heeft de overheid de mogelijkheid 
tot het uitvaardigen en uitvoeren van wetgeving op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden. Daarmee kan zij ingrijpen in de beleidsinhoud. De overheid zou 
bijvoorbeeld opnieuw loonmaatregelen kunnen nemen of wetten kunnen uitvaardigen die 
een ander aspect van het arbeidsvoorwaardenbeleid bindend vastleggen. De overheid kan 
echter eveneens ingrijpen in de condities waaronder de zelfregulering door de sociale 
partners plaatsvindt. Zij kan bijvoorbeeld afzien van het inzetten van het AVV-
instrument, zodat CAO’s niet verbindend worden verklaard voor alle ondernemingen in 
de sector, ongeacht of deze in het overleg vertegenwoordigd waren. De schaduw van de 
overheid valt zodoende over het arbeidsvoorwaardenoverleg op zowel centraal als 
decentraal niveau. 

 

                                                 
16 Het concept van volledig ‘vrijstaande’ onderhandelingen betreft een ideaaltype. Gedacht kan worden aan 
overnamebesprekingen tussen multinationale ondernemingen of onderhandelingen tussen levenspartners 
over huishoudelijke taakverdeling. Niettemin bestaat ook in deze situaties een theoretische mogelijkheid 
van hiërarchisch ingrijpen. 
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Een aangepast model van beleidsuitvoering 

Om het standaardmodel van beleidsuitvoering toepasbaar te maken op de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming worden de aannames waarop het model gebaseerd is 
aangepast. Er worden vier typen aannames onderscheiden: een algemene aanname over 
(1) het gedrag van actoren en specifieke aannames over (2) de institutionele structuur van 
de beleidsvorming, (3) de beleidsruimte en (4) de informatie, doelen en 
handelingsalternatieven van de actoren. De algemene aanname over het gedrag van 
actoren wordt gehandhaafd. De specifieke aannames over de institutionele structuur van 
de beleidsvorming worden aangepast, zodat rekening wordt gehouden met het feit dat het 
koepelbestuurders van belangenverenigingen zijn die de besluiten nemen. De 
besluitvorming vindt niet plaats binnen de overheid, maar tussen de sociale partners. De 
overheid speelt een rol op de achtergrond en de verhoudingen tussen koepelbestuurders 
en CAO-onderhandelaars berusten op lidmaatschapsrelaties in plaats van hiërarchische 
relaties. Mede als gevolg hiervan zijn de besluiten op centraal niveau niet-bindende 
aanbevelingen in plaats van politieke besluiten. Koepelbestuurders kunnen zodoende niet 
of nauwelijks terugvallen op formele procedures voor monitoring en sanctionering en zijn 
aangewezen op informele coördinatie. Kenmerkend voor de aanbevelingen is niet alleen 
dat ze niet bindend zijn, maar ook dat ze ruimte laten voor specifieke invulling op 
decentraal niveau. Dit heeft consequenties voor de aannames over de beleidsruimte. 
Immers, in plaats van een politiek besluit dat moet worden uitgevoerd, is sprake van een 
aanbeveling die in verschillende typen CAO-afspraken kan worden uitgewerkt. De 
aanpassingen van de aannames over de institutionele structuur en over de beleidsruimte 
hebben implicaties voor de aannames over de informatie, doelen en 
handelingsalternatieven van de actoren. Ook deze aannames zullen moeten worden 
aangepast. 

De toepassing van modellen van collectieve besluitvorming op de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming is niet nieuw (vgl. Akkerman, 2000; Baccaro, 2000; Rojer, 
1996). Ook de toepassing van een model van beleidsuitvoering op de doorwerking van 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg heeft eerder 
plaatsgevonden. Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002; 2004), 
Van Houten en Torenvlied (2002) en Van Houten (2004) deden een aanzet tot het 
toepasbaar maken van het standaardmodel van beleidsuitvoering op de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming. In deze studie worden deze aanzetten voor het eerst 
systematisch uitgewerkt. Voor het aanpassen van de aannames kan gebruik worden 
gemaakt van theorieën over vertegenwoordigende organisaties en de rol van de overheid, 
maar buiten eerdere toepassingen van modellen van collectieve besluitvorming en de 
genoemde aanzetten tot de toepassing van het standaardmodel van beleidsuitvoering op 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming is er weinig literatuur om op terug te vallen. 
Een eerste bijdrage van deze studie ligt in het aanwijzen en aanpassen van de aannames 
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in het standaardmodel van beleidsuitvoering die problemen opleveren voor de toepassing 
van het model op een context van gelaagde beleidsvorming. Een tweede bijdrage ligt in 
de ontwikkeling van meetinstrumenten waarmee doorwerking kan worden vastgesteld. 
Met deze meetinstrumenten kunnen eveneens de kenmerken van het centraal overleg en 
van de overheid worden vastgesteld, op grond waarvan variatie in doorwerking kan 
worden verklaard. De voornaamste bijdrage ligt echter in de empirische toetsing van de 
hypothesen die uit het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming kunnen worden afgeleid. 

 
1.3.3 Onderzoeksopzet: twee soorten gegevens 
 
De afhankelijke variabele in het standaardmodel van beleidsuitvoering is de 
beleidsafwijking. Hierboven is opgemerkt dat aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid in verschillende typen CAO-afspraken kunnen worden uitgewerkt. Het vaststellen 
van de beleidsafwijking is daarmee problematisch geworden. In deze studie zullen 
daarom meetinstrumenten worden ontwikkeld waarmee doorwerking kan worden 
vastgesteld. Deze meetinstrumenten betreffen niet alleen doorwerking in de uitkomst van 
het CAO-overleg. Om inzicht te krijgen in de totstandkoming van deze uitkomsten zullen 
ook meetinstrumenten worden ontwikkeld waarmee doorwerking in de 
onderhandelingsinzet, doorwerking in de agenda en doorwerking in het 
onderhandelingsproces kunnen worden vastgesteld. 
 In deze studie zal gebruik worden gemaakt van twee soorten gegevens: (1) 
besluitvormingsgegevens over de sociale akkoorden Agenda 2002 en Er is meer nodig en 
over acht CAO’s en (2) grootschalige longitudinale gegevens over CAO-afspraken over 
employability en arbeid en zorg. Door deze twee soorten gegevens in combinatie te 
gebruiken, levert deze studie mede een bijdrage aan de ontwikkeling van 
onderzoeksmethoden op het gebied van collectieve besluitvorming en beleidsuitvoering 
en op het gebied van arbeidsverhoudingen. Empirisch onderzoek naar de ruimtelijke 
theorie van besluitvorming kent vooralsnog vaak een (quasi-)experimentele opzet 
(McKelvey & Ordeshook, 1990; Miller, 2001; Poole, 2005). Ook het onderzoek naar 
collectieve besluitvorming en beleidsuitvoering dat voortbouwt op de ruimtelijke theorie 
van besluitvorming kent meestal een opzet waarin slechts een klein aantal gevallen 
vergelijkenderwijs in beschouwing wordt genomen (Thomson et al., 2003). Een 
voorname reden voor het ontbreken van grootschalige kwantitatieve analyses is de 
geringe beschikbaarheid van vergelijkbare grootschalige gegevens over besluitvorming 
en beleidsuitvoering. Het arbeidsvoorwaardenbeleid is één van de weinige 
beleidsterreinen waarop centrale beleidsrichtlijnen op zeer grote schaal in decentrale 
besluitvorming worden uitgewerkt tot situatiespecifiek beleid. Er zijn immers bijna 
duizend afzonderlijke CAO’s. In het onderzoek naar arbeidsverhoudingen wordt wel 
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gebruik gemaakt van grootschalige kwantitatieve analyses, maar dit betreft vaak sector- 
of landenvergelijkend onderzoek op macroniveau (zie bijv. Ebbinghaus & Visser, 1999; 
Traxler, 1999).  

Omdat deze studie de eerste systematische uitwerking betreft van een model van 
beleidsuitvoering in gelaagde stelsels dienen nieuwe meetinstrumenten te worden 
ontwikkeld. Deze meetinstrumenten moeten hun validiteit en betrouwbaarheid nog 
bewijzen. Ook de opname van een combinatie van besluitvormingsgegevens en gegevens 
over CAO-afspraken in een grootschalige analyse is niet eerder toegepast. Doel van deze 
studie is daarom ook om te achterhalen in hoeverre grootschalige analysetechnieken 
bruikbaar zijn voor de analyse van gegevens over het proces en de uitkomsten van 
besluitvorming. 

 
1.4 Opzet van de studie 
 
In het volgende hoofdstuk komt allereerst het theoretisch kader aan de orde. Daarbij 
wordt nagegaan op welke punten de veronderstellingen van het standaardmodel van 
beleidsuitvoering moeten worden aangepast om toepassing op een context van gelaagde 
beleidsvorming mogelijk te maken. Vervolgens wordt een aangepast model opgesteld van 
beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. Uit dit aangepaste 
model van beleidsuitvoering in gelaagde stelsels worden hypothesen afgeleid.  

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet besproken en wordt ingegaan op de 
twee soorten gegevens – besluitvormingsgegevens en longitudinale gegevens over CAO-
afspraken – die in deze studie worden gebruikt. Daarbij wordt de selectie toegelicht van 
de aanbevelingen, de CAO’s en de CAO-afspraken die worden geanalyseerd. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de gegevensverzameling. De besluitvormingsgegevens 
worden verzameld door middel van expertinterviews. De voor- en nadelen van 
expertonderzoek worden behandeld, alsmede de wijze waarop de experts worden 
geselecteerd en de criteria volgens welke vervolgens de meest geschikte gegevens 
worden gekozen. De longitudinale gegevens over CAO-afspraken zijn afkomstig van de 
Afdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie van de Directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (Afdeling COB). Ingegaan wordt op de wijze waarop de bestanden van 
de Afdeling COB worden geaggregeerd en op de structuur van het bestand waarin deze 
samenvoeging resulteert. Ten slotte worden de meting en operationalisering besproken 
van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 

Hoofdstuk 4 betreft de inhoud van de aanbevelingen uit Er is meer nodig uit 2000 
en de besluitvorming die over deze aanbevelingen heeft plaatsgevonden. In dit hoofdstuk 
worden de hypothesen getoetst over invloed van de overheid op de totstandkoming van 
de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. 
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In Hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken van de analyse van 
besluitvormingsgegevens over acht CAO’s gesloten in 2002 en 2003. De analyses bieden 
inzicht in de variatie in de mate van doorwerking in het CAO-overleg – tussen 
aanbevelingen, tussen CAO’s en tussen werkgevers- en werknemerspartijen – op grond 
waarvan een eerste antwoord zal worden gegeven op de beschrijvingsvraag van deze 
studie. In dit hoofdstuk worden de hypothesen getoetst over de invloed van kenmerken 
van het centraal overleg en kenmerken van de overheid op doorwerking in de 

onderhandelingsinzet, doorwerking in de agenda en doorwerking in het 

onderhandelingsproces van het CAO-overleg.  
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de resultaten van de analyse van grootschalige 

longitudinale gegevens over CAO-afspraken. Deze CAO-afspraken zijn gemaakt tussen 
1996 en 2003 en betreffen uitwerkingen van de aanbevelingen uit Agenda 2002 en Er is 

meer nodig over employability en arbeid en zorg. Op basis van de analyse van deze 
grootschalige longitudinale gegevens wordt een tweede antwoord gegeven op de 
beschrijvingsvraag, waar zij de mate betreft waarin doorwerking in de uitkomst varieert 
tussen aanbevelingen, tussen CAO’s en door de tijd. In dit hoofdstuk worden de 
hypothesen getoetst over de invloed van kenmerken van het centraal overleg op 
doorwerking in de uitkomst van het CAO-overleg. 

Het boek wordt besloten met hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk wordt het boek 
allereerst kort samengevat, waarna de onderzoeksvragen worden beantwoord. In een 
slotbeschouwing wordt kort ingegaan op de implicaties die de bevindingen hebben voor 
het theoretisch kader en voor de gekozen onderzoeksopzet. 
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Een model van beleidsuitvoering  

in gelaagde stelsels 

 

 
 
In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat het probleem van de doorwerking van 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid kan worden opgevat als een probleem van 
beleidsuitvoering. Daarnaast is de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
gepresenteerd als een voorbeeld van een gelaagd stelsel van beleidsvorming. Om variatie 
in de doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg 
te verklaren, wordt vertrokken vanuit het standaardmodel van beleidsuitvoering. Het 
standaardmodel is opgesteld voor beleidsuitvoering in een statelijke context. De gelaagde 
context van de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming verschilt van deze statelijke 
context.  

Doel van dit hoofdstuk is om de aannames in het standaardmodel van 
beleidsuitvoering zo aan te passen dat het toepasbaar is op beleidsuitvoering in de 
Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. Bij het aanpassen van de aannames wordt 
expliciet rekening gehouden met theorieën die een beschrijvende analyse geven van de 
context van beleidsvorming in gelaagde stelsels. Uit het aangepaste model van 
beleidsuitvoering worden hypothesen afgeleid waarmee variatie in de mate van 
doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg 
wordt verklaard. De aanpassingen en uitbreidingen van het standaardmodel van 
beleidsuitvoering worden zo algemeen geformuleerd dat het aangepaste model ook kan 
worden toegepast op andere contexten die worden gekenmerkt door gelaagde 
beleidsvorming.  

In paragraaf 2.1 wordt allereerst kort de achtergrond geschetst van het 
standaardmodel van beleidsuitvoering. Vervolgens wordt een systematisch overzicht 
gegeven van de aannames die ten grondslag liggen aan het standaardmodel. In paragraaf 
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2.2 wordt besproken op welke punten deze aannames problematisch zijn voor de 
Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming en worden de problematische aannames 
aangepast en aangevuld met behulp van ‘middle-range theorieën’ (Merton, 1973) over 
beleidsvorming in gelaagde stelsels. In paragraaf 2.3 worden hypothesen afgeleid uit het 
aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
over variatie in de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid in het CAO-overleg. 
 

2.1 Het standaardmodel van beleidsuitvoering 
 
Theorieën van beleidsuitvoering zijn gericht op de vraag in hoeverre kan worden 
verwacht dat beleidsuitvoerders politieke besluiten loyaal uitvoeren en op de condities 
waaronder dit in meerdere of juist mindere mate het geval is. In de politieke 
wetenschappen is een standaardmodel van beleidsuitvoering ontwikkeld. Het 
standaardmodel van beleidsuitvoering is gericht op de verklaring van verschillen tussen 
uitvoerende organisaties in de mate waarin zij met hun beleidsprestatie afwijken van een 
politiek besluit. Deze beleidsafwijking vormt de afhankelijke variabele van het 
standaardmodel van beleidsuitvoering (vgl. Moe, 1984; Torenvlied, 2000). Het 
standaardmodel verklaart beleidsafwijkingen vanuit (1) kenmerken van de besluitvorming 
(2) kenmerken van de uitvoerende organisaties en (3) kenmerken van de procedures 
waarmee de beleidsuitvoering wordt gecontroleerd.  

In het vorige hoofdstuk is al gewezen op de verwantschap tussen modellen van 
beleidsuitvoering en modellen van collectieve besluitvorming (over modellen van 
collectieve besluitvorming zie bijvoorbeeld Achen, 2006; Bueno de Mesquita & Lalman, 
1986, 1992; Bueno de Mesquita et al., 1985; Bueno de Mesquita & Stokman, 1994; 
Payne, 1999; Stokman, 2004, 2005; Stokman et al., 2000; Thomson, Stokman, Achen & 
Koenig, 2006; Thomson et al., 2003). Beide typen modellen vertrekken vanuit het 
methodologisch individualisme (Coleman, 1990; Popper, 1964, 1966). Collectieve 
verschijnselen worden verklaard als de (vaak onbedoelde) gevolgen van het doelgericht 
handelen van individuele actoren of organisaties. Daarbij wordt verondersteld dat actoren 
die handelingsalternatieven kiezen waarmee zij hun verwachte nut maximaliseren 
(rationele keuze perspectief). Daarnaast betreffen beide typen modellen uitwerkingen van 
de ruimtelijke theorie van besluitvorming (Black, 1948, 1958; Enelow & Hinich, 1990). 
De ruimtelijke theorie van besluitvorming (spatial theory of voting) veronderstelt dat de 
inhoudelijke beleidsalternatieven, waarover een politiek besluit wordt genomen, op een 
eendimensionale beleidsschaal kunnen worden geplaatst. De beleidsruimte bestaat dan uit 
een zinvolle ordening van inhoudelijke beleidsalternatieven. Deze ordening maakt het 
mogelijk om systematisch vast te stellen wat de voorkeur van actoren is ten aanzien van 
alle alternatieven op een beleidsschaal. Uit eenvoudige axioma’s worden vervolgens 
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voorspellingen afgeleid van de uitkomst van besluitvorming.1 Modellen van collectieve 
besluitvorming en modellen van beleidsuitvoering verschillen in het aspect van de 
beleidsvorming dat wordt geanalyseerd. Modellen van collectieve besluitvorming 
gebruiken de individuele voorkeuren van actoren om de uitkomsten te verklaren van 
horizontale processen van besluitvorming. Modellen van beleidsuitvoering zijn gericht op 
het verklaren van de uitkomsten van verticale processen van beleidsuitvoering. 

Het standaardmodel van beleidsuitvoering houdt rekening met een aantal 
verschillende mechanismen die een verklaring bieden voor de beleidsafwijkingen die 
beleidsuitvoerders realiseren wanneer zij politieke besluiten uitvoeren.  

Het eerste mechanisme betreft de procedures waarmee besluitvormers en 
beleidsuitvoerders kunnen worden gecontroleerd. De grondlegger van de Amerikaanse 
bestuurskunde, Woodrow Wilson, pleitte in 1887 voor een zodanige inrichting van de 
overheid dat sprake is van duidelijke verantwoordelijkheden en 
verantwoordingsstructuren (Wilson, 1887). Deze verantwoordingsstructuren zouden er 
toe leiden dat zowel besluitvormers als beleidsuitvoerders het publieke belang dienen en 
dat van tegenstellingen tussen de uitkomsten van politieke besluitvorming en de 
voorkeuren van uitvoerende actoren of organisaties geen sprake is.2  

De socioloog Weber meende echter dat belangentegenstellingen wel degelijk een 
rol spelen (Weber, 1919). De professionaliteit van de beleidsuitvoerders – gevoed door 
financiële compensatie en sociale status – zou er echter toe moeten leiden dat een norm 

van loyaliteit wordt nageleefd. Daarmee voegde Weber een tweede mechanisme toe. 
Volgens deze norm van loyaliteit dienen uitvoerders loyaal te zijn aan hun 
opdrachtgevers en mogen zij in de uitvoering niet van de politieke besluiten afwijken. 
Beleidsuitvoerders leven de norm van loyaliteit in sterkere mate na naarmate het schaden 
van hun reputatie als professionele en loyale uitvoerders grotere gevolgen heeft voor hun 
inkomen en status (vgl. Torenvlied, 1996, 2000).  

Het derde mechanisme vindt zijn oorsprong in het werk van de econoom 
Niskanen (1968; 1971) en betreft de informatieasymmetrie tussen besluitvormers en 
beleidsuitvoerders. Niskanen vat de relatie tussen de politieke besluitvormers en een 
ambtelijke uitvoerder op als een bilateraal monopolie. De uitvoerder is de enige 
leverancier van een bepaalde dienst en de besluitvormers zijn de enige, of dominante, 
klant. Omdat de beleidsuitvoerder de enige leverancier is, kan hij die beleidsprestatie 

                                                 
1 Zo kan bijvoorbeeld volgens Blacks mediane kiezer theorema (Black, 1948) de uitkomst van 
besluitvorming bij een eenvoudige meerderheidsregel worden voorspeld, uitgaande van de implicatie dat de 
mediane positie op de beleidsschaal de uitkomst van de besluitvorming is wanneer deze volgens een 
eenvoudige meerderheidsregel plaatsvindt. 
2 De loyaliteit van de uitvoerder betreft volgens Wilson immers dit publieke belang. Gesteld voor de keuze 
tussen het uitvoeren van beleid van een onverantwoordelijke besluitvormer of het afwijken van dit 
opgedragen beleid ten behoeve van het publiek belang, zal de uitvoerder altijd de laatste optie kiezen. 
Beleidsafwijkingen kunnen dus wel optreden, maar door het instellen van duidelijke verantwoordelijkheden 
en verantwoordingsstructuren zullen deze altijd in het publieke belang zijn. 
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leveren die – gegeven de vraagcurve van de besluitvormers en de kostencurve van de 
beleidsuitvoerder – leidt tot de grootste opbrengst van zijn ambtelijke organisatie.3  

Het probleem van informatieasymmetrie is binnen de neo-institutionele economie 
verder uitgewerkt in de principaal-agent benadering:  

 
‘…the principal cannot perfectly and costlessly monitor the agent’s action and information... 

 ...agents typically know more about their tasks than their principals do, though principals may 
 know more about what they want accomplished.’ (Pratt & Zeckhauser, 1985, pp. 2-3)  

 
Uitgaande van nutsmaximaliserende actoren bestaat er zo voor de agent een prikkel om 
zijn informatievoorsprong te gebruiken om tegen een minimale inspanning een maximale 
vergoeding van zijn principaal op te strijken. De principaal-agent benadering richt zich op 
de vraag welke (contractuele) mogelijkheden de principaal – gegeven deze 
informatieasymmetrie – heeft om de agent hiervan te weerhouden (vgl. Laffont & 
Martimort, 2002; Pratt & Zeckhauser, 1985). In de principaal-agent benadering worden 
contractuele bepalingen geopperd als een mogelijke oplossing voor de 
informatieasymmetrie tussen principaal en agent. Omdat modellen van beleidsuitvoering 
een context van statelijke beleidsvorming betreffen, zijn de ‘contractuele bepalingen’ 
vastgelegd in formele procedures voor monitoring en sanctionering (vgl. Banks, 1989; 
Gerber, Lupia & McCubbins, 2004; McCubbins et al., 1987; Weingast & Moran, 1983). 
Daarmee komen de drie bovenstaande mechanismen samen. Onder de veronderstelling 
van belangentegenstellingen en informatieasymmetrie kunnen beleidsafwijkingen worden 
tegengaan door procedures in te zetten die vastleggen hoe de beleidsuitvoerders worden 
gecontroleerd en welke sancties zijn verbonden aan de constatering van 
beleidsafwijkingen. Omdat beschadiging van de reputatie van een beleidsuitvoerder ook 
zijn status kan beïnvloeden, kunnen de consequenties van een overtreding van de norm 

van loyaliteit verder reiken dan de in procedures vastgelegde sancties. Procedures voor 
monitoring zijn echter nooit volledig sluitend, zodat altijd een zekere mate van 
speelruimte voor de uitvoerder overblijft (vgl. Banks & Weingast, 1992; Bendor et al., 

                                                 
3 In een marktorganisatie zou deze opbrengst de winst van de organisatie betreffen, maar wanneer een 
ambtelijke organisatie winst maakt, wordt zij juist in haar middelen gekort. Immers, het ontstaan van een 
surplus wijst er op dat de organisatie haar taken met een kleiner budget zou moeten kunnen uitvoeren. 
Omdat de meest succesvolle ambtenaren de departementen of organisaties besturen waarvan het budget 
groeit en niet krimpt, zullen ambtenaren in zuiver ambtelijke instanties – zuiver ambtelijke (uitvoerings-
)organisaties zijn organisaties die voor hun financiering volledig afhankelijk zijn van toelages van de 
overheid, zoals het leger of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) – niet uit zijn op 
winst. Zij zullen juist proberen om het budget van hun instantie te maximaliseren (Niskanen, 1968, 1971). 
De implicatie is dat ambtelijke organisaties te duur zijn en teveel produceren. Een controversiële oplossing 
die Niskanen aandraagt, is om topambtenaren te laten delen in de ‘winst’ van de ambtelijke instantie. Op 
die manier hebben zij een prikkel om toch, in plaats van het budget, het verschil tussen ontvangen budget 
en werkelijke kosten, dus winst of slack, te maximaliseren. Ambtelijke instanties blijven dan relatief duur 
en produceren nog steeds teveel, maar in veel mindere mate dan wanneer een dergelijke prikkel niet 
aanwezig is (Niskanen, 1971). 
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1987). Daar komt bij dat de kosten van monitoring de baten al snel overstijgen.4 Maar 
zelfs als besluitvormers maximaal investeren in monitoring, zullen beleidsuitvoerder over 
een zekere mate van speelruimte beschikken. De mate van speelruimte hangt af van de 
controlegevoeligheid van een uitvoerder. Deze wordt grotendeels bepaald door de aard 
van het beleid dat dient te worden uitgevoerd (Torenvlied, 1996, 2000).5 Om een 
voorbeeld uit Lipsky’s toonaangevende ‘Street-level bureaucracy’ te gebruiken: een 
gevangenisbewaarder heeft meer speelruimte nodig dan een parkeerwachter om zijn 
beroep goed uit te oefenen (Lipsky, 1980). Beiden zijn aangesteld om vaststaand beleid 
uit te voeren. In tegenstelling tot een parkeerwachter, moet een gevangenisbewaarder 
echter snel kunnen inspelen op onverwachte situaties die zich in zijn beroepsuitoefening 
kunnen voordoen. Daartoe moet hij de vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen 
zonder deze eerst kort te hoeven sluiten met zijn opdrachtgever. Omdat hij zich vaak in 
een een-op-een situatie met een gevangene bevindt, is het gedrag van een 
gevangenisbewaarder tegelijkertijd veel lastiger te controleren dan het gedrag van een 
parkeerwachter, die in de publieke ruimte opereert. Ten slotte kunnen politieke 

tegenstellingen tussen de politieke besluitvormers een rol spelen in de mate waarin 
formele procedures voor monitoring en sanctionering beleidsafwijkingen kunnen 
tegengaan. Naarmate politieke besluitvormers het minder met elkaar eens zijn over het te 
voeren beleid zal de speelruimte van uitvoerders groter zijn (zie Ferejohn & Weingast, 
1992; Ringeling, 1978; Torenvlied, 2000). Bij sterkere onenigheid zal er namelijk minder 
snel een meerderheid bestaan die een beleidsafwijking wil sanctioneren. Dus zelfs als 
procedures voor monitoring ertoe leiden dat beleidsafwijkingen worden opgemerkt, is het 
nog de vraag of de uitvoerders die deze beleidsafwijking hebben geleverd hiervoor ook 
daadwerkelijk worden gesanctioneerd. 

 
2.1.1 Aannames in het standaardmodel van beleidsuitvoering 
 
Het standaardmodel van beleidsuitvoering is gebaseerd op een aantal specifieke, 
restrictieve aannames ten aanzien van de statelijke context van beleidsvorming waarop 

                                                 
4 McCubbins en Schwartz (1984) maken een onderscheid tussen verschillende soorten monitoring: de 
kostenintensieve ‘police patrols’ en de relatief goedkopere ‘fire alarms’. De eerste behelzen actieve 
controle door de besluitvormers en de tweede de facilitering van melding van beleidsafwijkingen bij de 
besluitvormers door degenen op wie het beleid is gericht. Shepsle en Boncheck (1997) hebben hier nog een 
derde type monitoring aan toegevoegd: zogenaamde ‘fire extinguishers’. Hierbij wordt aan degenen op wie 
het beleid is gericht een juridische status toegekend, op grond waarvan zij beleidsafwijkingen kunnen 
aangeven bij justitie in plaats van ze te melden bij de besluitvormers zelf. Voordeel hiervan is dat de kosten 
voor de besluitvormers geringer zijn en de expertise van juristen kan worden ingezet om meldingen af te 
handelen. Zelfs voor de laatste twee methoden geldt echter dat de kosten van investeringen in de 
aanscherping van procedures al snel groter zijn dan de opbrengsten. 
5 Over de mate waarin speelruimte noodzakelijk is voor het goed functioneren van beleidsuitvoerders, zie 
Lipsky (1980). Over de vergroting van speelruimte door de beperking van de mogelijkheden voor politieke 
controle, zie Whitford (2002). 
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het is gericht (Torenvlied & Akkerman, 2004). De modellen vertrekken vanuit (A) een 
algemene aanname over het gedrag van de betrokken actoren die volgt uit het 
methodologisch individualisme.6 Vervolgens worden meer specifieke aannames gedaan 
over (B) de institutionele structuur – de relatie tussen de verschillende betrokken actoren 
– (C) de beleidsruimte – de relatie tussen de verschillende beleidsalternatieven – en ten 
slotte (D) de informatie waarover actoren beschikken en hun doelen en 
handelingsalternatieven. Deze aannames zijn specifiek voor de context van statelijke 

beleidsvorming en betreffen de condities waaronder de actoren handelen en de restricties 
die uit deze condities volgen. In Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de aannames in 
het standaardmodel van beleidsuitvoering. 

 
Tabel 2.1 Aannames in het standaardmodel van beleidsuitvoering 
 
  
A Gedrag van besluitvormers en beleidsuitvoerders 
  

Rationele keuze perspectief 
A1 Actoren streven ernaar hun verwachte nut te maximaliseren. 
  
B Institutionele structuur van beleidsvorming in statelijke stelsels 
  

Collectieve besluitvorming 
B1 Besluitvormers komen tot een politiek besluit in een proces van collectieve besluitvorming. 
  

Juridische status van de politieke besluiten 
B2 De politieke besluiten zijn juridisch bindend voor alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering 

van het beleid. 
  

Relatie tussen besluitvormer en beleidsuitvoerder 
B3 Er is sprake van statelijke beleidsvorming: een stelsel van bestuurlijke procedures voor monitoring 

en sanctionering definieert de principaal-agent relatie tussen de besluitvormers en individuele 
beleidsuitvoerders. 

  
C Beleidsruimte van het uit te voeren beleid 
  

Definitie van de beleidsruimte 
C1a Ieder beleidsissue op ieder niveau stemt overeen met een één- of meerdimensionale beleidsschaal 

die het bereik aan beleidsalternatieven weergeeft in een betekenisvolle ordening. 
C1b Op de beleidsschaal kan tussen twee extreme alternatieven een oneindig aantal alternatieven worden 

geplaatst. 
C1c Het politieke besluit en de beleidsprestatie van de beleidsuitvoerder hebben een positie op de 

beleidsschaal. 
  

                                                 
6 Voor een uitwerking van de uitgangspunten van het methodologisch individualisme voor sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, zie Coleman (1990). Voor een pleidooi over de voordelen van het 
methodologisch individualisme ten opzichte van holistische benaderingen, zie Popper (1964). 
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Tabel 2.1 (vervolg) 
 
  
 Vergelijkbaarheid van de beleidsruimte op het niveau van besluitvorming en het niveau van 

beleidsuitvoering 
C2 Het niveau van besluitvorming en het niveau van beleidsuitvoering betreffen dezelfde beleidsschaal. 
  

Coherente beleidsuitvoering 
C3 Wanneer de beleidsprestatie van een beleidsuitvoerder dezelfde positie op de beleidsschaal betreft 

als het politieke besluit is sprake van coherente beleidsuitvoering. 
  
D Informatie, doelen en handelingalternatieven van besluitvormers en beleidsuitvoerders 
  

Informatie 
D1a Actoren zijn volledig geïnformeerd over de beleidsissues, beleidsalternatieven en uitkomsten van de 

collectieve besluitvorming, alsmede over de doelen en handelingsalternatieven van zichzelf en de 
andere betrokken actoren.  

D1b Bij actoren bestaat onzekerheid over de restricties waaronder de andere betrokken actoren tot 
gedragskeuzes komen. 
 

 Instrumentele doelen en nutsfuncties 
D2a Besluitvormers en beleidsuitvoerders streven naar het realiseren van het inhoudelijke 

beleidsalternatief waaraan zij zelf de voorkeur geven. Dit alternatief is de eigen beleidspositie. 
Besluitvormers en beleidsuitvoerders hebben enkeltoppige voorkeursverliesfuncties die kunnen 
worden weergegeven in de beleidsruimte. Deze voorkeursverliesfuncties nemen monotoon af 
naarmate de beleidsprestatie de eigen beleidspositie op de beleidsschaal nadert. De afname is sterker 
naarmate het belang dat de actor aan het issue hecht groter is. 

D2b Beleidsuitvoerders streven er verder naar een reputatie te vestigen en in stand te houden. 
Beleidsuitvoerders hebben enkeltoppige reputatieverliesfuncties die kunnen worden weergegeven in 
de beleidsruimte. Deze reputatieverliesfuncties nemen monotoon af naarmate de beleidsprestatie het 
politieke besluit op de beleidsschaal nadert. De afname is sterker naarmate de controlegevoeligheid 
van de beleidsuitvoerder ten aanzien van zijn beleidsprestatie op het issue groter is. 

D2c Beleidsuitvoerders maken een afweging tussen voorkeursverlies en reputatieverlies 
  

Handelingsalternatieven van besluitvormers 
D3a Besluitvormers kunnen proberen andere besluitvormers door dwang of politieke ruil te beïnvloeden 

en te bewegen tot het innemen van een beleidspositie die dichter ligt bij de eigen beleidspositie. 
D3b Besluitvormers stemmen, volgens een bepaalde besluitvormingsprocedure, voor of tegen voorstellen 

teneinde een collectief bindend politieke besluit te aanvaarden. 
  

Handelingsalternatieven van beleidsuitvoerders 
D4 Beleidsuitvoerders kiezen ervoor een beleidsprestatie te leveren die in meerdere of mindere mate 

afwijkt van het politieke besluit.  
  

 
2.1.2 Gedrag van politieke besluitvormers en beleidsuitvoerders 
 
Rationele keuze perspectief 

Vertrekpunt van het standaardmodel is het methodologisch individualisme. Dit 
metatheoretisch perspectief veronderstelt dat collectieve verschijnselen kunnen worden 
verklaard als de (vaak onbedoelde) gevolgen van het doelgericht handelen van 
individuele actoren of organisaties en levert de algemene aannames over het gedrag van 
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actoren (A). De politici die het politieke besluit nemen en de ambtenaren die het politieke 
besluit uitvoeren streven ernaar hun nut te maximaliseren (A1). Dit doen ze door de 
realisering van dat beleidsalternatief na te streven dat het meeste bijdraagt aan het 
realiseren van hun uiteindelijke doelen.7  
 

2.1.3 Institutionele structuur van beleidsvorming in statelijke stelsels 
 
Collectieve besluitvorming 

Politieke besluiten komen tot stand in processen van collectieve besluitvorming (B1). Er 
zijn verschillende modellen van politieke besluitvorming (voor een overzicht zie 
Thomson et al., 2003). Deze modellen bieden ieder eigen oplossingsconcepten. Dit zijn 
sets van aannames volgens welke individueel gedrag tot collectieve uitkomsten leidt (vgl. 
Coleman, 1990).8 

 
Juridische status van de beleidsbesluiten  
Verondersteld wordt dat de politieke besluiten worden uitgevaardigd in de vorm van 
wetgeving of ambtelijke verordeningen en juridisch bindend zijn voor alle actoren 
betrokken bij de beleidsuitvoering (B2).  
 
Relatie tussen besluitvormer en beleidsuitvoerder 
Het standaardmodel is ontwikkeld om beleidsuitvoering te verklaren in een context van 

statelijke beleidsvorming, zoals de uitvoering van besluiten van het Amerikaanse 
Congres, of de Nederlandse Tweede Kamer, door ministeriële departementen. Stelsels 
van statelijke beleidsvorming worden gekenmerkt door een institutionele scheiding tussen 
een politieke en een uitvoerende macht. De besluitvormers zijn politici en de 
beleidsuitvoerders zijn ambtenaren. Ondanks dat politieke besluiten juridisch bindend 
zijn, kan sprake zijn van beleidsafwijkingen. De mogelijkheden die politieke 
besluitvormers hebben om het gedrag van beleidsuitvoerders te controleren zijn 
vastgelegd in een uitgewerkt stelsel van procedures voor monitoring en sanctionering 
(B3). 
                                                 
7 De realisering van de het beleidsalternatief waaraan actoren de voorkeur geven is instrumenteel aan het 
realiseren van hun uiteindelijke doelen. In de meeste modellen van beleidsuitvoering worden de 
uiteindelijke doelen van de actoren niet nader gespecificeerd. Voor het type uitspraken dat op grond van de 
modellen wordt gedaan, is het voldoende om aan te nemen dat actoren bepaalde uiteindelijke doelen (zoals 
status of financieel gewin) nastreven en dat de verschillende handelingsalternatieven (zie paragraaf 2.1.5) 
hieraan in meerdere of mindere mate bijdragen. Het is daarbij niet relevant wat die uiteindelijke doelen 
precies zijn. Voor een bespreking van mogelijke uiteindelijke doelen van ambtenaren, zie Downs (1966). 
Voor een meer algemene, sociaal-wetenschappelijke beschouwing van uiteindelijke doelen, zie 
bijvoorbeeld Lindenberg (1990). 
8 Deze aannames verschillen per besluitvormingsmodel. Het voert te ver om deze specifieke aannames in 
deze algemene bespreking van het standaardmodel van beleidsuitvoering op te nemen. Een overzicht is 
zoals gezegd te vinden in Thomson, Stokman, & Torenvlied (2003). 



Een model van beleidsuitvoering in gelaagde stelsels 

 33

2.1.4 Beleidsruimte van het uit te voeren beleid 
 
De veronderstellingen ten aanzien van de beleidsruimte (C) zijn afkomstig uit de 
ruimtelijke theorie van besluitvorming (Black, 1948, 1958; Enelow & Hinich, 1990).  
 
Definitie van de beleidsruimte 

Verondersteld wordt dat de alternatieven voor ieder issue kunnen worden geordend op 
een beleidsschaal (C1a). Tussen elk paar beleidsalternatieven op de beleidsschaal kan een 
oneindig aantal andere beleidsalternatieven worden geformuleerd (C1b), waardoor de 
schaal een interval meetniveau kent (Black, 1948). Een belangrijke implicatie van deze 
veronderstelling is dat de afstand tussen twee beleidsalternatieven op de beleidsschaal 
tegelijkertijd het inhoudelijke verschil weergeeft tussen deze beleidsalternatieven. De 
ordening van beleidsalternatieven op de beleidsschaal maakt het mogelijk om uitspraken 
te doen over de preferenties van een actor ten aanzien van de verschillende, inhoudelijke 
beleidsalternatieven op de schaal. Het beleidsalternatief dat een actor het meest 
prefereert, wordt zijn beleidspositie genoemd. Ook het politieke besluit van de politieke 
besluitvormers en de beleidsprestatie van de beleidsuitvoerder hebben een positie op de 
beleidsschaal (C1c).  
 
Vergelijkbaarheid van de beleidsruimte op het niveau van politieke besluitvorming en het 

niveau van beleidsuitvoering 
De veronderstelling van een identieke beleidsruimte (C2) houdt in dat beleidsissues 
inhoudelijk gelijk zijn op het niveau van politieke besluitvorming en het niveau van 
beleidsuitvoering. De besluitvorming op de beide niveaus betreft dezelfde of 
vergelijkbare beleidsalternatieven die op dezelfde beleidsschaal kunnen worden geplaatst. 
Deze veronderstelling maakt het mogelijk dat rechtstreekse, inhoudelijke en modelmatige 
vergelijkingen worden gemaakt tussen een politiek besluit en het uitgevoerde beleid. De 
onderhandelingen over het politieke besluit en de keuze van een uitvoerder om een 
bepaalde beleidsprestatie te realiseren betreffen dezelfde alternatieven.  
 
Coherente beleidsuitvoering 

De afhankelijke variabele van modellen van beleidsuitvoering is de beleidsafwijking: de 
afstand op de beleidsschaal tussen het politieke besluit en de door de uitvoerder geleverde 
beleidsprestatie. Omdat de beleidsafwijking als een afstand is gedefinieerd, moet aan de 
aannames C1 en C2 worden voldaan. Wanneer de beleidsprestatie van een 
beleidsuitvoerder dezelfde positie op de beleidsschaal betreft als het politieke besluit, is 
er dus geen beleidsafwijking en is sprake van coherente beleidsuitvoering (C3). 
 



Hoofdstuk 2 

 34

2.1.5 Informatie, doelen en handelingalternatieven van besluitvormers en 
 beleidsuitvoerders 
 

Informatie 

Net als in het werk van Niskanen (1968; 1971) en in de principaal-agent benadering (vgl. 
Laffont & Martimort, 2002; Pratt & Zeckhauser, 1985) wordt in het standaardmodel van 
beleidsuitvoering verondersteld dat sprake is van informatieasymmetrie tussen 
besluitvormers (principaal) en beleidsuitvoerders (agent). Politieke besluitvormers zijn 
niet bij machte de restricties volledig waar te nemen waaronder beleidsuitvoerders tot een 
gedragskeuze (beleidsprestatie) komen. Aangenomen wordt dat de actoren volledig zijn 
geïnformeerd over de beleidsissues, beleidsalternatieven en uitkomsten van de collectieve 
besluitvorming. Ook zijn zij volledig op de hoogte van de handelingsalternatieven die 
zijzelf en de andere betrokken actoren tot hun beschikking hebben en de doelen die de 
actoren trachten te realiseren door bepaalde handelingsalternatieven te kiezen (D1a). Bij 
actoren bestaat onzekerheid over de restricties waaronder de andere betrokken actoren tot 
gedragskeuzes komen (D1b). Besluitvormers kunnen moeilijk inschatten in hoeverre 
beleidsuitvoerders een optimale beleidsprestatie leveren, gegeven de restricties waaronder 
de beleidsuitvoerders tot hun gedragskeuze komen. Beleidsuitvoerders kunnen moeilijk 
inschatten in hoeverre de besluitvormers bereid zijn om kosten te maken om afwijkend 
gedrag te kunnen waarnemen en sancties in te stellen wanneer afwijkingen worden 
geconstateerd. 

 
Instrumentele doelen en nutsfuncties 

De aanname dat actoren hun nut maximaliseren, betreft het nut dat actoren ontlenen aan 
het realiseren van hun uiteindelijke doelen. In specifieke besluitvormingssituaties kunnen 
contextafhankelijke doelen worden onderscheiden die instrumenteel zijn voor het 
realiseren van de uiteindelijke doelen van een actor. Aanname D2a is dat zowel 
besluitvormers als beleidsuitvoerders het instrumentele doel nastreven, hun eigen 
beleidspositie te realiseren. Besluitvormers en beleidsuitvoerders lijden in afnemende 
mate voorkeursverlies naarmate de uitkomst van beleidsvorming de eigen beleidspositie 
dichter nadert. De marginale nutsafname die beleidsuitvoerders ondervinden wanneer de 
beleidsprestatie verder van de eigen beleidspositie wegschuift wordt uitgedrukt in de 
voorkeursverliesfunctie. De helling van de voorkeursverliesfunctie wordt bepaald door 
het belang dat een actor aan het issue hecht. Dit belang betreft de mate waarin een actor 
prioriteit geeft aan het realiseren van de eigen beleidspositie op een bepaald issue.  
  Daarnaast zullen beleidsuitvoerders ernaar streven een reputatie te vestigen en in 
stand te houden (D2b). Beleidsuitvoerders zullen zich richten op het vestigen en in stand 
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houden van de reputatie van loyaal uitvoerder.9 Deze reputatie hangt af van de mate 
waarin zij beleidsprestaties leveren die conform zijn aan het politieke besluit.10 
Beleidsuitvoerders lijden in afnemende mate reputatieverlies naarmate de positie van hun 
beleidsprestatie de positie van het politieke besluit op de beleidsschaal dichter nadert.11 
De marginale nutsafname die beleidsuitvoerders ondervinden wanneer de beleidsprestatie 
verder van het politieke besluit wegschuift, wordt uitgedrukt in de reputatieverliesfunctie. 
De helling van de reputatieverliesfunctie wordt bepaald door de controlegevoeligheid van 
de beleidsuitvoerder. Dit is de kans dat een beleidsuitvoerder met sancties wordt 
geconfronteerd wanneer hij een beleidsafwijking realiseert. De controlegevoeligheid is 
afhankelijk van (1) de mogelijkheid die politieke besluitvormers hebben om de prestaties 
van de uitvoerder te controleren en (2) de sancties die zijn verbonden aan het afwijken 
van het politieke besluit (vgl. Kiser, 1999; Torenvlied, 2000).  

Besluitvormers kiezen dus die handelingsalternatieven waarmee zij hun 
voorkeursverlies minimaliseren. Beleidsuitvoerders kiezen hun handelingsalternatieven 
op grond van een afweging tussen voorkeursverlies en reputatieverlies (D2c).12 

                                                 
9 Ook besluitvormers streven er mogelijk naar een reputatie te vestigen en in stand te houden. Aangenomen 
kan worden dat politici een reputatie hebben hoog te houden bij hun kiezers. Deze reputatie is gebaseerd op 
de mate waarin zij de beloften, die zij in de aanloop naar hun verkiezing hebben gedaan, daadwerkelijk 
weten na te komen. In het standaardmodel van beleidsuitvoering is dit instrumentele doel van 
besluitvormers echter niet opgenomen. 
10 De mate waarin besluitvormers in staat zijn deze mate van conformiteit waar te nemen hangt af van de 
mate waarin er informatieverschillen bestaan tussen besluitvormers en beleidsuitvoerders. Strikt genomen 
hangt de reputatie dus af van de perceptie van besluitvormers van de mate waarin beleidsuitvoerders 
beleidsprestaties leveren die overeenstemmen met het politieke besluit. 
11 In het vaststellen van zowel de voorkeursverliesfuncties als de reputatieverliesfuncties wordt rekening 
gehouden met het feit dat de actoren onzeker zijn over elkaars gedrag (D1a en D1b). Verondersteld wordt 
dat de afstand op de beleidsschaal, respectievelijk tussen de beleidsprestatie en de eigen beleidspositie en 
tussen de beleidsprestatie en het politieke besluit, tegen een bepaalde factor in de voorkeursverlies- en 
reputatieverliesfuncties moet worden opgenomen. Wanneer actoren risiconemend zijn, zal deze factor 0 
zijn wanneer ze risiconeutraal zijn 1 en wanneer ze risicomijdend zijn 2. Oftewel, voor risicomijdende 
actoren zal een verdere toename van de afstand op de beleidsschaal, tussen de beleidsprestatie en de eigen 
beleidspositie of tussen de beleidsprestatie en het politieke besluit, relatief zwaarder wegen naarmate de 
afstand op de beleidsschaal groter is (over kwadratische verliesfuncties in modellen van collectieve 
besluitvorming, zie Achen, 2006; over kwadratische verliesfuncties in het standaardmodel van 
beleidsuitvoering, zie Torenvlied, 2000). 
12 De verhouding waarin zij voorkeursverlies en reputatieverlies tegen elkaar afwegen, hangt af van de 
mate waarin sprake is van algemeen bindende procedures die de norm van loyaliteit afdwingen. Torenvlied 
(1996; 2000) brengt deze verhouding onder in het uitvoeringsmodel, door de systeemcoëfficiënt 
reputatiegevoeligheid op te nemen. Bij extreme politieke controle is deze coëfficiënt 1: beleidsuitvoerders 
evalueren uitsluitend hun reputatieverlies en zullen een beleidsprestatie realiseren die volledig 
overeenstemt met het politieke besluit. Bij volledige afwezigheid van politieke controle is de 
reputatiegevoeligheid 0: beleidsuitvoerders kijken alleen naar hun voorkeursverlies en zullen een 
beleidsprestatie realiseren die volledig overeenstemt met hun eigen voorkeur. Bij iedere tussenliggende 
waarde van reputatiegevoeligheid maken beleidsuitvoerders een afweging tussen voorkeursverlies en 
reputatieverlies. 
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Handelingsalternatieven van besluitvormers 

In het proces van totstandkoming van een politiek besluit worden de politieke 
besluitvormers voor een aantal keuzes gesteld. Politieke besluitvormers kunnen proberen 
om de andere betrokken actoren te beïnvloeden tot het innemen van een positie die 
dichter bij de eigen beleidspositie ligt (D3a). Vervolgens kunnen besluitvormers, volgens 
een bepaalde besluitvormingsprocedure, voor of tegen voorstellen stemmen, opdat een 
collectief bindend politiek besluit wordt gerealiseerd (D3b). 
 
Handelingsalternatieven van beleidsuitvoerders 

Beleidsuitvoerders kunnen ervoor kiezen een beleidsprestatie te realiseren die in mindere 
of meerdere mate afwijkt van het politieke besluit (D4).  
 

2.2 Een aangepast model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
 arbeidsvoorwaardenvorming 
 
In deze paragraaf wordt het standaardmodel van beleidsuitvoering zodanig aangepast dat 
het toepasbaar is op de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. Allereerst wordt 
besproken op welke punten de aannames uit het standaardmodel problematisch zijn voor 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. Vervolgens worden de problematische 
aannames aangepast en aangevuld met behulp van theorieën over beleidsvorming in 
gelaagde stelsels. 

De algemene aanname over het gedrag van de actoren – nutsmaximalisatie – 
wordt gehandhaafd. Ook wordt vastgehouden aan de centrale aannames van de 
ruimtelijke theorie van besluitvorming, volgens welke beleidsissues gerepresenteerd 
kunnen worden door een ééndimensionale beleidsschaal waarop de beleidsalternatieven 
op een zinvolle wijze zijn geordend (C1a en C1b). De aanpassingen betreffen de meer 
specifieke aannames over de institutionele structuur, de beleidsruimte en de informatie, 

doelen en handelingsalternatieven van de actoren.  
Twee met elkaar samenhangende kenmerken van de Nederlandse 

arbeidsvoorwaardenvorming zijn vooral in strijd met de aannames van het 
standaardmodel van beleidsuitvoering. Ten eerste zijn aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid juridisch niet bindend. In tegenstelling tot de statelijke beleidsvorming 
waarop het standaardmodel van beleidsuitvoering is gericht, zijn er geen formele sancties 
verbonden aan het realiseren van beleidsafwijkingen. Tot op zekere hoogte zijn 
beleidsafwijkingen zelfs toegestaan. De decentrale onderhandelingspartijen hebben in 
veel gevallen ruimte om de decentrale uitwerking van de centrale aanbeveling te laten 
aansluiten op de situatie in de sector of onderneming waarvoor de CAO wordt opgesteld. 
Ten tweede vindt in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming besluitvorming plaats 
op twee niveaus. 
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Kader 2.1 Decentrale uitwerking van de centrale aanbeveling over flexibele beloning 
 
 
Centrale aanbeveling 
In het sociaal akkoord Er is meer nodig wordt aanbevolen om ‘waar mogelijk en gewenst, naast generieke 
(initiële) loonsverhogingen in het CAO-overleg ook andere beloningsvormen te betrekken (eenmalige 
uitkeringen en/of resultaatafhankelijke belonings- en spaarvormen)’ (Stichting van de Arbeid, 2001a). De 
alternatieven in de discussie in de Stichting van de Arbeid kunnen als volgt op een beleidsschaal worden 
geplaatst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouwkoepel LTO had het liefst gezien dat er geen aanbeveling was uitgevaardigd. De Vakcentrales 
FNV en CNV wilden graag dat de aanbeveling naast resultaatafhankelijke beloningsvormen ook eenmalige 
uitkeringen zou betreffen. De Vakcentrale MHP had ongeveer hetzelfde standpunt, maar vond dat de 
aanbeveling in iets sterkere mate het resultaatafhankelijke karakter van de beloningsvormen mocht 
benadrukken. Werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB hadden het liefst gezien dat alleen 
resultaatafhankelijke beloning zouden worden aanbevolen. De uiteindelijke aanbeveling sloot aan bij de 
onderhandelingsinzet van de Vakcentrales FNV en CNV. 
 
Decentrale uitwerking in een CAO-afspraak 
De aanbeveling ten aanzien van de flexibele beloning is onder andere uitgewerkt in de CAO Philips. In de 
voorgaande CAO waren afspraken gemaakt over een gedifferentieerde, collectieve loonsverhoging. Het 
percentage van de afgesproken collectieve loonsverhoging dat individuele werknemers ontvangen is in deze 
regeling afhankelijk van een beoordeling van hun persoonlijke functioneren. De onderhandelingen in 2002 
betroffen de vraag of en, zo ja, hoe deze regeling zou moeten worden voortgezet. De alternatieven in deze 
discussie kunnen als volgt op een beleidsschaal worden geplaatst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De alternatieven betroffen de percentages van de afgesproken loonverhoging die zou worden uitgekeerd bij 
een bepaalde beoordeling. Philips wilde de status-quo (SQ) behouden, waarin bij een onvoldoende 
beoordeling geen loonsverhoging zou worden toegekend, bij een voldoende beoordeling 50% en bij een 
goede beoordeling 100% van de afgesproken collectieve loonsverhoging. Vakbond De Unie kon zich hier 
in vinden, maar wilde graag dat er in de regeling een clausule werd opgenomen, waarin koopkrachtbehoud 
werd gegarandeerd voor werknemers die een voldoende beoordeling kregen. De Vereniging Hoger 
Personeel Philips (VHP) wilde het onderscheid tussen een voldoende en een goede beoordeling opheffen. 
De vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond wilden dat de loonsverhoging weer los zou 
worden gekoppeld van de beoordeling van individuele prestaties. Afgesproken is dat men ofwel voldoende, 
ofwel onvoldoende beoordeeld zou kunnen worden en dat in het eerste geval de volledige en in het laatste 
geval geen loonsverhoging zou worden toegekend. De uitkomst (50) stemde dus overeen met de 
onderhandelingsinzet van de vakbond VHP (zie ook Bijlage II). 
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Niet alleen op het centrale niveau – de koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid – 
maar ook op het decentrale niveau – de CAO-onderhandelaars van werkgevers- en 
werknemerszijde – wordt onderhandeld over het te voeren beleid. Een illustratie van de 
totstandkoming van een aanbeveling (politiek besluit) in de Stichting van de Arbeid en de 
decentrale uitwerking van een aanbeveling in een CAO-afspraak (collectieve 

beleidsprestatie) in het CAO-overleg en de relatie hiertussen is weergegeven in Kader 
2.1. Uit dit voorbeeld blijkt dat de beleidsalternatieven die in de onderhandelingen op de 
verschillende niveaus aan de orde kwamen, niet zinvol op één beleidsschaal kunnen 
worden geplaatst. In dat geval is het niet mogelijk te bepalen of de CAO-afspraak 
dezelfde positie op de beleidsschaal betreft als de aanbeveling.  

Door de veronderstellingen uit het standaardmodel aan te passen en aan te vullen, 
wordt rekening gehouden met de vrijblijvende status van aanbevelingen en het feit dat op 
collectieve besluitvorming plaatsvindt op twee niveaus. Het standaardmodel van 
beleidsuitvoering wordt zo toepasbaar gemaakt op gelaagde stelsels van beleidsvorming 
in het algemeen en de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming in het bijzonder.13 

 

2.2.1 Aannames in het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming 

 
In Tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de centrale aannames in het aangepaste model 
van beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. In de volgende 
paragrafen zullen de aanpassingen en aanvullingen ten opzichte van het standaardmodel 
van beleidsuitvoering worden toegelicht. 
 
2.2.2 Gedrag van koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars 
 
Rationele keuze perspectief 

In het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming wordt vastgehouden aan de algemene aanname over het 
gedrag van de actoren.  

                                                 
13 Het model wordt daarmee meeromvattend. Vanuit het principe van afnemende abstractie (Lindenberg, 
1992) worden uit algemene veronderstellingen – met behulp van hulphypothesen of bijkomende 
veronderstellingen – meer specifieke verwachtingen afgeleid. Het aantal hulphypothesen of bijkomende 
veronderstellingen wordt tot een minimum beperkt. Vooruitgang in de wetenschap wordt niet geboekt 
wanneer voor iedere nieuwe situatie een nieuwe theorie wordt opgesteld. Juist door bestaande theorieën toe 
te passen op deze nieuwe situaties kunnen theorieën meeromvattend worden gemaakt, zodat sprake is van 
vooruitgang op het gebied van de theorie. Eveneens kan vooruitgang worden geboekt op het gebied van de 
onderzoeksbevindingen wanneer een theorie een nieuwe, strengere toets aan de empirie doorstaat (vgl. 
Popper, 1972; Ultee, 1977). Spaarzaamheid is daarbij van belang. Hoe eenvoudiger de theorie, des te 
omvattender zij is en des te eenvoudiger het is haar te falsificeren (Popper, 1959).  
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Tabel 2.2 Aannames in het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming (verschillen met Tabel 2.1 zijn aangegeven met een *) 

 
  
A Gedrag van koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars 
  

Rationele keuze perspectief 
A1 Actoren streven ernaar hun verwachte nut te maximaliseren. 
  
B Institutionele structuur van beleidsvorming in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
  

Collectieve besluitvorming 
B1*  (1) De onderhandelingsagenda en (2) de onderhandelingsuitkomsten op zowel centraal als 

decentraal niveau komen tot stand middels processen van collectieve besluitvorming. 
  

Juridische status van de beleidsbesluiten 
B2*  De uitkomsten van de besluitvorming op centraal niveau zijn juridisch niet bindend voor de CAO-

onderhandelaars betrokken bij de uitvoering van het beleid op decentraal niveau. 
  

Relatie tussen koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars 
B3*  Er is sprake van horizontale lidmaatschapsstructuren (zoals binnen de Stichting van de Arbeid) en 

verticale lidmaatschapsstructuren (zoals tussen koepelorganisaties en aangesloten decentrale 
organisaties). Dit zijn stelsels van wederzijdse verbintenissen die een principaal-agent relatie 
definiëren tussen de bestuurders van de aangesloten koepelorganisaties en CAO-onderhandelaars 
van de aangesloten decentrale organisaties. 

  
Structuur van het overleg 

B4a*  Op centraal en op decentraal niveau wordt eerst de agenda van het overleg vastgesteld, waarna een 
collectieve onderhandelingsuitkomst wordt bereikt.  

B4b*  Onderhandelaars kiezen een eigen onderhandelingsinzet. Dit is de uitkomst van de 
onderhandelingen die zij prefereren. 

  
Mogelijkheid van overheidsinterventie 

B5a*  De overheid beschikt over de mogelijkheid om te interveniëren in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming op zowel centraal als decentraal niveau. 

B5b*  De overheid zal alleen ingrijpen wanneer (1) de koepelbestuurders in het centraal overleg er niet in 
slagen om tot afspraken te komen of (2) wanneer de CAO-onderhandelaars in het decentrale 
overleg de centrale afspraken niet of nauwelijks in CAO-afspraken uitwerken. 

  
C Beleidsruimte van het uit te voeren beleid 
  

Definitie van de beleidsruimte 
C1a Ieder beleidsissue op ieder niveau stemt overeen met een één- of meerdimensionale beleidsschaal, 

die het bereik aan beleidsalternatieven weergeeft in een betekenisvolle ordening. 
C1b Op de beleidsschaal kan tussen twee extreme alternatieven een oneindig aantal alternatieven 

worden geplaatst. 
C1c*  De individuele onderhandelingsinzet en de collectieve onderhandelingsuitkomst hebben een positie 

op de beleidsschaal.  
  

Vergelijkbaarheid van de beleidsruimte op de verschillende niveaus van besluitvorming 
C2a*  De beleidsschalen (en daarmee de afstand tussen beleidsalternatieven) zijn niet vergelijkbaar tussen 

het centrale niveau en het decentrale niveau.  
C2b*  Ieder van de beleidsalternatieven op het centrale niveau kan inhoudelijk overeenstemmen met 

tenminste één van de alternatieven op het decentrale niveau.  
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Tabel 2.2  (vervolg) 
 
  
C2c*  Het doorwerkingsbereik van een centrale aanbeveling op een decentrale beleidsschaal is de 

verzameling alternatieven op de decentrale beleidsschaal die inhoudelijk overeenstemt met de 
centrale aanbeveling. 

  
Doorwerking 

C3a*  Wanneer een decentraal beleidsalternatief, dat binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling 
valt, wordt geprefereerd door een CAO-onderhandelaar, is sprake van doorwerking in de 
onderhandelingsinzet van deze CAO-onderhandelaar. 

C3b*  Wanneer het betreffende onderwerp collectief als punt van onderhandeling wordt aanvaard, is 
sprake van doorwerking in de agenda. 

C3ci
* Hoe dichter de decentrale onderhandelingsuitkomst nadert aan de onderhandelingsinzet van een 

CAO-onderhandelaar die binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, des te sterker is 
de mate van doorwerking in het onderhandelingsproces. 

C3cii
* Hoe verder de decentrale onderhandelingsuitkomst is verwijderd van de onderhandelingsinzet van 

een CAO-onderhandelaar die buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, des te 
sterker is de mate van doorwerking in het onderhandelingsproces. 

C3d*  Wanneer de decentrale onderhandelingsuitkomst binnen het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling valt, is sprake van doorwerking in de uitkomst. 

  
D Informatie, doelen en handelingsalternatieven van koepelbestuurders en CAO-

onderhandelaars 
  

Informatie 
D1a Actoren zijn volledig geïnformeerd over de beleidsissues, beleidsalternatieven en uitkomsten van 

de collectieve besluitvorming, alsmede over de doelen en handelingsalternatieven van zichzelf en 
de andere betrokken actoren. 

D1b Bij actoren bestaat onzekerheid over de restricties waaronder de andere betrokken actoren tot 
gedragskeuzes komen.  

  
Instrumentele doelen en nutsfuncties 

D2a*  Actoren streven naar het realiseren van het inhoudelijke beleidsalternatief waaraan zij zelf de 
voorkeur geven: de beleidspositie. Koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars hebben 
enkeltoppige voorkeursverliesfuncties, die kunnen worden weergegeven in de beleidsruimte. Deze 
voorkeursverliesfuncties nemen monotoon af naarmate de eigen beleidspositie op de beleidsschaal 
wordt genaderd. De afname is sterker naarmate het belang dat de actor aan het issue hecht groter is. 

D2b* Actoren streven ernaar een reputatie te vestigen en in stand te houden. Een koepelbestuurder lijdt 
reputatieverlies wanneer geen sprake is van doorwerking in de uitkomst. Dit reputatieverlies is 
groter naarmate het collectieve draagvlak voor een aanbeveling groter is. Een CAO-onderhandelaar 
lijdt reputatieverlies (1) wanneer geen sprake is van doorwerking in de onderhandelingsinzet en/of 
(2) wanneer geen sprake is van doorwerking in de uitkomst. Dit reputatieverlies is groter naarmate 
de controlegevoeligheid van de CAO-onderhandelaar ten aanzien van zijn beleidsprestatie op het 
issue groter is. 

D2c*  Actoren maken een afweging tussen voorkeursverlies en reputatieverlies. 

  
Handelingsalternatieven van de koepelbestuurders 

D3a*  Koepelbestuurders kunnen (1) een onderhandelingsinzet kiezen en (2) proberen het betreffende 
onderwerp als voorstel op de agenda van het Stichtingsoverleg te plaatsen. 

D3b* Koepelbestuurders kunnen proberen andere koepelbestuurders door dwang of politieke ruil te 
beïnvloeden en te bewegen tot het innemen van een beleidspositie die dichter ligt bij de eigen 
voorkeur. 
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Tabel 2.2 (vervolg) 
 
 
D3c*  

 
Koepelbestuurders stemmen, volgens een bepaalde besluitvormingsprocedure, voor of tegen 
voorstellen teneinde een formeel vrijblijvende aanbeveling te aanvaarden. 

D3d* Koepelbestuurders kunnen proberen CAO-onderhandelaars te beïnvloeden tot het innemen van een 
beleidspositie binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling. 

  
Handelingsalternatieven van de CAO-onderhandelaars 

D4a*  CAO-onderhandelaars kunnen (1) een onderhandelingsinzet kiezen die binnen of buiten het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt en (2) proberen het betreffende onderwerp als 
voorstel op de decentrale agenda te plaatsen. 

D4b* CAO-onderhandelaars kunnen proberen andere CAO-onderhandelaars door dwang of politieke ruil 
te beïnvloeden en te bewegen tot het innemen van een beleidspositie die dichter ligt bij de eigen 
onderhandelingsinzet. 

D4c*  CAO-onderhandelaars stemmen, volgens een bepaalde besluitvormingsprocedure, voor of tegen 
voorstellen teneinde een collectief bindende CAO-afspraak te aanvaarden. 
 

 
Koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars streven ernaar hun verwachte nut te 
maximaliseren (A1). Zij trachten die handelingsalternatieven te realiseren die het meeste 
bijdragen aan het bereiken van hun uiteindelijke doelen. 
 

2.2.3 Institutionele structuur van beleidsvorming in de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen 

 
Collectieve besluitvorming 

De Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming betreft het overleg tussen en binnen 
koepelorganisaties van werkgevers en werknemers en tussen en binnen de decentrale 
geledingen van die organisaties. Op centraal niveau vindt overleg plaats tussen de 
koepelorganisaties van werkgeversverenigingen en vakbonden. Dit overleg resulteert in 
aanbevelingen voor het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid in Nederland. De decentrale 
CAO-partijen – individuele ondernemingen of werkgeversorganisaties en individuele 
vakbonden – onderhandelen vervolgens op decentraal niveau over CAO’s waarin het 
arbeidsvoorwaardenbeleid in ondernemings- of sectorspecifieke afspraken wordt 
vastgelegd. Er is dus op twee niveaus sprake van collectieve besluitvorming. De aanname 
dat besluitvormers in een proces van collectieve besluitvorming tot een politiek besluit 
komen (B1) wordt daarom uitgebreid naar CAO-onderhandelaars.  

Een ander verschil met beleidsuitvoering – zoals gemodelleerd in het 
standaardmodel – is het feit dat sprake is van een agenderingsfase. De totstandkoming 
van een onderhandelingsagenda voor CAO-onderhandelingen is een interactief proces.14 

                                                 
14 Het agenderingsproces van de Stichting van de Arbeid kent een gelijksoortig verloop, maar is 
omvangrijker van aard. Buiten het officiële overleg tussen de sociale partners, al dan niet vergezeld door de 
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De onderhandelaars doen elkaar voorstellen voor aanpassingen van de bestaande CAO. 
Uit alle voorstellen worden die issues geselecteerd, waarover alle partijen bereid zijn te 
onderhandelen.15 Verondersteld wordt daarom dat de onderhandelingsagenda en de 
onderhandelingsuitkomsten op zowel centraal als decentraal niveau tot stand komen 
middels processen van collectieve besluitvorming (B1*). 

 
Juridische status van de beleidsbesluiten 
In het standaardmodel wordt verondersteld dat het opgestelde beleid juridisch bindend is 
voor alle betrokken actoren (B2). Dit geldt niet voor de aanbevelingen die de Stichting 
van de Arbeid uitvaardigt. De aanbevelingen worden sinds het Akkoord van Wassenaar 
consequent vergezeld van de opmerking dat op het decentrale niveau de afweging moet 
worden gemaakt of en, zo ja, hoe de centrale aanbevelingen voor de specifieke decentrale 
situatie kunnen worden uitgewerkt (zie Stichting van de Arbeid, 1982, 1993, 1997, 
2001a). De aangepaste aanname is daarom dat de uitkomsten van de besluitvorming op 
centraal niveau juridisch niet bindend zijn voor de CAO-onderhandelaars die betrokken 
zijn bij de uitvoering van het beleid (B2*).  
 
Relatie tussen besluitvormer en beleidsuitvoerder 

Hoewel de afzonderlijke lagen een sterke mate van autonomie genieten, is ook in de 
Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming sprake van een principaal-agent relatie tussen 
de koepelbestuurders in het centraal overleg en de CAO-onderhandelaars die het centraal 
overeengekomen beleid moeten uitvoeren. De relatie is echter complexer dan in het 
standaardmodel van beleidsuitvoering wordt verondersteld. De individuele 
organisatieleden (werkgevers en werknemers) zijn, net als de kiezers in een parlementaire 
democratie, de uiteindelijke principaal. Zij geven een mandaat aan de individuele 
vakbonden en werkgeversverenigingen om hun belangen in het CAO-overleg te 
behartigen. De individuele vakbonden en werkgeversverenigingen geven op hun beurt 
een mandaat aan de koepelbestuurders om de belangen van hun leden (en van hun 
                                                                                                                                                  
overheid, vindt informeel overleg plaats, eveneens zowel bipartiet als tripartiet. De agenda voor de officiële 
overlegmomenten wordt grotendeels in dit informele overleg bepaald. 
15 De ‘formele’ onderhandelingsagenda komt op ongeveer dezelfde wijze tot stand als de 
onderhandelingsuitkomst. De agenderingsfase en de onderhandelingsfase verschillen mogelijk van elkaar, 
wat het type collectieve besluitvormingsprocessen betreft. Onderhandelaars zullen in de agenderingsfase 
proberen bepaalde onderwerpen kwijt te raken, omdat ze ten aanzien van deze issues in de 
besluitvormingsfase geen ruil willen maken of geen conflict willen riskeren. Omdat de totstandkoming van 
een agenda een voorwaarde is voor het plaatsvinden van onderhandelingen, kan worden verondersteld dat 
de beslisregel in de agenderingsfase unanimiteit betreft. Alle partijen hebben een exit-optie (de bonden 
moeten dan wel in gezamenlijkheid uit de onderhandelingen stappen, omdat de werkgever maar één bond 
nodig heeft om een CAO af te sluiten). Zodoende hebben zowel werkgevers als werknemers de 
mogelijkheid om onderwerpen van de onderhandelingstafel te weren. Andersom kan iedere partij 
onderhandeling over een onderwerp forceren. Het komt voor dat de start van de onderhandelingen wordt 
uitgesteld, omdat de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de onderwerpen die 
bespreekbaar zijn. 
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organisatie) te vertegenwoordigen in het overleg op nationaal niveau, zoals in de 
Stichting van de Arbeid. Aan dit mandaat is de bevoegdheid verbonden om consequenties 
van de centrale afspraken terug te koppelen naar de leden.  

Wanneer het dus gaat om de uitwerking van aanbevelingen van de Stichting van 
de Arbeid in CAO-afspraken zijn de koepelbestuurders de principalen en de CAO-
onderhandelaars de agenten. Niettemin worden zowel de koepelbestuurders als de CAO-
onderhandelaars geacht rekenschap af te leggen aan de leden. Koepelbestuurders leggen 
rekenschap af aan alle individuele leden van de aangesloten organisaties. CAO-
onderhandelaars dienen zich te verantwoorden naar de werknemers of onderneming(en) 
die onder de CAO vallen waarover zij onderhandelen. In de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming is dus sprake van horizontale lidmaatschapsstructuren (zoals 
binnen de Stichting van de Arbeid) en verticale lidmaatschapsstructuren (zoals tussen 
koepelorganisaties en aangesloten decentrale organisaties). Verondersteld wordt dat deze 
stelsels van wederzijdse verbintenissen een principaal-agent relatie definiëren tussen de 
bestuurders van de aangesloten koepelorganisaties en de CAO-onderhandelaars van de 
aangesloten decentrale organisaties (B3*). 
 
Structuur van het overleg 

In de onderhandelingsprocessen op centraal niveau – in de Stichting van de Arbeid – en 
op decentraal niveau – in het CAO-overleg – worden twee fasen onderscheiden: (1) de 
agenderingsfase en (2) de onderhandelingsfase (B4a*). In de agenderingsfase bepalen de 
onderhandelaars hun onderhandelingsinzet: de uitkomst die zij in de onderhandelingen 
trachten te realiseren (B4b*). De onderhandelaars bepalen vervolgens collectief de 
onderhandelingsagenda: de onderwerpen waarover daadwerkelijk zal worden 
onderhandeld. In de onderhandelingsfase wordt via collectieve besluitvorming een 
uitkomst gerealiseerd.  

In beide fasen is sprake van individuele keuzes van onderhandelaars: (1) ten 
aanzien van het bepalen en eventueel agenderen van een bepaalde onderhandelingsinzet 
en (2) ten aanzien van het investeren in beïnvloeding van de collectieve besluitvorming 
over het onderwerp. Deze individuele keuzes leiden tot collectieve resultaten: een 
collectieve onderhandelingsagenda en een collectieve onderhandelingsuitkomst. Zowel 
op centraal niveau als op decentraal niveau bepalen de onderhandelaars in de 
agenderingsfase hun individuele onderhandelingsinzet, waarna collectief een 
onderhandelingsagenda wordt opgesteld. Op centraal niveau is de collectieve uitkomst 
van de onderhandelingsfase de aanbeveling, op decentraal niveau is dit de CAO-afspraak. 
De onderhandelingsinzet van een CAO-onderhandelaar kan worden opgevat als de 
individuele beleidsprestatie van die onderhandelaar. De uitkomst van de decentrale 
besluitvorming – een CAO-afspraak – is de collectieve beleidsprestatie van alle 
betrokken onderhandelaars. Omdat zowel sprake is van een individuele als van een 
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collectieve beleidsprestatie wordt doorwerking op zowel individueel als collectief niveau 
vastgesteld (zie ook Torenvlied & Akkerman, 2004). 

 

Mogelijkheid van overheidsinterventie 
Verondersteld wordt dat de beleidsvorming in het Nederlandse stelsels van 
arbeidsvoorwaardenvorming plaatsvindt in de ‘schaduw van de overheid’. In navolging 
van Scharpf (1991; 1997) wordt verwacht dat de overheid mogelijkheden heeft om in de 
arbeidsvoorwaardenvorming in te grijpen. De overheid kan wetgeving uitvaardigen op de 
beleidsterreinen waarop sprake is van zelfregulering door de (koepel)organisaties van 
werkgevers en werknemers. Daarnaast kan de overheid de condities bepalen waaronder 
zelfregulering plaatsvindt. Aangenomen wordt dus dat de overheid beschikt over de 
mogelijkheid om te interveniëren in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming op 
zowel centraal als decentraal niveau (B5a*). Zelfregulering houdt in dat de betrokken 
organisaties verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en uitvoering van het 
beleid. De overheid zal dus alleen ingrijpen wanneer de (koepel)organisaties van 
werkgevers en werknemers er niet in slagen om beleid op te stellen en uit te voeren. 
Oftewel, wanneer: (1) de koepelbestuurders in het centraal overleg er niet in slagen om 
tot afspraken te komen of (2) wanneer de CAO-onderhandelaars in het decentrale overleg 
de centrale afspraken niet of nauwelijks in CAO-afspraken uitwerken (B5b*). In een 
context van zelfregulering hebben organisaties een prikkel om overheidsingrijpen te 
voorkomen en zullen zij anticiperen op het feit dat de overheid interventiemogelijkheden 
heeft. Omdat de dreiging die uitgaat van overheidsinterventie ten dele wordt bepaald door 
de beleidsinhoud van de wetgeving waarmee de overheid kan ingrijpen, zullen de 
bestuurders van (koepel)organisaties van werkgevers en werknemers in hun 
beleidsvorming impliciet toch rekening houden met de beleidsinhoudelijke voorkeuren 
van de overheid. 

 
2.2.4 Beleidsruimte van het uit te voeren beleid 
 
In het voorbeeld in Kader 2.1 betroffen de onderhandelingen op decentraal niveau andere 
beleidsalternatieven en een andere beleidsschaal dan de onderhandelingen over het 
opstellen van de aanbeveling op centraal niveau. De discussie op decentraal niveau betrof 
juist die elementen van het beleid waarover op centraal niveau was besloten om deze ter 
invulling op decentraal niveau te laten. Op centraal niveau – in de Stichting van de 
Arbeid – is besloten tot het uitvaardigen van een aanbeveling tot het maken van afspraken 
over flexibele beloningscomponenten die zowel eenmalig als resultaatafhankelijk kunnen 
zijn. Op decentraal niveau – in de onderhandelingen over de CAO Philips – is besloten 
dat de volledige structurele loonsverhoging resultaatafhankelijk zou worden toegekend en 
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dat van het toekennen van de beloning alleen zou worden afgezien wanneer de prestaties 
van een werknemer als onvoldoende werden beoordeeld.  

De discussie in de Stichting van de Arbeid en de discussie in de CAO Philips 
stonden dus niet los van elkaar. Centrale aanbevelingen worden vaak bewust zo 
geformuleerd dat de discussie over de uitwerking van het beleid op decentraal niveau 
moet worden gevoerd. Vervolgens hangt de totstandkoming van een CAO-afspraak af 
van de vraag of de betrokken partijen het eens kunnen worden over deze uitwerking. De 
discussie op centraal niveau richt zich veelal op de vraag of moet worden aanbevolen dat 
over een bepaald onderwerp afspraken worden gemaakt. De decentrale discussie betreft 
vervolgens de vraag of aan deze aanbeveling met een decentrale afspraak gevolg moet 
worden gegeven, maar vooral hoe een dergelijke afspraak er uit zou moeten zien, 
gegeven de situatiespecifieke condities. In lijn met Lipsky (1980) kan worden 
verondersteld dat CAO-onderhandelaars een zekere mate van discretie nodig hebben om 
hun taken uit te kunnen voeren. De stapsgewijze invulling van de beleidsruimte lijkt 
inherent te zijn aan het feit dat de onderhandelaars op decentraal niveau enige discretie 
genieten. Zo stellen bijvoorbeeld ook Dunsire (1990) en Hill en Hupe (2002) dat de 
implementatie van beleid, vanwege de discretie die beleidsuitvoerders genieten, vaak 
eveneens de situatiespecifieke operationalisering van beleid betreft.  
 
Definitie van de beleidsruimte 

Eerder is al opgemerkt dat in deze studie wordt vastgehouden aan het ruimtelijke model 
van besluitvorming. De kern van de ruimtelijke theorie van besluitvorming bestaat uit de 
veronderstellingen C1a en C1b: ieder beleidsissue op ieder niveau stemt overeen met een 
één- of meerdimensionale beleidsschaal die het bereik aan beleidsalternatieven weergeeft 
in een betekenisvolle ordening (C1a) en op die beleidsschaal kan tussen twee extreme 
alternatieven een oneindig aantal alternatieven worden geplaatst (C1b). De individuele 
onderhandelingsinzet en de collectieve onderhandelingsuitkomst hebben een positie op 
deze beleidsschaal (C1c*).  
 
Vergelijkbaarheid van de beleidsruimte op de verschillende niveaus van besluitvorming 

Gezien het feit dat de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid vaak nadrukkelijk 
ruimte laten voor specifieke uitwerking in het CAO-overleg en gezien het feit dat het 
CAO-overleg daarom andere alternatieven betreft dan het Stichtingsoverleg moet de 
veronderstelling worden losgelaten dat sprake is van een identieke beleidsruimte op de 
niveaus van besluitvorming en beleidsuitvoering (C2). Verondersteld wordt daarentegen 
dat de beleidsschalen (en daarmee de afstand tussen beleidsalternatieven) op het centrale 
niveau en op het decentrale niveau inhoudelijk niet vergelijkbaar zijn (C2a*). Wel kan 
worden nagegaan of een bepaalde decentrale discussie – die de besluitvormers op 
centraal niveau hebben getracht te initiëren – ook daadwerkelijk gevoerd is. Dit is het 
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geval wanneer tenminste één van de alternatieven in de onderhandelingen over een issue 
een uitwerking van een aanbeveling is. Elk van de beleidsalternatieven op het decentrale 
niveau kan inhoudelijk overeenstemmen met tenminste één van de alternatieven op het 
centrale niveau (C2b*). Verondersteld wordt dat een centrale aanbeveling een 
doorwerkingsbereik heeft op de decentrale beleidsschaal. Dit doorwerkingsbereik bestaat 
uit de verzameling alternatieven op de decentrale beleidsschaal die inhoudelijk 
overeenstemmen met de centrale aanbeveling (C2c*).  

Ten aanzien van de onderhandelingen op decentraal niveau kan vervolgens 
worden vastgesteld of er een afspraak is gemaakt en of die afspraak binnen het 
doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt. In Kader 2.2 is het voorbeeld uit Kader 2.1 
nader uitgewerkt. Te zien is dat de onderhandelingsinzet van drie onderhandelaars 
(Philips, De Unie en de VHP) en ook de uitkomst van het CAO-overleg binnen het 
doorwerkingsbereik van de aanbeveling vielen. De beleidsalternatieven waarop deze 
onderhandelaars inzetten, hadden allemaal betrekking op de handhaving van een flexibele 
beloningscomponent. De onderhandelingsinzet van twee vakbonden (FNV en CNV) hield 
in dat de afspraak over een flexibele beloningscomponent uit de CAO zou verdwijnen. 
Deze onderhandelinginzet viel buiten het doorwerkingsbereik van de aanbeveling. 
 
Doorwerking 

In deze studie wordt uitgegaan van doorwerking als conformiteit (De Lange, 1995; 
Herweijer et al., 1990; Mastop & Faludi, 1993). Deze conformiteit kan op verschillende 
momenten in het CAO-onderhandelingsproces worden vastgesteld.  

Op de eerste plaats wordt in deze studie gekeken naar de onderhandelingsinzet die 
een CAO-onderhandelaar inneemt bij aanvang van de onderhandelingen. Verondersteld 
wordt dat sprake is van doorwerking in de onderhandelingsinzet van een individuele 
onderhandelaar wanneer de onderhandelingsinzet van deze CAO-onderhandelaar binnen 
het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt (C3a*).  

Op de tweede plaats wordt gekeken naar de agenda van het CAO-overleg. 
Verondersteld wordt dat sprake is van doorwerking in de agenda wanneer een onderwerp 
collectief als punt van onderhandeling wordt aanvaard, waarop voor tenminste één van de 
onderhandelaars sprake is van doorwerking in de onderhandelingsinzet (C3b*).  

Op de derde plaats wordt gekeken naar de wijze waarop CAO-onderhandelaars 
zich opstellen in het onderhandelingsproces. Afhankelijk van de vraag of hun 
onderhandelingsinzet binnen of buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, 
dienen zij deze vast te houden of juist los te laten om doorwerking te realiseren. 
Verondersteld wordt dat de mate van doorwerking in het onderhandelingsproces sterker 
is naarmate de decentrale onderhandelingsuitkomst dichter nadert aan de 
onderhandelingsinzet van een CAO-onderhandelaar die binnen het doorwerkingsbereik 
van een aanbeveling valt (C3ci

*).  
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Kader 2.2 Doorwerking van de centrale aanbeveling over flexibele beloning in een CAO-afspraak: 
de relatie tussen beleidsposities op verschillende beleidsschalen 

 
 
In het standaardmodel van beleidsuitvoering wordt verondersteld dat de beleidsprestatie van een 
beleidsuitvoerder en het politieke besluit op één beleidsschaal kunnen worden geplaatst:  
 
 
 
 
 
 
In dat geval is het mogelijk om de beleidsafwijking vast te stellen, als de afstand (7) tussen het politieke 
besluit (43) en de beleidsprestatie (50).  

In de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming wordt op twee niveaus onderhandeld. Politiek 
besluit en beleidsprestatie betreffen andersoortige beleidsalternatieven en daarom (posities op) 
verschillende beleidsschalen. Een onderwerp in het CAO-overleg stemt overeen met een aanbeveling van 
de Stichting van de Arbeid wanneer tenminste één van de beleidsalternatieven als doorwerking van die 
aanbeveling wordt aangemerkt. De verzameling beleidsalternatieven in het decentrale overleg die als 
doorwerking kunnen worden aangemerkt is het doorwerkingsbereik genoemd. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De discussie over flexibele beloning in de Stichting van de Arbeid betrof de vraag of de 

aanbeveling puur op resultaatafhankelijke beloning gericht moest zijn of dat ook andere vormen van 
flexibele beloning zouden moeten worden aanbevolen. De uitkomst was dat naast resultaatafhankelijke 
beloning ook andere flexibele beloningsvormen werden aanbevolen (43). Alle beleidsalternatieven in het 
decentrale overleg, die een flexibele beloningsvorm betreffen, worden dus als doorwerking aangemerkt.  

De discussie in de onderhandelingen over de CAO Philips betrof de vraag of, en zo ja, hoe een 
bestaande regeling ten aanzien van resultaatafhankelijke beloning gehandhaafd zou moeten worden. Philips 
(0) wilde de regeling handhaven, De Unie (25) en VHP (50) wilden de voorwaarden voor toekenning van 
de beloning versoepelen. CNV en FNV wilden terug naar een collectieve loonsverhoging onafhankelijk van 
resultaat (100). Het doorwerkingsbereik ligt in het voorbeeld tussen ongewijzigde (0) en aangepaste (50) 
handhaving van de regeling voor resultaatafhankelijke beloning. De onderhandelingsinzet van CNV en 
FNV – afschaffing van de regeling (100) – valt hierbuiten. De onderhandelingsinzet van VHP om in de 
toekenning van de loonsverhoging het onderscheid tussen een ‘voldoende’ en een ‘goede’ beoordeling te 
laten vervallen is de uitkomst geworden van de collectieve besluitvorming. Dit resultaat wordt aangemerkt 
als doorwerking in de uitkomst. Op de beleidsschaal voor het CAO-overleg kan vervolgens wel de afstand 
worden vastgesteld tussen de beleidsposities van de individuele onderhandelaars en de 
onderhandelingsuitkomst. Zo kan worden nagegaan in hoeverre sprake is van doorwerking in het 
onderhandelingsproces. De afstand (7) die hierboven is berekend tussen de positie van het politieke besluit 
en de beleidsprestatie is betekenisloos geworden. De collectieve beleidsprestatie (de uitkomst: 50) betreft 
een uitwerking van de aanbeveling, zodat moet worden gesteld dat het politieke besluit coherent is 
uitgevoerd en van een beleidsafwijking geen sprake is. 
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Daarnaast wordt verondersteld dat de mate van doorwerking in het 

onderhandelingsproces eveneens sterker is naarmate de decentrale 
onderhandelingsuitkomst verder is verwijderd van de onderhandelingsinzet van een 
CAO-onderhandelaar die buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt 

(C3cii
*).  

Op de vierde plaats wordt ten slotte gekeken naar de uitkomsten van het CAO-
overleg. Wanneer de decentrale onderhandelingsuitkomst binnen het doorwerkingsbereik 
valt, is sprake van doorwerking in de uitkomst (C3d*). 
 
2.2.5 Informatie, doelen en handelingalternatieven van koepelbestuurders en 

CAO-onderhandelaars 
 
Informatie 

Net als de algemene veronderstellingen over het gedrag van actoren worden ook de 
veronderstellingen uit het standaardmodel over informatie gehandhaafd. 
Koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars zijn volledig geïnformeerd over de 
beleidsissues, de beleidsalternatieven en de uitkomsten van de collectieve besluitvorming 
in de Stichting van de Arbeid en in het CAO-overleg evenals over de doelen en 
handelingsalternatieven van zichzelf en de andere betrokken actoren (D1a). Verwacht 
wordt dat actoren in de arbeidsvoorwaardenvorming weten over welke onderwerpen op 
de beide niveaus wordt gesproken (issues). Ook zijn zij op de hoogte van de 
beleidsalternatieven en van de mogelijke en gerealiseerde uitkomsten van de collectieve 
besluitvorming. Daarbij weten ze welke mogelijkheden de onderhandelaars in het 
onderhandelingsproces hebben om de uitkomst in hun richting te bewegen 
(handelingsalternatieven) en in welke richting de onderhandelaars die uitkomsten trachten 
te bewegen (oftewel, wat hun doelen zijn).  

Er is echter sprake van informatieasymmetrie ten aanzien van de precieze 
restricties waaronder de andere actoren in het stelsel handelen (D1b). Voor het sluiten 
van een CAO zijn de werkgeversonderhandelaars evenals de vakbondsonderhandelaars in 
een bedrijfstak-CAO bijvoorbeeld afhankelijk van hun leden. Het management en de 
vakbondsleden in de ondernemingen moeten de CAO immers goedkeuren. De bestuurder 
van een koepelorganisatie kan niet of moeilijk inschatten aan welke voorwaarden de 
CAO moet voldoen om op instemming van die leden te kunnen rekenen. De leden kunnen 
niet inschatten hoeveel druk een CAO-onderhandelaar vanuit het bestuur van de 
koepelorganisatie ondervindt. De onderhandelaar heeft zo de mogelijkheid om de 
koepelorganisatie en de leden tegen elkaar uit te spelen en zo afspraken te realiseren die 
zo dicht mogelijk bij zijn eigen voorkeur liggen. In ondernemings-CAO’s is aan 
werkgeverszijde sprake van een vergelijkbaar proces. De bestuurders van de 
koepelorganisatie kunnen niet of moeilijk inschatten in hoeverre bepaalde CAO-
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afspraken de bedrijfsvoering van een aangesloten onderneming werkelijk beïnvloeden. 
De CAO-onderhandelaar van een onderneming kan het niet naleven van centrale 
richtlijnen rechtvaardigen door bijvoorbeeld te wijzen op de internationale 
concurrentiepositie van die onderneming. Ook in de onderhandeling met zijn tegenspelers 
kan een onderhandelaar gebruik maken van een informatievoorsprong. Zij weten immers 
ook niet precies hoeveel druk een onderhandelaar ondervindt vanuit zijn 
koepelorganisatie en vanuit zijn leden. Verondersteld wordt daarom dat de bestuurders 
van de koepelorganisaties in de Stichting van de Arbeid niet volledig kunnen inschatten 
in hoeverre de decentrale onderhandelaars centrale aanbevelingen terecht negeren. Bij 
koepelbestuurders bestaat onzekerheid over de restricties waaronder de CAO-
onderhandelaars tot gedragskeuzes komen. Bij CAO-onderhandelaars bestaat 
onzekerheid over de kosten die de koepelbestuurders kunnen en willen maken om het 
gedrag van de CAO-onderhandelaars te monitoren en om eventueel afwijkend gedrag te 
sanctioneren. 

 
Instrumentele doelen en nutsfuncties 

Al is de context van arbeidsvoorwaardenvorming een andere dan die van statelijke 
beleidsuitvoering, in beide gevallen is sprake van actoren die een eigen visie hebben op 
het beleid dat zou moeten worden (uit)gevoerd. Aangenomen wordt dat 
koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars er – net als politici en ambtenaren – naar 
streven om hun beleidspositie te realiseren (D2a*). De beleidspositie is het inhoudelijke 
beleidsalternatief waaraan zij zelf de voorkeur geven.16 Hierboven is opgemerkt dat de 
aanname wordt gehandhaafd dat beleidsalternatieven op een zinvolle wijze op een 
beleidsschaal kunnen worden geordend (B1a). Dit betekent dat voor elk afzonderlijk 
niveau van besluitvorming beleidsschalen kunnen worden opgesteld. Omdat 
voorkeursverliesfuncties rond de beleidspositie van een actor worden geformuleerd, 
kunnen deze ook voor beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
worden opgesteld. Koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars hebben daarom 
enkeltoppige voorkeursverliesfuncties over de beleidsschaal.17 Deze 

                                                 
16 Volgend uit het idee van de ‘schaduw van de hiërarchie’, kan nog een ander instrumenteel doel worden 
geformuleerd, namelijk het behoud van bevoegdheden. Het sluiten van een overeenkomst in de 
onderhandelingen is instrumenteel aan het bereiken van dit doel de bestaande bevoegdheden te behouden 
(de mate waarin dit het geval is wordt uitgedrukt in het decisioneel belang dat een actor aan een issue 
hecht, zie de volgende paragraaf). Het instrumentele doel de eigen beleidspositie te realiseren, kan echter 
conflicteren met dit instrumentele doel tot een overeenkomst te komen. Actoren zullen soms water bij de 
beleidsinhoudelijke wijn moeten doen om tot afspraken te komen met hun tegenstrevers in het overleg. Dit 
conflict doet zich ‘dubbel’ voor, waar het gaat om de onderhandelaars op decentraal niveau. Een te sterke 
nadruk op realisering van de eigen beleidspositie kan het én onmogelijk maken met de tegenpartij tot 
afspraken te komen én ertoe leiden dat centrale aanbevelingen niet worden nagekomen. Hierdoor kan 
(uiteindelijk) het voortbestaan van het centraal overleg onder druk kan komen te staan. 
17 Gesproken wordt van enkeltoppige voorkeursverliesfuncties, terwijl deze functies juist een enkel dal 
hebben in plaats van een enkele top. Om voorspellingen te kunnen doen op basis van de ruimtelijke theorie 
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voorkeursverliesfuncties nemen monotoon af naarmate de eigen beleidspositie op de 
beleidsschaal wordt genaderd. De afname is sterker naarmate het belang dat een actor aan 
het issue hecht groter is.  

Recentelijk is door Stokman (2004; 2005) een onderscheid voorgesteld tussen 
twee typen van belang.18 Het eerste type betreft het relatieve belang dat actoren hechten 
aan het realiseren van de eigen beleidspositie (hier aangeduid als positioneel belang). Het 
tweede type betreft het relatieve belang dat actoren hechten aan het komen tot een 
uitkomst (hier aangeduid als decisioneel belang), ongeacht hoe deze uitkomst zich tot de 
eigen beleidspositie verhoudt. Het decisioneel belang wordt bepaald door de kans dat een 
onwenselijk scenario (reversal point) in werking treedt en de mate waarin dit scenario 
onwenselijk is. Naarmate het reversal point onaantrekkelijker is en het in werking treden 
ervan waarschijnlijker, is het decisioneel belang hoger. Het reversal point kan 
onaantrekkelijk zijn vanwege beleidsinhoudelijke consequenties: wanneer bij het 
uitblijven van een uitkomst een bepaald beleidsalternatief wordt gerealiseerd, of wanneer 
de status-quo wordt gehandhaafd. Maar ook vanwege consequenties die los staan van de 
inhoud van het beleidsissue waarover wordt onderhandeld.19 Bijvoorbeeld, het ontstaan 
van (blijvend) conflict tussen de onderhandelingspartijen of het ingrijpen van een 
hiërarchisch bovengeordende partij zoals de overheid.  

Achen (2006) kiest voor een andere modellering van de afstand tussen de 
beleidspositie en het reversal point dan Stokman. Hij definieert beïnvloedingsmacht als 
de inverse van deze afstand. Oftewel, partijen die er sterk op achteruitgaan als er geen 
uitkomst gerealiseerd wordt, hebben een geringe macht in de onderhandelingen. 
Stokmans benadering is vergelijkbaar, maar bij hem is de invloed van de afstand tussen 
beleidspositie en reversal point op het gedrag van de actoren indirect. Hij handhaaft de 
definitie van beïnvloedingsmacht als de middelen die een actor tot zijn beschikking heeft 
om de onderhandelingsuitkomst te beïnvloeden. Hij stelt echter dat naarmate de afstand 
tussen de beleidspositie en het reversal point groter is, het decisioneel belang van een 
actor groter zal zijn. En hoe groter het decisioneel belang, hoe minder middelen een actor 

                                                                                                                                                  
van besluitvorming moet worden verondersteld dat de actoren één beleidsalternatief prefereren boven al de 
andere beleidsalternatieven op de beleidsschaal (Black, 1948). Of deze ‘single-peaked preference’ 
gebaseerd is op maximale nutswinst (een functie met een enkele top) of minimaal nutsverlies (een functie 
met een enkel dal) maakt niet uit. 
18 Dit onderscheid zou ook kunnen worden toegepast in het standaardmodel van beleidsuitvoering. De 
introductie van het onderscheid staat los van het verschil tussen statelijke en gelaagde beleidsvorming. 
Omdat het onderscheid niet in eerder onderzoek naar het standaardmodel van beleidsuitvoering is 
toegepast, is ervoor gekozen het in de bespreking van het aangepaste model op te nemen. 
19 Volgens Achen (2006) gaat het per definitie gelijkschakelen van het reversal point aan de status-quo uit 
van dezelfde logica als de opmerking tegen een vrouw van wie de aanstaande niet komt opdagen voor de 
trouwplechtigheid, dat ze niet slechter af is dan tevoren: ze was immers niet getrouwd en is dat nu ook niet. 
Met andere woorden, ook als de situatie formeel (beleidsinhoudelijk) hetzelfde blijft, heeft het niet bereiken 
van een onderhandelingsresultaat informele (beleidsexterne) gevolgen die ervoor zorgen dat het reversal 
point in veel gevallen zeer onaantrekkelijk is. 
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zal inzetten om de uitkomst in de richting van de eigen beleidspositie te bewegen 
(Stokman, 2004, 2005). Het effect van de afstand tussen beleidspositie en reversal point 
op de mate waarin een individuele actor de uitkomst van de collectieve besluitvorming 
beïnvloedt is daarmee bij beide auteurs hetzelfde.  

De invloed van de overheid op de arbeidsvoorwaardenvorming komt voort uit 
haar mogelijkheden om het reversal point te beïnvloeden. De overheid kan immers 
wetgeving uitvaardigen wanneer de uitkomsten van centraal of decentraal overleg haar 
niet aanstaan. Het decisioneel belang van de koepelbestuurders in de Stichting van de 
Arbeid hangt daarmee af van (1) de afstand tussen hun eigen beleidspositie en de 
beleidspositie van de overheid en (2) van het belang dat de overheid aan het issue hecht, 
omdat dit de kans bepaalt dat de overheid daadwerkelijk wetgeving overeenkomstig haar 
beleidspositie uitvaardigt. Ook voor CAO-onderhandelaars geldt dat hun decisioneel 
belang door de overheid kan worden beïnvloed. De afstand tussen de beleidspositie van 
een onderhandelaar en de beleidspositie van de overheid kan vanwege de 
onvergelijkbaarheid van de beleidsschalen op de verschillende niveaus niet worden 
vastgesteld. Daarom wordt verondersteld dat alleen het belang van de overheid het 
decisioneel belang van CAO-onderhandelaars beïnvloedt. Het effectieve belang – en 
daarmee de helling van de voorkeursverliesfunctie – van een actor bestaat uit het product 
van het positioneel belang en de inverse van het decisioneel belang. Oftewel, het 
effectieve belang dat een actor hecht aan realisering van zijn beleidspositie is groter 
naarmate zijn positioneel belang groter is, en juist kleiner naarmate zijn decisioneel 

belang groter is. In dat laatste geval hecht hij er immers vooral belang aan dat er een 
uitkomst komt en niet zozeer dat die uitkomst zijn eigen beleidspositie reflecteert.  

Naast het realiseren van de beleidspositie speelt het vestigen en in stand houden 
van een reputatie een rol in de context van de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. 
Verondersteld wordt dat koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars ernaar streven een 
reputatie te vestigen en in stand te houden (D2b*). In het standaardmodel zijn geen 
reputatieverliesfuncties voor politieke besluitvormers gespecificeerd. In de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming draagt elk van de koepelbestuurders echter individuele 
verantwoordelijkheid voor de coördinatie op naleving van de aanbevelingen binnen hun 
eigen organisatie. Volgend uit de ‘logica van invloed’ (Schmitter & Streeck, 1999) zal hij 
hier ook door de andere koepelbestuurders (vertegenwoordigers van doelorganisaties) in 
de Stichting van de Arbeid op worden aangesproken. In het aangepaste model van 
beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming worden daarom zowel 
voor koepelbestuurders als voor CAO-onderhandelaars reputatieverliesfuncties opgesteld. 
Reputatieverliesfuncties worden in het standaardmodel van beleidsuitvoering 
geformuleerd rond het politieke besluit. In de arbeidsvoorwaardenvorming is dat de 
aanbeveling. De centrale aanbeveling van de Stichting van de Arbeid kan echter niet op 
dezelfde beleidsschaal worden geplaatst als de decentrale onderhandelingsinzet van 
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CAO-onderhandelaars en de decentrale onderhandelingsuitkomsten van het CAO-
overleg. Dit betekent dat niet kan worden gesteld dat een reputatieverliesfunctie 
monotoon toeneemt naarmate de afstand toeneemt tussen een beleidsprestatie en een 
politiek besluit. De formulering van Aanname D2b moet daarom worden aangepast. 
 Verondersteld wordt dat de reputatie van koepelbestuurders alleen wordt 
geschaad wanneer zij er niet in slagen te coördineren op naleving van aanbevelingen door 
de CAO-onderhandelaars. Ten aanzien van het centraal overleg wordt verondersteld dat 
koepelbestuurders overwegingen met betrekking tot reputatie al hebben meegenomen in 
de keuze voor een bepaalde beleidspositie. Ten aanzien van het decentrale overleg wordt 
verondersteld dat koepelbestuurders reputatieverlies lijden wanneer geen sprake is van 
doorwerking in de uitkomst van het CAO-overleg. Dit reputatieverlies is groter naarmate 
het collectieve draagvlak voor de aanbeveling groter is. In dat geval bestaat er onder de 
koepelbestuurders veel steun voor een aanbeveling en zullen zij er elkaar in sterkere mate 
op aankijken wanneer doorwerking uitblijft.  

Ten aanzien van CAO-onderhandelaars wordt verondersteld dat zij 
reputatieverlies lijden wanneer hun onderhandelingsinzet op een onderwerp waarover een 
aanbeveling is uitgevaardigd niet binnen het doorwerkingsbereik van die aanbeveling 
valt. Hetzelfde geldt wanneer de onderhandelingsuitkomst niet binnen het 
doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt. Een CAO-onderhandelaar lijdt dus 
reputatieverlies wanneer (1) geen sprake is van doorwerking in de onderhandelingsinzet 
en/of (2) geen sprake is van doorwerking in de uitkomst. Het reputatieverlies is groter 
naarmate de controlegevoeligheid van de CAO-onderhandelaar ten aanzien van zijn 
beleidsprestatie op het issue groter is. De controlegevoeligheid van de CAO-
onderhandelaars hangt af van de mate waarin de koepelbestuurders op navolging van de 
aanbeveling coördineren.  

Verondersteld wordt dat zowel koepelbestuurders als CAO-onderhandelaars een 
afweging maken tussen voorkeursverlies en reputatieverlies (D2c*). Op grond van deze 
afweging maken zij een keuze tussen de handelingsalternatieven die zij ter beschikking 
hebben. 
 
Handelingsalternatieven van de koepelbestuurders 

In de agenderingsfase kunnen koepelbestuurders (1) een onderhandelingsinzet kiezen en 
(2) proberen het betreffende onderwerp als voorstel op de agenda van het 
Stichtingsoverleg te plaatsen (D3a*). Verondersteld wordt dat koepelbestuurders in de 
onderhandelingsfase – horizontaal, in het centraal overleg – andere koepelbestuurders 
door dwang of politieke ruil kunnen beïnvloeden tot het innemen van een beleidspositie 
die dichter ligt bij de eigen voorkeur (D3b*). Nadat de aanbeveling via collectieve 
besluitvorming is vastgesteld (D3c*), kunnen koepelbestuurders proberen, verticaal, de 
decentrale onderhandelaars te beïnvloeden om te komen tot coherente naleving van een 
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uitgevaardigde richtlijn (D3d*). Zij kunnen er voor kiezen coördinerende maatregelen te 
nemen. Het standaardmodel van beleidsuitvoering veronderstelt dat politieke 
besluitvormers hiertoe beschikken over administratieve procedures voor monitoring en 
sanctionering. In de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming en andere gelaagde stelsels 
van lidmaatschapsstructuren zijn koepelbestuurders aangewezen op meer informele, 
verticale coördinatie. 
 
Handelingsalternatieven CAO onderhandelaars 

In de agenderingsfase kunnen CAO-onderhandelaars (1) een onderhandelingsinzet kiezen 
die binnen of buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt en (2) proberen het 
betreffende onderwerp als voorstel op de decentrale agenda te plaatsen (D4a*). Deze 
onderhandelingsinzet hoeft niet overeen te stemmen met de beleidspositie van de 
onderhandelaar zelf, al zal een onderhandelaar daar wel naar streven (D2a). De 
onderhandelingsinzet wordt eveneens beïnvloed door de beleidsposities van de 
(koepel)bestuurder van de organisatie waarbij een onderhandelaar is aangesloten. In de 
onderhandelingsfase kunnen CAO-onderhandelaars andere CAO-onderhandelaars door 
dwang of politieke ruil beïnvloeden tot het innemen van een beleidspositie die dichter ligt 
bij de eigen onderhandelingsinzet (D4b*). Vervolgens wordt de collectief bindende CAO-
afspraak via collectieve besluitvorming vastgesteld (D4c*). 
 

2.3 Hypothesen over variatie in de mate van doorwerking van aanbevelingen van 
 de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg 
 
Uit de aannames in het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming in Tabel 2.2 kunnen hypothesen worden afgeleid. In deze 
paragraaf worden achtereenvolgens hypothesen geformuleerd over (1) de invloed van de 
overheid op de totstandkoming van aanbevelingen, (2) de invloed van het centraal 
overleg en de overheid in de agenderingsfase van het CAO-overleg en (3) de invloed van 
het centraal overleg en de overheid in de onderhandelingsfase van het CAO-overleg.  

Een aantal aannames is nodig voor de afleiding van hypothesen over elk van deze 
drie processen. Dit geldt ten eerste voor de algemene aanname over gedrag (A1). In elk 
van de processen wordt verwacht dat actoren die handelingsalternatieven zullen kiezen 
waarmee zij hun nutsverlies minimaliseren.  

Ten tweede geldt dit voor een aantal van de aannames over de beleidsruimte van 
het uit te voeren beleid. Dat zijn de aannames over de definitie van de beleidsruimte 
(C1a, C1b en C1c). Elk issue stemt overeen met een beleidsschaal waarop tussen twee 
extreme alternatieven een oneindig aantal alternatieven kan worden geplaatst en waarop 
de individuele onderhandelingsinzet en de collectieve onderhandelingsuitkomst een 
plaats hebben. Daarnaast zijn dat de aannames over de vergelijkbaarheid van de 



Hoofdstuk 2 

 54

beleidsruimten tussen niveaus (C2a, C2b en C2c). De beleidsschalen (en daarmee de 
afstand tussen beleidsalternatieven) zijn inhoudelijk niet vergelijkbaar tussen het centrale 
en het decentrale niveau, maar ieder van de beleidsalternatieven op het decentrale niveau 
kan inhoudelijk overeen stemmen met tenminste één van de alternatieven op het centrale 
niveau, zodat sprake is van een verzameling alternatieven op de decentrale beleidsschaal 
die inhoudelijk overeenstemmen met de centrale aanbeveling: het doorwerkingsbereik. 
 Ten derde geldt dit voor de aannames over de informatie waarover actoren 
beschikken (D1a en D1b). Koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars zijn volledig 
geïnformeerd, waar het gaat om de beleidsissues, de beleidsalternatieven en de 
uitkomsten van collectieve besluitvorming in de Stichting van de Arbeid en in het CAO-
overleg evenals de doelen en handelingsalternatieven van zichzelf en de andere betrokken 
actoren, maar zijn onzeker over de restricties waaronder de andere actoren in het stelsel 
handelen. 
 De andere aannames – over de institutionele structuur (B), over doorwerking (C3) 
en over de doelen en handelingsalternatieven van de actoren (D2 t/m D4) – hebben 
slechts implicaties voor één of twee van de processen waarover hypothesen worden 
geformuleerd. In de afleiding van hypothesen zal steeds worden terugverwezen naar de 
relevante aannames, zoals ze zijn opgenomen in het overzicht van het aangepaste model 
van beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming in Tabel 2.2. 

 
2.3.1 Totstandkoming van aanbevelingen 
 
De bestuurders van koepelorganisaties van werkgevers en werknemers formuleren 
middels processen van collectieve besluitvorming aanbevelingen voor het te voeren 
arbeidsvoorwaardenbeleid (B1). Verondersteld is dat in het centraal overleg allereerst een 
agenda voor het overleg wordt vastgesteld (B4a). De koepelbestuurders kunnen proberen 
om tijdens het vaststellen van de agenda bepaalde onderhandelingsonderwerpen op de 
agenda te krijgen. Hiertoe doen zij een voorstel tot een aanbeveling die overeenstemt met 
de onderhandelingsinzet die zij op dat onderwerp innemen (D4a). Vervolgens kiezen zij 
ook een onderhandelingsinzet ten aanzien van de agendapunten die door andere 
koepelbestuurders zijn ingebracht (B4b). In de collectieve besluitvorming die volgt (B1) 
trachten de koepelbestuurders een uitkomst te realiseren die overeenstemt met deze 
onderhandelingsinzet (D2a). De mate waarin koepelbestuurders voorkeursverlies lijden, 
hangt af van (1) de afstand tussen de uitkomst van de collectieve besluitvorming en hun 
onderhandelingsinzet en van (2) het belang dat zij aan realisering van die 
onderhandelingsinzet hechten. Aangenomen is dat reputatieverlies in deze fase geen rol 
speelt (D2b). Omdat koepelbestuurders in verschillende mate belang hechten aan de 
verschillende onderwerpen, zullen zij in verschillende mate investeren in de beïnvloeding 
van andere koepelbestuurders (D3b).  
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Verwacht wordt dat de invloed van de overheid op het overleg in de Stichting van 
de Arbeid terug is te zien in het belang dat koepelbestuurders hechten aan realisering van 
hun onderhandelingsinzet. De overheid beschikt over de mogelijkheid om met wetgeving 
in de arbeidsvoorwaardenvorming te interveniëren (B5a). Koepelbestuurders zullen op 
deze mogelijkheid anticiperen. De positie op de beleidsschaal van het beleidsalternatief 
dat de overheid bij eventueel ingrijpen realiseert, is het eerdergenoemde reversal point. 
Verwacht wordt dat koepelbestuurders een inschatting maken van de onaantrekkelijkheid 
van de beleidspositie van de overheid (reversal point) en van de kans dat de overheid zal 
ingrijpen (de waarschijnlijkheid van het in werking treden van het reversal point). Het 
reversal point is onaantrekkelijker wanneer het verder van de beleidspositie van de 
koepelbestuurder verwijderd is. De kans dat het reversal point als uitkomst wordt 
gerealiseerd, is groter wanneer het belang van de overheid groter is. Naarmate het 
reversal point onaantrekkelijker is en naarmate de realisering van dit reversal point als 
uitkomst van de besluitvorming waarschijnlijker is, zal het decisioneel belang van een 
koepelbestuurder groter zijn. Oftewel, koepelbestuurders zullen het belangrijker vinden 
dat een uitkomst wordt gerealiseerd, opdat overheidsingrijpen wordt voorkomen. Omdat 
het effectieve belang van een koepelbestuurder het product is van (1) zijn positioneel 

belang en (2) de inverse van zijn decisioneel belang, zal dit effectieve belang kleiner zijn 
naarmate het decisioneel belang groter is.  

In Hypothese 1 is het effectieve belang van de koepelbestuurders de afhankelijke 
variabele.20 De afhankelijke variabele effectief belang is een procesvariabele en daarmee 
atypisch in het licht van de andere afhankelijke variabelen in deze studie. Deze betreffen 
allen doorwerking en daarmee een uitkomst van een individueel of collectief keuzeproces. 
Zoals eerder is opgemerkt, is het voor de verklaring van doorwerking van aanbevelingen 
in CAO’s van belang om inzicht te krijgen in (de invloed van de overheid op) de 
totstandkoming van de aanbevelingen. Verondersteld is dat de overheid alleen ingrijpt 
wanneer de koepelbestuurders er niet in slagen om tot aanbevelingen te komen (B5b). Dit 
impliceert dat de overheid de inhoud van het beleid waarover wordt onderhandeld niet 
direct beïnvloedt, maar dat een eventuele inhoudelijke invloed voortkomt uit het feit dat 
koepelbestuurders bereid zijn om van hun onderhandelingsinzet af te wijken om zo 
overheidsingrijpen te voorkomen. Deze bereidheid is terug te zien in de individuele 
procesvariabele effectief belang. Het is daarom interessanter deze variabele te analyseren 
dan een variabele die de invloed van overheid op de collectieve uitkomsten van de 
onderhandelingen uitdrukt. 

                                                 
20 De publicaties van Stokman (2004, 2005) waarin een onderscheid tussen twee typen belang wordt 
voorgesteld, zijn verschenen toen de dataverzameling voor deze studie al grotendeels had plaatsgevonden. 
Zodoende zijn alleen inschattingen verzameld van wat hier het effectieve belang wordt genoemd. De 
veronderstelde wisselwerking tussen positioneel en decisioneel belang kan in deze studie daarom niet 
worden getoetst. 
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In Hypothese 1 worden directe negatieve effecten voorspeld van overheidsbelang 
en afstand tot de overheid op het effectieve belang van de koepelbestuurders. Verwacht 
wordt dat wanneer zowel de kans op overheidsingrijpen (overheidsbelang) als de kosten 
van overheidsingrijpen (afstand tot de overheid) groter zijn, het effectief belang in nog 
sterkere mate zal afnemen. Daarom is ook een interactie-effect van overheidsbelang en 
afstand tot de overheid gespecificeerd. 
 
Hypothese 1 De invloed van de overheid op het overleg in de Stichting van de Arbeid 
 
Het effectieve belang dat de koepelbestuurders hechten aan het realiseren van hun eigen 
beleidspositie is kleiner naarmate: 

a. het belang dat de overheid hecht aan een aanbeveling groter is; 
b. de afstand op de beleidsschaal van een aanbeveling tussen de 

beleidspositie van een koepelbestuurder en die van de overheid groter is; 
c. zowel het belang van de overheid als de afstand op de beleidsschaal tussen 

de beleidspositie van een koepelbestuurder en die van de overheid groter 
is.  

 
Ondersteuning voor Hypothese 1 – de bevinding dat het effectieve belang van de 
koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid negatief wordt beïnvloed door het belang 
en de beleidsposities van de overheid – impliceert dat belang en positie van de overheid 
eveneens van invloed zijn op de coördinatie-inspanningen van de koepelbestuurders. 
Uiteindelijk beïnvloedt de overheid zo indirect ook de mate van doorwerking van 
aanbevelingen in CAO’s.  

 
2.3.2 Agenderingsfase in het CAO-overleg 
 
De aanbevelingen die in de Stichting van de Arbeid worden geformuleerd dienen in het 
CAO-overleg te worden uitgewerkt in CAO-afspraken. In het proces van CAO-
onderhandelingen zijn twee fasen onderscheiden: de agenderingsfase en de 
onderhandelingsfase (uitwerking van B4a). De agenderingsfase is het onderwerp van 
deze paragraaf. In de agenderingsfase wordt door middel van collectieve besluitvorming 
de agenda van het CAO-overleg vastgesteld (B1). CAO-onderhandelaars kunnen 
proberen om tijdens het vaststellen van de agenda bepaalde onderhandelingsonderwerpen 
op de agenda te krijgen. Hiertoe doen zij een voorstel tot een CAO-afspraak die 
overeenstemt met de onderhandelingsinzet die zij op dat onderwerp innemen (D5a). 
Vervolgens kiezen zij ook een onderhandelingsinzet ten aanzien van de agendapunten die 
door andere CAO-onderhandelaars zijn ingebracht (B4b). In deze fase kan doorwerking 
worden vastgesteld in de onderhandelingsinzet van de individuele onderhandelaars in de 
agenda van het CAO-overleg. 
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Doorwerking in de onderhandelingsinzet 

Om hun nut te maximaliseren (A1), kiezen CAO-onderhandelaars die 
onderhandelingsinzet waarmee zij (1) het voorkeursverlies minimaliseren dat zij lijden 
ten gevolge van het uitwerken van een aanbeveling in een onderhandelingsinzet die 
afwijkt van hun eigen beleidspositie (D2a) en (2) het reputatieverlies minimaliseren dat 
zij lijden wanneer de aanbeveling niet wordt uitgewerkt in hun onderhandelingsinzet 
(D2b). In de bepaling van zijn onderhandelinginzet (B4b) hangen de afwegingen van een 
CAO-onderhandelaar af van de beleidspositie die hij heeft voorafgaand aan de 
onderhandelingen. Wanneer een onderhandelaar een beleidspositie heeft die niet als 
doorwerking kan worden aangemerkt, heeft hij een prikkel tot afwijken. Een 
beleidspositie wordt als doorwerking aangemerkt wanneer zij binnen het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt. Afhankelijk van de vraag of er wel of geen 
aanbeveling is uitgevaardigd over een onderwerp en of de beleidspositie van een 
onderhandelaar op dat onderwerp binnen of buiten het doorwerkingsbereik van die 
aanbeveling valt, kunnen drie situaties worden onderscheiden:  
 
Situatie 0 Er is geen aanbeveling geformuleerd over het betreffende CAO-

onderhandelingsonderwerp. 
Situatie 1 Er is een aanbeveling geformuleerd en de beleidspositie van een 

onderhandelaar valt binnen het doorwerkingsbereik van deze aanbeveling 
(aanbeveling zonder prikkel tot afwijken). 

Situatie 2 Er is een aanbeveling geformuleerd en de beleidspositie van een 
onderhandelaar valt buiten het doorwerkingsbereik van deze aanbeveling 
(aanbeveling met prikkel tot afwijken). 

 
In situatie 0 is er geen aanbeveling. De onderhandelaar kan niet van die aanbeveling 
afwijken, zodat van reputatieverlies geen sprake kan zijn (D2b). De onderhandelaar 
minimaliseert in dat geval zijn voorkeursverlies door aan zijn beleidspositie vast te 
houden (D2a). Gezien de afwezigheid van een aanbeveling kan van doorwerking geen 
sprake zijn. In situatie 1 is er wel een aanbeveling. De beleidspositie van de 
onderhandelaar valt binnen het doorwerkingsbereik van de aanbeveling. De 
onderhandelaar minimaliseert zowel zijn voorkeursverlies als zijn reputatieverlies door 
aan zijn beleidspositie vast te houden (D2a, D2b en D2c). Op die manier realiseert hij 
doorwerking in de onderhandelingsinzet (C3a). In situatie 2 is er een aanbeveling en valt 
de beleidspositie van de onderhandelaar buiten het doorwerkingsbereik van de 
aanbeveling. De onderhandelaar moet in deze situatie een afweging maken tussen 
voorkeursverlies en reputatieverlies (D2c). De onderhandelaar minimaliseert zijn 
voorkeursverlies door aan zijn beleidspositie vast te houden (D2a). Hij minimaliseert 
echter zijn reputatieverlies door te schuiven naar een onderhandelingsinzet binnen het 
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doorwerkingsbereik (D2b). Door af te wijken van zijn beleidspositie realiseert hij 
doorwerking in de onderhandelingsinzet (C3a).  
 
Doorwerking in de agenda 

Wanneer het betreffende onderwerp vervolgens collectief als punt van onderhandeling is 
aanvaard, is sprake van doorwerking in de agenda (C3b). 
 
Coördinatie door koepelbestuurders 

Op grond van de verticale lidmaatschapsstructuur tussen koepelorganisaties en de 
aangesloten decentrale organisaties wordt een principaal-agent relatie gedefinieerd, 
waarin de koepelbestuurders de principalen zijn en de CAO-onderhandelaars de agenten 
(B3). Hoewel de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid juridisch niet bindend 
zijn (B2), kunnen koepelbestuurders trachten individuele CAO-onderhandelaars te 
beïnvloeden in hun keuze voor een bepaalde onderhandelingsinzet (D3d). Indirect 
beïnvloeden de koepelbestuurders daarmee ook de decentrale onderhandelingsagenda. De 
coördinatie-inspanningen van de koepelbestuurders (D3d) hangen af van de mate waarin 
zij verwachten hiermee hun voorkeursverlies en hun reputatieverlies te kunnen 
minimaliseren (D2c).  

Hier worden twee variabelen gebruikt die de verwachte coördinatie-inspanningen 
van de koepelbestuurders indiceren.  De eerste variabele is het individuele 
voorkeursverlies dat elk van de koepelbestuurders in het centraal overleg heeft geleden. 
Verwacht wordt dat naarmate een koepelbestuurder in het centraal overleg een geringer 
voorkeursverlies heeft geleden, hij meer zal investeren in coördinatie op naleving van die 
aanbeveling. Wanneer op decentraal niveau een uitkomst wordt gerealiseerd die binnen 
het doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt, minimaliseert hij immers zijn 
voorkeursverlies (uitwerking van D2a). De tweede variabele is het collectief draagvlak 
dat er onder alle koepelbestuurders die zijn vertegenwoordigd in de Stichting van de 
Arbeid bestaat voor een aanbeveling. Het reputatieverlies dat koepelbestuurders lijden 
wanneer een aanbeveling niet in CAO-afspraken wordt uitgewerkt, is groter naarmate het 
collectieve draagvlak voor de aanbeveling groter is (uitwerking van D2b). Wanneer er 
onder de koepelbestuurders een groot collectief draagvlak bestaat voor een aanbeveling, 
zullen zij daarom in sterkere mate investeren in coördinatie op naleving van die 
aanbeveling. Collectief draagvlak is een kenmerk van alle koepelbestuurders tezamen. 
Deze collectieve variabele bepaalt de individuele coördinatie-inspanningen van elk van 
de individuele koepelbestuurders. 

Naarmate de coördinatie-inspanningen van de koepelbestuurders groter zijn, lijdt 
een CAO-onderhandelaar een groter reputatieverlies wanneer zijn onderhandelingsinzet 
buiten het doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt. Hij zal dus meer geneigd zijn om 
een onderhandelingsinzet te kiezen die binnen het doorwerkingsbereik van een 
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aanbeveling valt. In situatie 1 houdt dat in dat de onderhandelaar aan zijn beleidspositie 
vasthoudt. In situatie 2 zal de onderhandelaar van zijn beleidspositie afwijken en op de 
beleidsschaal opschuiven in de richting van het doorwerkingsbereik van de aanbeveling.21 
Situatie 0 is hier irrelevant. De verwachtingen betreffen verschillen tussen aanbevelingen 
en in situatie 0 is er geen aanbeveling geformuleerd.22 CAO-onderhandelaars lijden 
reputatieverlies wanneer een aanbeveling niet in CAO-afspraken wordt uitgewerkt (D2b). 
CAO-afspraken kunnen alleen worden gemaakt wanneer een onderwerp op de 
onderhandelingsagenda komt. Zodoende leiden de coördinatie-inspanningen van de 
koepelbestuurders er eveneens toe dat onderwerpen – waarop de onderhandelingsinzet 
van tenminste één van de onderhandelaars binnen het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling valt – vaker collectief als agendapunt wordt aanvaard. Ongeacht of sprake is 
van situatie 1 of situatie 2, wordt zodoende verwacht dat de mate van doorwerking in de 

onderhandelingsinzet en de mate van doorwerking in de agenda positief worden 
beïnvloed door het collectieve draagvlak van de koepelbestuurders en negatief worden 
beïnvloed door het voorkeursverlies dat de koepelbestuurders hebben geleden in het 
centraal overleg. Deze verwachtingen zijn gespecificeerd in de hypothesen 2 en 3. 

 
Hypothese 2 Collectief draagvlak onder koepelbestuurders en doorwerking in de onderhandelingsinzet 

en in de agenda 
 
Hoe groter het collectieve draagvlak onder de koepelbestuurders in het centraal overleg 
voor een aanbeveling, des te groter is de mate van doorwerking in: 

a. de onderhandelingsinzet van alle CAO-onderhandelaars, en 
b. de agenda van het decentrale overleg. 

 
Hypothese 3 Voorkeursverlies van een koepelbestuurder en doorwerking in de onderhandelingsinzet en 

in de agenda 
 
Hoe kleiner het voorkeursverlies van een koepelbestuurder op een aanbeveling, des te 
groter is de mate van doorwerking in: 

a. de onderhandelingsinzet van CAO-onderhandelaars die zijn aangesloten 
bij de betreffende koepelorganisatie, en 

b. de agenda van het decentrale overleg. 

                                                 
21 In deze studie is alleen de onderhandelingsinzet van CAO-onderhandelaars gemeten. Ten aanzien van de 
agenderingsfase kunnen situatie 1 en situatie 2 daarom niet worden onderscheiden. Alleen de uitkomst van 
de afweging van de onderhandelaar is bekend. Hoewel kan worden verwacht dat de gevallen waarin de 
onderhandelingsinzet van de onderhandelaar binnen het doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt 
(situatie 1) het zicht op het effect van de kenmerken van het centraal overleg op doorwerking in de 
onderhandelingsinzet enigszins vertroebelen, zijn toch twee hypothesen geformuleerd.  
22 Hieronder wordt hypothese 4 afgeleid, waarbij situatie 0 als referentiecategorie gebruikt. Deze hypothese 
betreft niet de verschillen tussen aanbevelingen, maar het effect van de aanwezigheid van aanbevelingen in 
het algemeen. 
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2.3.3 Onderhandelingsfase in het CAO-overleg 
 
Nadat de onderhandelaars individueel hun onderhandelingsinzet op de verschillende 
issues hebben bepaald en men collectief tot overeenstemming over de 
onderhandelingsagenda is gekomen, begint de onderhandelingsfase. In de 
onderhandelingsfase worden door middel van collectieve besluitvorming CAO-afspraken 
gemaakt (B1). CAO-onderhandelaars kunnen in de onderhandelingen proberen om hun 
onderhandelingspartners ertoe te bewegen een uitkomst te aanvaarden die zo dicht 
mogelijk aan hun eigen onderhandelingsinzet nadert. In deze fase kunnen doorwerking in 

het onderhandelingsproces en doorwerking in de uitkomst worden vastgesteld. Hieronder 
zullen eerst hypothesen worden opgesteld over doorwerking in het 

onderhandelingsproces. Vervolgens worden hypothesen geformuleerd over doorwerking 

in de uitkomst. 
 
Doorwerking in het onderhandelingsproces 

De aannames in het aangepaste model van beleidsuitvoering hebben dezelfde implicaties 
voor de onderhandelingsfase als voor de agenderingsfase. De drie situaties die in de 
vorige paragraaf zijn onderscheiden doen zich dan ook opnieuw voor. In situatie 0 is er 
geen aanbeveling. De onderhandelingsuitkomst kan niet van die aanbeveling afwijken, 
zodat van reputatieverlies geen sprake kan zijn (D2b). De onderhandelaar minimaliseert 
in dat geval zijn voorkeursverlies door aan zijn onderhandelingsinzet vast te houden 
(D2a). Van doorwerking kan geen sprake zijn. In situatie 1 is er wel een aanbeveling. De 
onderhandelingsinzet van de onderhandelaar valt binnen het doorwerkingsbereik van de 
aanbeveling. Het voorkeursverlies en het reputatieverlies van de onderhandelaar zijn 
minimaal wanneer de onderhandelingsuitkomst overeenstemt met zijn 
onderhandelingsinzet (D2a, D2b en D2c). Hoe geringer de afstand tussen de 
onderhandelingsuitkomst en de onderhandelingsinzet van de onderhandelaar, des te 
groter is de mate van doorwerking in het onderhandelingsproces (C3ci).

23 In situatie 2 is 
er een aanbeveling en valt de onderhandelingsinzet van de onderhandelaar buiten het 
doorwerkingsbereik van de aanbeveling. De onderhandelaar moet in deze situatie een 
afweging maken tussen voorkeursverlies en reputatieverlies (D2c). Het voorkeursverlies 
van de onderhandelaar is minimaal wanneer de onderhandelingsuitkomst overeenstemt 
met zijn onderhandelingsinzet (D2a). Hij minimaliseert echter zijn reputatieverlies 
wanneer een uitkomst wordt gerealiseerd die binnen het doorwerkingsbereik van de 
aanbeveling valt en dus afwijkt van zijn onderhandelingsinzet (D2b). Hoe groter in dit 

                                                 
23 De mate waarin een onderhandelaar van zijn onderhandelingsinzet moet afwijken om doorwerking te 
realiseren, hangt af van de ‘breedte’ van het doorwerkingsbereik van de aanbeveling op de beleidsschaal. 
Verondersteld is dat deze ‘breedte’ van het doorwerkingsbereik vergelijkbaar varieert in de situaties 1 en 2. 
In de formulering van de hypothese is hiermee daarom geen rekening gehouden. 
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geval de afstand tussen de onderhandelingsinzet van de onderhandelaar en de uitkomst 
van de collectieve besluitvorming, des te groter is de mate van doorwerking in het 

onderhandelingsproces (C3cii). 
In de hypothesen over doorwerking in het onderhandelingsproces is de afstand 

tussen de onderhandelingsinzet van de CAO-onderhandelaar en de uitkomst van het 
CAO-overleg de afhankelijke variabele. De hypothesen worden steeds afzonderlijk 
gespecificeerd voor situatie 1 en voor situatie 2. Dat CAO-onderhandelaars al rekening 
houden met de voorkeuren van de koepelbestuurders bij het bepalen van hun 
onderhandelingsinzet in de agenderingsfase, wil niet zeggen dat de rol van de 
koepelbestuurders in de onderhandelingsfase is uitgespeeld. CAO-onderhandelaars 
kunnen immers in verschillende mate investeren in de realisering van deze 
onderhandelingsinzet (D4b). Daarbij maken zij opnieuw een afweging tussen 
voorkeursverlies en reputatieverlies. Voordat wordt gekeken naar het effect van het 
collectief draagvlak onder de koepelbestuurders en het voorkeursverlies dat de 
individuele koepelbestuurders in het centraal overleg hebben geleden, wordt getoetst of 
de aanwezigheid van aanbevelingen op zich van invloed is op het verloop van het CAO-
overleg. Hiertoe wordt een vergelijking gemaakt van de gemiddelde afstand tussen de 
onderhandelingsinzet van de CAO-onderhandelaar en de uitkomst van het CAO-overleg 
die in elk van de drie onderscheiden situaties wordt waargenomen. Verwacht wordt dat 
de afstand tussen onderhandelingsinzet en uitkomst in situatie 1 het geringst is: de CAO-
onderhandelaar minimaliseert in dat geval zijn reputatieverlies door aan zijn 
onderhandelingsinzet vast te houden. In situatie 2 moet deze afstand juist het grootste 
zijn: de CAO-onderhandelaar minimaliseert zijn reputatieverlies door zo veel mogelijk 
van zijn onderhandelingsinzet af te wijken. Situatie 0 moet hier tussenin liggen, omdat er 
geen aanbeveling is geformuleerd en dus geen sprake kan zijn van reputatieverlies. 
 
Hypothese 4 De aanwezigheid van aanbevelingen en de afstand tussen onderhandelingsinzet en  
  onderhandelingsuitkomst 
 
De afstand tussen de onderhandelingsinzet van een CAO-onderhandelaar en de 
onderhandelingsuitkomst is:  

a. kleiner in situatie 1 (aanbeveling zonder prikkel tot afwijken) dan in 
situatie 0 (geen aanbeveling); 

b. groter in situatie 2 (aanbeveling met prikkel tot afwijken) dan in situatie 0 
(geen aanbeveling); 

c. ergo, kleiner in situatie 1 dan in situatie 2. 
 

In Hypothese 4 wordt geen rekening gehouden met verschillen tussen 
aanbevelingen en tussen koepelbestuurders. Hierboven is al opgemerkt dat de 
coördinatie-inspanningen van koepelbestuurders groter zullen zijn wanneer het collectief 
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draagvlak onder de koepelbestuurders voor een aanbeveling groter is en wanneer het 
voorkeursverlies dat een individuele koepelbestuurder heeft geleden in het 
Stichtingsoverleg kleiner is. De grotere reputatieverliezen die CAO-onderhandelaars als 
gevolg hiervan kunnen lijden, maken dat voor doorwerking in het onderhandelingsproces 
vergelijkbare verwachtingen kunnen worden geformuleerd als in de hypothesen 2 en 3 
over doorwerking in de onderhandelingsinzet en doorwerking in de agenda. In 
hypothesen 5 en 6 wordt wel een onderscheid gemaakt tussen situatie 1 – waarin 
reputatieverlies wordt vermeden door aan de onderhandelingsinzet vast te houden – en 
situatie 2 – waarin het reputatieverlies juist wordt geminimaliseerd door van de 
onderhandelingsinzet af te wijken. 

 
Hypothese 5 Collectief draagvlak onder koepelbestuurders en doorwerking in het 

onderhandelingsproces 
 
Hoe groter het collectieve draagvlak onder de koepelbestuurders in het centraal overleg 
voor een aanbeveling, des te: 

a. kleiner is de afstand tussen de onderhandelingsinzet van een CAO- 
onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst in situatie 1 (aanbeveling 
zonder prikkel tot afwijken); 

b. groter is de afstand tussen de onderhandelingsinzet van een CAO-
onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst in situatie 2 (aanbeveling 
met prikkel tot afwijken). 

 
Hypothese 6 Voorkeursverlies van een koepelbestuurder en doorwerking in het onderhandelingsproces 
  
Hoe groter het voorkeursverlies van een koepelbestuurder op een aanbeveling, des te: 

a. groter is de afstand tussen de onderhandelingsinzet van een aangesloten 
CAO-onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst in situatie 1 
(aanbeveling zonder prikkel tot afwijken); 

b. kleiner is de afstand tussen de onderhandelingsinzet van een aangesloten 
CAO-onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst in situatie 2 
(aanbeveling met prikkel tot afwijken). 

 
De mate waarin een onderhandelaar investeert in het realiseren van zijn 
onderhandelingsinzet is eveneens afhankelijk van het effectieve belang dat hij aan 
realisering van zijn onderhandelingsinzet hecht. Het effectieve belang bepaalt immers de 
mate waarin bij een afwijking van de onderhandelingsinzet sprake is van 
voorkeursverlies. Verwacht wordt dat het belang dat de overheid hecht aan realisering 
van beleid ten aanzien van een onderwerp van invloed is op het decisioneel belang dat 
CAO-onderhandelaars aan een issue hechten. Het mechanisme is daarbij hetzelfde als het 
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mechanisme op centraal niveau dat is besproken in de toelichting bij Hypothese 1. 
Oftewel, hoe groter het overheidsbelang, des te groter is het decisioneel belang van de 
CAO-onderhandelaars. Dit decisioneel belang tempert vervolgens het effectieve belang. 
Met andere woorden, de onderhandelaar zal minder investeren in de realisering van zijn 
onderhandelingsinzet, omdat de onderhandelaar vreest dat de overheid zal ingrijpen 
wanneer de onderhandelingen stuk lopen. 

 
Hypothese 7 Overheidsbelang en doorwerking in het onderhandelingsproces 
  
Hoe groter het belang dat de overheid hecht aan een aanbeveling, des te groter is de 
afstand tussen de onderhandelingsinzet van een CAO-onderhandelaar en de 

onderhandelingsuitkomst. 
 
In de situaties 1 en 2 is in verschillende gevallen sprake van doorwerking in het 

onderhandelingsproces. In situatie 1 is in sterkere mate sprake van doorwerking in het 

onderhandelingsproces naarmate een onderhandelaar er beter in slaagt om aan zijn 
onderhandelingsinzet vast te houden. Een groot overheidsbelang zal dan een negatief 
effect hebben op doorwerking in het onderhandelingsproces. In situatie 2 is in sterkere 
mate sprake van doorwerking in het onderhandelingsproces wanneer een onderhandelaar 
in sterkere mate van zijn onderhandelingsinzet afwijkt. In dat geval heeft een groot 
overheidsbelang juist een positief effect op doorwerking in het onderhandelingsproces. 
 

Doorwerking in de uitkomst 

Wanneer een uitkomst van CAO-onderhandelingen binnen het doorwerkingsbereik van 
een aanbeveling valt, is sprake van doorwerking in de uitkomst (C3d). Om verwachtingen 
te kunnen formuleren over doorwerking in de uitkomst moet worden nagegaan wat de 
implicaties van de individuele keuzes zijn voor de collectieve uitkomsten. De mate waarin 
de individuele keuzes van onderhandelaars worden beïnvloed door overheidsbelang en 
collectief draagvlak is voor alle onderhandelaars gelijk. Het resultaat van deze invloed – 
de mate waarin sprake is van doorwerking in het onderhandelingsproces en daarmee op 
doorwerking in de uitkomst – hangt echter af van de onderhandelingsinzet en het 
effectieve belang van de onderhandelaars. Voor het voorkeursverlies dat de 
koepelbestuurders in het centraal overleg lijden geldt dat zowel de omvang als de richting 
van het effect verschilt tussen de individuele onderhandelaars. 

Het draagvlak onder de koepelbestuurders in het centraal overleg heeft een 
positief effect op zowel doorwerking in de onderhandelingsinzet als doorwerking in de 

agenda en doorwerking in het onderhandelingsproces en daarmee naar verwachting 
eveneens op doorwerking in de uitkomst. 
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Hypothese 8 Collectief draagvlak onder koepelbestuurders en doorwerking in de uitkomst 
 
Hoe groter het collectieve draagvlak onder de koepelbestuurders in het centraal overleg 
voor een aanbeveling, des te groter is de mate van doorwerking in de uitkomst. 

 
Het voorkeursverlies dat de koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid 

lijden ten opzichte van een aanbeveling heeft juist een negatief effect op zowel 
doorwerking in de onderhandelingsinzet als doorwerking in de agenda en doorwerking in 

het onderhandelingsproces en daarmee naar verwachting eveneens op doorwerking in de 

uitkomst.  
 
Hypothese 9 Voorkeursverlies onder koepelbestuurders en doorwerking in de uitkomst 
  
Hoe groter het voorkeursverlies onder de koepelbestuurders in het centraal overleg op 
een aanbeveling, des te kleiner is de mate van doorwerking in de uitkomst. 
 
De omvang van het effect van het voorkeursverlies van koepelbestuurders varieert echter 
tussen individuele CAO-onderhandelaars. CAO-onderhandelaars verschillen eveneens in 
de mate waarin zij bij machte zijn de uitkomsten van het CAO-overleg te beïnvloeden. 
Hypothese 9 betreft de collectieve uitkomst van individuele keuzes. Om Hypothese 9 te 
kunnen toetsen zal ervoor moeten worden gecontroleerd dat machtiger onderhandelaars 
meer invloed op de collectieve uitkomst hebben gehad dan minder machtige 
onderhandelaars. 

De wijze waarop het belang van de overheid de mate van doorwerking in de 

uitkomst beïnvloedt, is afhankelijk van de situatie waarin een onderhandelaar zich 
bevindt. In situatie 1 zal een groter overheidsbelang de onderhandelaar ertoe brengen in 
geringere mate te investeren in realisering van zijn onderhandelingsinzet, ondanks dat 
deze als doorwerking kan worden aangemerkt. In situatie 2 zal een groter 
overheidsbelang eveneens tot gevolg hebben dat onderhandelaars in geringere mate 
investeren in realisering van hun onderhandelingsinzet. Omdat deze niet als doorwerking 
kan worden aangemerkt, is dat nu juist wel bevorderlijk voor de mate van doorwerking in 
de uitkomst. CAO-onderhandelaars bevinden zich in verschillende situaties en het effect 
van overheidsbelang is in elk van de situaties tegengesteld. Zodoende kan geen hypothese 
worden geformuleerd over het effect van overheidsbelang op de uitkomst van de 
collectieve besluitvorming. 



 

 
3 

Onderzoeksopzet en dataverzameling 

 

 
 
 
Deze studie is opgezet om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre verschillen in 
de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-
overleg kunnen worden verklaard vanuit kenmerken van het centraal overleg en 
kenmerken van de overheid. In het vorige hoofdstuk is een theoretisch antwoord op deze 
vraag uitgewerkt en zijn toetsbare hypothesen geformuleerd.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stappen die zijn ondernomen ten behoeve 
van de verzameling van de gegevens om deze hypothesen te toetsen. In paragraaf 3.1 
wordt allereerst ingegaan op de onderzoeksopzet die is gehanteerd en op de validiteit en 
betrouwbaarheid van de gekozen aanpak. Vervolgens worden in paragraaf 3.2 de 
selectieprocedures toegelicht die aan de gegevensverzameling ten grondslag hebben 
gelegen. In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de wijze waarop gegevens zijn verzameld 
over het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid, de besluitvorming in acht CAO’s 
en CAO-afspraken over employability en arbeid en zorg. Ten slotte wordt in paragraaf 
3.4 aandacht besteed aan de wijze waarop de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 
zijn geoperationaliseerd. 
 

3.1 Onderzoeksopzet: twee soorten gegevens 
 
Doorwerking betreft een effect van de uitvaardiging van aanbevelingen op het CAO-
overleg. De interne validiteit van de meting van een dergelijk effect is het hoogst 
wanneer een experimentele opzet wordt gehanteerd. Door de verschillen tussen een voor- 
en een nameting te vergelijken tussen een willekeurig samengestelde, experimentele 
groep – die is blootgesteld aan een bepaalde interventie – en een willekeurig 
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samengestelde controlegroep – die niet aan de interventie is blootgesteld – bestaat de 
grootste mate van zekerheid over het feit dat een verandering in de effectvariabele het 
resultaat is van blootstelling aan de interventievariabele (vgl. Farrington, 2003; 
Farrington, Gottfredson, Sherman & Welch, 2002). In sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek is een quasi-experimentele opzet meer gangbaar. Daarbij worden voor- en 
nametingen vergeleken tussen zorgvuldig geselecteerde onderzoekseenheden 
(bijvoorbeeld groepen burgers, wijken, gemeenten etc.), die wel of juist niet zijn 
blootgesteld aan een bepaalde beleidsmaatregel of andersoortige sociale verandering (zie 
bijvoorbeeld Cook & Campbell, 1979). 

Simpel gesteld, vormen de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid de 
interventie en zijn CAO-afspraken de onderzoekseenheden. Het beoogde effect van de 
aanbevelingen is immers dat in het CAO-overleg bepaalde afspraken worden gemaakt. Er 
is echter sprake van een aantal praktische problemen wanneer wordt getracht een 
experimentele opzet te benaderen. Een eerste probleem is het feit dat de aanbevelingen 
die in deze studie zijn onderzocht al waren uitgevaardigd toen met het onderzoek werd 
begonnen. Het verrichten van een voormeting was op dat moment dus al niet meer 
mogelijk. Een tweede probleem is het gegeven dat de aanbevelingen van de Stichting van 
de Arbeid in principe alle CAO’s betreffen. Dit betekent dat geen controlegroep kan 
worden aangewezen van CAO’s die niet worden blootgesteld aan de aanbevelingen.  

Om zo goed mogelijk rekening te houden met deze problemen worden twee 

soorten gegevens gebruikt: (1) besluitvormingsgegevens over sociale akkoorden en over 
CAO’s en (2) longitudinale gegevens over de aanwezigheid van CAO-afspraken. Op 
grond van deze twee soorten gegevens kunnen vergelijkingen worden gemaakt (1) tussen 
aanbevelingen, (2) tussen CAO’s en (3) door de tijd, zodat uitspraken kunnen worden 
gedaan over de veronderstelde causaliteit van de verbanden en zicht wordt gekregen op 
de mate waarin deze uitspraken generaliseerbaar zijn. De gegevens over besluitvorming 
over sociale akkoorden in de Stichting van de Arbeid worden gebruikt om de kenmerken 
van het centraal overleg en van de overheid vast te stellen waarmee doorwerking kan 
worden verklaard. De gegevens over besluitvorming in het CAO-overleg lenen zich voor 
het toetsen van de verklaring van doorwerking in de inzet, de agenda en het proces van 
CAO-onderhandelingen. De longitudinale gegevens over CAO-afspraken lenen zich voor 
het toetsen van de verklaring van doorwerking in de uitkomsten van de CAO-
onderhandelingen. Daarbij worden generaliseerbare inzichten verkregen in de aansluiting 
van het CAO-beleid op de Stichtingsaanbevelingen.  

In Tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de gegevens die zijn verzameld: (1) 
expertinschattingen over de besluitvorming over de sociale akkoorden Agenda 2002 en 
Er is meer nodig (kwadrant A) en acht CAO’s (kwadrant C) en (2) longitudinale 
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gegevens over de aanwezigheid van afspraken over employability en arbeid en zorg in 
138 CAO’s gesloten de periode 1996-2003 (kwadrant D).1 
 
Tabel 3.1 Overzicht van de verzamelde gegevens 
 
Niveau Besluitvormingsgegevens Longitudinale gegevens 
   
 A B 

Centraal Expertinschattingen van de kenmerken van 
zes koepelbestuurders die deelnamen aan de 
besluitvorming over 24 aanbevelingen uit 
Agenda 2002 en Er is meer nodig (N = 144).2 

 

 Expertinschattingen van de voorkeuren en het 
belang van de overheid t.a.v. 11 
aanbevelingen uit Er is meer nodig (N = 11). 

 

 Expertinschattingen van het overheidsbelang 
t.a.v. de onderwerpen van 10 aanbevelingen 
over employability en arbeid en zorg uit 
Agenda 2002 en Er is meer nodig in de 
periode 1997-2003 (N = 60). 

 

   
 C D 

Decentraal Expertinschattingen van de kenmerken van 
CAO-onderhandelaars (3 tot 5 
onderhandelaars per CAO) die deelnamen aan 
de besluitvorming over 96 issues (7 tot 17 
issues per CAO) in 8 CAO’s gesloten in 2002 
en 2003 (N = 414). 

Gegevens over de aanwezigheid van 75 typen 
afspraken over employability en arbeid en 
zorg aansluitend bij 12 aanbevelingen uit 
Agenda 2002 en Er is meer nodig in 138 
CAO’s voor de periode 1996-2003 (N = 
20.008). 

 
Met uitzondering van de analyses in hoofdstuk 4 – waarin het effectieve belang 

dat koepelbestuurders hechten aan realisering van hun onderhandelingsinzet de 
afhankelijke variabele vormt – is de doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van 
de Arbeid in het CAO-overleg de afhankelijke variabele in de analyses. Daarbij wordt 
doorwerking onderscheiden in (1) de onderhandelingsinzet van de individuele 
onderhandelaar, (2) de agenda van het CAO-overleg, (3) het onderhandelingsproces 
waarin tot CAO-afspraken wordt gekomen en (4) in de uitkomsten van het CAO-overleg 
(zie paragraaf 2.2.3). Doorwerking wordt vastgesteld door na te gaan in hoeverre 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid (kwadrant A) zijn te herkennen in de 
onderhandelingsinzet, de agenda, het onderhandelingsproces en de uitkomsten van het 
CAO-overleg (kwadranten C en D).  

                                                 
1 Kwadrant B is leeg. Het centrale niveau betreft alleen het overleg in de Stichting van de Arbeid en de 
posities en het belang van de overheid ten aanzien van de in de Stichting besproken onderwerpen. Het 
verzamelen van grootschalige gegevens over besluitvorming op centraal niveau is een kwestie van decennia 
en valt daarom buiten het bereik van deze studie. 
2 Een overzicht van de aanbevelingen uit Er is meer nodig is te vinden in Tabel 4.1 in hoofdstuk 4. Een 
overzicht van de aanbevelingen uit Agenda 2002 is te vinden in Bijlage I. 
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De voornaamste onafhankelijke variabelen in de analyses in deze studie zijn de 
kenmerken van de besluitvorming over de aanbevelingen en de rol die de overheid speelt 
(kwadrant A). Door expertinterviews af te nemen zijn gegevens ingewonnen over de 
totstandkoming van Er is meer nodig.3 Daarnaast zijn inschattingen verzameld van de 
voorkeuren en het belang van de overheid ten aanzien van de onderwerpen in dit sociaal 
akkoord, evenals het belang van de overheid ten aanzien van een tiental onderwerpen 
over employability en arbeid en zorg waarover in Agenda 2002 en in Er is meer nodig 
aanbevelingen zijn uitgevaardigd. Ten slotte zijn expertinschattingen ontleend aan een 
studie van Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) over de 
besluitvorming over Agenda 2002. Allereerst worden de besluitvormingsgegevens over 
Er is meer nodig geanalyseerd om het verloop van de onderhandelingen en de rol van de 
overheid in kaart te brengen (hoofdstuk 4). Vervolgens worden besluitvormingsgegevens 
over het centraal overleg in verband gebracht met besluitvormingsgegevens over acht 
CAO-onderhandelingen (hoofdstuk 5) en met grootschalige, longitudinale gegevens over 
CAO-afspraken over employability en arbeid en zorg (hoofdstuk 6). 

De verzameling van de besluitvormingsgegevens is opgezet volgens het principe 
van een vergelijkende gevalsstudie. Een dergelijke onderzoeksopzet wordt ook wel een 
‘multiple case replication design’ (Yin, 1994) of ‘cross-case display’ (Miles & 
Huberman, 1994) genoemd. Op systematische wijze worden gelijksoortige gegevens 
ingewonnen over verschillende gevallen. In dit geval zijn dat besluitvormingsgegevens 
over CAO-onderhandelingen. In deze studie zijn expertinschattingen verzameld over de 
besluitvorming over acht CAO’s gesloten in 2002 en 2003. Op grond van de analyses van 
deze besluitvormingsgegevens kan uitspraak worden gedaan over doorwerking in de 
onderhandelingsinzet, de agenda, het proces en de uitkomsten van CAO’s. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar over de besluitvorming op CAO-niveau over dezelfde 
onderwerpen, voorafgaand aan het uitvaardigen van de betreffende aanbevelingen. Er is 
dus geen sprake van een voormeting. Wel kunnen CAO-onderhandelingsonderwerpen 
waarover een aanbeveling is uitgevaardigd, worden vergeleken met CAO-
onderhandelingsonderwerpen waarover geen aanbeveling bestaat. Op die manier is op dit 
niveau van CAO-onderhandelingsonderwerpen sprake van een ‘pseudo-controlegroep’. 

De analyse van longitudinale gegevens over CAO-afspraken betreft gegevens die 
beschikbaar zijn gesteld door de Afdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie van de 
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (Afdeling COB).4 Deze gegevens betreffen de aanwezigheid 

                                                 
3 Een analyse van de gegevens over de besluitvorming over Er is meer nodig en over de CAO Metalektro 
2002 is eerder gepubliceerd in Van Houten (2004). 
4 Op het moment dat de data voor deze studie verzameld werden, bestreken de gegevensbestanden van de 
Afdeling COB een langere tijdsperiode dan de (numerieke) gegevensbestanden van de Algemene 
Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) en van het Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) 
(zie Tijdens & Van Klaveren, 2003) die op dat moment beschikbaar waren. Dit was destijds 
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van afspraken over employability en arbeid en zorg in een groot aantal CAO’s gesloten 
tussen 1996 en 2003. Op grond van de analyse van deze longitudinale gegevens kan 
uitspraak worden gedaan over doorwerking in de uitkomst van CAO’s. De longitudinale 
gegevens bieden een soort voormeting: er kan een vergelijking worden gemaakt tussen de 
aanwezigheid van een bepaalde type afspraken voor en na uitvaardiging van de 
aanbevelingen. De longitudinale gegevens betreffen alleen typen CAO-afspraken die in 
het verlengde liggen van aanbevelingen, zodat geen sprake is van een controlegroep. 

De besluitvormingsgegevens en de longitudinale gegevens over CAO-afspraken 
worden aangevuld met gegevens die zijn verzameld met een inhoudelijke analyse van 
documenten. Over aanbevelingen en CAO-afspraken is achtergrondinformatie 
beschikbaar. Alvorens experts te ondervragen over de precieze totstandkoming van 
beleidsbesluiten, dient te worden achterhaald wanneer bepaalde thema’s in de discussie 
werden betrokken, welke aanbevelingen in de loop van de tijd over deze thema’s zijn 
uitgevaardigd, wat de voornaamste aandachtspunten waren en hoe deze aandachtspunten 
door de tijd zijn veranderd. Ook om de CAO-afspraken, die in de grootschalige bestanden 
zijn geregistreerd, in verband te brengen met de aanbevelingen van de Stichting van de 
Arbeid moet een gedegen inzicht bestaan in de inhoud van die CAO-afspraken en in de 
inhoud van die aanbevelingen. 
 

3.1.1 Validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet 
 
De keuze voor een combinatie van besluitvormingsgegevens en longitudinale gegevens 
over CAO-afspraken is voor een deel gericht op het vergroten van de interne validiteit 
van het onderzoek. De interne validiteit betreft de mate waarin de verwachte relatie 
tussen kenmerken wordt aangetoond en onderscheiden van eventuele schijnrelaties. Om 
de kwaliteit van de onderzoeksopzet te beoordelen, moet echter naast (1) de interne 

validiteit ook (2) de constructvaliditeit – de mate waarin er wordt gemeten wat men wil 
dat er wordt gemeten – en (3) de externe validiteit – de afbakening van het domein aan 
verschijnselen waarnaar de onderzoeksbevindingen kunnen worden gegeneraliseerd – 
worden bekeken. Ten slotte moet naar de betrouwbaarheid worden gekeken – de mate 
waarin de ingewonnen gegevens het mogelijk maken dat betrouwbare uitspraken over de 
onderzoeksvraag kunnen worden gedaan, in de zin dat een herhaling van 
gegevensverzameling en analyses dezelfde resultaten op zou leveren (zie bijvoorbeeld 
Adcock & Collier, 2001; Cook & Campbell, 1979; Yin, 1994). De kwaliteit van de 
onderzoeksopzet hangt daarmee af van (1) de kwaliteit van de gegevensverzameling, (2) 

                                                                                                                                                  
doorslaggevend om voor de gegevensbestanden van de Afdeling COB te kiezen. Terugblikkend was een 
keuze voor de breedte – het groter aantal aanbevelingen en typen afspraken waarover informatie in de 
bestanden van AWVN en AIAS is opgenomen – wellicht beter geweest dan de keuze voor de diepte – het 
langere tijdsbestek dat de bestanden van de Afdeling COB bestrijken (zie ook paragrafen 6.4 en 7.3). 
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de keuze voor bepaalde meetmomenten en (3) de zorgvuldige selectie van 
onderzoekseenheden. Hieronder zal kort worden ingegaan op de kwaliteit van de 
gegevensverzameling en de bepaling van de meetmomenten. In paragraaf 3.2 – over de 
selectie van de onderzoekseenheden – en paragraaf 3.3 – over de dataverzameling – 
worden validiteits- en betrouwbaarheidskwesties eveneens aan de orde gesteld. 
 
De kwaliteit van de gegevensverzameling 

Om te zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van de metingen is een aantal 
waarborgen in de onderzoeksopzet ingebouwd. De bevindingen op grond van de 
besluitvormingsgegevens kunnen worden vergeleken met bevindingen op grond van de 
longitudinale gegevens. Daarnaast kunnen de bevindingen uit deze studie worden 
vergeleken met de mate van doorwerking die is aangetroffen in eerder onderzoek. Het 
gebruik van bevindingen opgedaan uit andersoortige gegevensbestanden en met 
verschillende meetmethoden wordt wel triangulatie genoemd (vgl. Webb, Campbell, 
Schwartz & Sechrest, 1966). Door de bevindingen te vergelijken, wordt inzicht verkregen 
in de consistentie en daarmee de validiteit van de onderzoeksopzet en de gebruikte 
meetinstrumenten. Ook kan triangulatie variatie aan het licht brengen die niet naar boven 
zou komen wanneer elk van de meetmethoden afzonderlijk zou worden toegepast (vgl. 
Jick, 1979).  
 
Meetmomenten 

Het moment van meten van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen moet zo worden 
gekozen dat (1) recht wordt gedaan aan de volgorde van de ‘gebeurtenissen’ die met 
elkaar in verband worden gebracht en (2) ervoor wordt gezorgd dat de kenmerken van die 
‘gebeurtenissen’ zo goed mogelijk worden vastgesteld. Verwacht wordt dat kenmerken 
van het centraal overleg van invloed zijn op het verloop van het decentraal overleg en op 
de mate van doorwerking in dit overleg. Om deze invloed te onderzoeken moeten de 
kenmerken van het CAO-overleg worden vastgesteld nadat de te onderzoeken 
aanbevelingen zijn uitgevaardigd en voordat weer nieuwe aanbevelingen over dezelfde 
onderwerpen naar buiten zijn gebracht. In Figuur 3.1 is een tijdpad gegeven van de voor 
deze studie relevante gebeurtenissen en de momenten waarop de gegevens over deze 
gebeurtenissen zijn verzameld.  
 Op het niveau van de aanbevelingen (kwadrant A in Tabel 3.1) zijn twee 
meetmomenten onderscheiden. Het eerste meetmoment ligt in 1999. Akkerman en 
Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) hebben toen gegevens 
verzameld over de besluitvorming over Agenda 2002. Het tweede meetmoment ligt in het 
voorjaar van 2003, toen gegevens zijn verzameld over de besluitvorming over Er is meer 

nodig.  
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Figuur 3.1 Tijdpad en meetmomenten 
 
Jaar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
        
        
Gebeurtenis   Agenda 

2002 
  Er is meer 

nodig 
 CAO-onderhandelingen 

(besluitvormingsgegevens) 
          

         

A   1ste meetmoment  2de meetmoment 

   

         

C       3de meetmoment 

         

         

D Inventarisatie van CAO-afspraken door de Afdeling COB 

 
De gegevens over CAO-onderhandelingen (kwadrant C in Tabel 3.1) zijn verzameld in de 
periode 2003-2004, dit wordt beschouwd als het derde meetmoment. Daarbij is gestreefd 
naar een zo gering mogelijk tijdsverloop tussen het afsluiten van de CAO’s en het 
afnemen van de interviews.  

Een risico van het retrospectief ondervragen van experts nadat de besluitvorming 
heeft plaatsgevonden, is dat de uitkomsten van de besluitvorming van invloed kunnen 
zijn op de inschattingen van de expert. In deze studie is ervoor gekozen om retrospectieve 
gegevens te verzamelen. Een belangrijke reden hiervoor was de eerdergenoemde keuze 
voor Er is meer nodig, dat bij aanvang van deze studie reeds was uitgevaardigd. Rojer 
(1999) heeft laten zien dat het voor het voorspellen van CAO-uitkomsten niet uitmaakt of 
gebruik wordt gemaakt van prospectieve of retrospectieve data. Voor de meeste 
interviews geldt dat er niet meer dan twee jaar is verstreken tussen de datum van afsluiten 
van de CAO en de datum van het interview. Tussen het afsluiten van het sociaal akkoord 
en de momenten waarop de interviews over deze besluitvorming plaatsvonden, ligt een 
periode van ongeveer tweeëneenhalf jaar. Zoals eerder is opgemerkt, was Er is meer 

nodig het meest recente sociaal akkoord waarin aandacht werd geschonken aan een breed 
spectrum aan onderwerpen. Dit is zwaarder gewogen dan het feit dat tussen het afsluiten 
van het akkoord en het afnemen van de interviews inmiddels enige tijd verstreken was.  

De gegevens over de aanwezigheid van afspraken over employability en arbeid en 

zorg in een groot aantal CAO’s gesloten tussen 1996 en 2003 (kwadrant D in Tabel 3.1) 
zijn verzameld door de Afdeling COB. Dit in het kader van periodieke inventarisaties, die 
ook na 2003 zijn blijven plaatsvinden.  
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3.2 Selectie van onderzoekseenheden 
 
Naast vergelijkingen met een ‘pseudo-controlegroep’ (besluitvormingsgegevens) en met 
een voormeting (longitudinale gegevens) wordt de interne en externe validiteit van deze 
studie vergroot door de onderzoekseenheden zorgvuldig te selecteren. In plaats van 
vergelijkingen te maken tussen de situatie voor en na een interventie of tussen gevallen 
die wel en gevallen die niet zijn blootgesteld aan een interventie, kan het effect van een 
interventie worden vergeleken tussen gevallen die in meerdere of in mindere mate aan die 
interventie zijn blootgesteld. Verwacht wordt dat aanbevelingen verschillen in de mate 
waarin de koepelbestuurders investeren in coördinatie op naleving. Zodoende kan een 
vergelijking worden gemaakt tussen aanbevelingen ten aanzien waarvan in sterkere mate 
of juist in geringere mate op naleving wordt gecoördineerd. De hypothesen over 
doorwerking die in de volgende hoofdstukken worden getoetst, betreffen deze verschillen 
in de verwachte mate waarin koepelbestuurders investeren in coördinatie op naleving. 
 Om de hypothesen zo goed mogelijk te toetsen, zal ook rekening moeten worden 
gehouden met andere factoren die van invloed zijn op (1) de mate waarin 
koepelbestuurders op naleving coördineren en (2) de mate waarin deze coördinatie-
inspanningen effect hebben. Verwacht kan worden dat CAO’s verschillen in de mate 
waarin de onderhandelaars aan coördinatie worden blootgesteld. Grote CAO’s staan 
bijvoorbeeld meer in de publieke aandacht. Koepelbestuurders zullen de onderhandelaars 
in grote CAO’s daarom meer in de gaten houden dan kleine CAO’s. De selectie van 
CAO’s zal dus zowel grote als kleine CAO’s moeten bevatten. Daarnaast kunnen typen 
afspraken verschillen in de mate waarin coördinatie op naleving van de aanbevelingen 
effect sorteert (zie bijvoorbeeld Lipsky, 1980; Whitford, 2002). Er zullen dus typen 
CAO-afspraken zijn waar de speelruimte van de onderhandelaars groter is en typen CAO-
afspraken waar deze kleiner is. De selectie van typen CAO-afspraken zal beide typen 
afspraken moeten bevatten.  

Het welslagen van deze cross-sectionele benadering van een experimentele 
onderzoeksopzet hangt af van de zorgvuldigheid die wordt betracht bij de selectie van de 
onderzoekseenheden. Er moet zorg voor worden gedragen dat de onderzoekseenheden 
voldoende overeenkomsten vertonen om zinvolle vergelijkingen mogelijk te maken en 
tegelijkertijd voldoende verschillen om variatie in de afhankelijke en onafhankelijke 
variabelen te waarborgen (zie bijvoorbeeld Peters, 1998).  

 
Selectie van aanbevelingen 

In Tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de aanbevelingen die zijn opgenomen in de 
analyse van de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid in hoofdstuk 4, de analyse 
van besluitvormingsgegevens in hoofdstuk 5 en de analyse van longitudinale gegevens 
over CAO-afspraken in hoofdstuk 6.  
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Tabel 3.2 Overzicht van de onderzochte aanbevelingen5 
 

 Analyse overleg 
Er is meer nodig 
(hoofdstuk 4) 

Besluitvormings-
analyses 
(hoofdstuk 5) 

Longitudinale 
analyse 
(hoofdstuk 6) 

    
Beloning    
Verantwoorde loonkostenontwikkeling MN01 MN01  
Flexibele beloning MN02 MN02  
Motiverend belonen MN03 MN03  
Jeugdloonschalen MN04 MN04  
    
Employability    
Verbreding employability MN05  MN05 
Verlofsparen voor scholing   AG06 
Verdieping employability MN06  MN06 
Loopbaanbegeleiding/ Persoonlijke Opleidings- 
Rekening 

MN07 MN07 AG07, MN07 

Financiering uit O&O MN08   
Verhoging bijdrage O&O MN09   
    
Arbeid en zorg    
Flexibilisering arbeidsduur   AG08 
Deeltijdarbeid stimuleren   AG09 
Kort verlof / tijdsparen MN10 MN10 MN10 
Lang verlof (zorg en ouderschap) MN11 MN11 MN11 
Ouderschapsverlof   AG10 
Kinderopvang MN12  AG11, MN12 
Ouderenbeleid MN13 MN13  

 
In deze studie worden de aanbevelingen onderzocht die zijn uitgevaardigd in de sociale 
akkoorden Agenda 2002 uit 1997 en Er is meer nodig uit 2000. Zoals de titel impliciet 
aangeeft, bouwt Er is meer nodig voort op Agenda 2002. Naast de herbevestiging van een 
aantal aanbevelingen uit Agenda 2002 bevat Er is meer nodig een aantal nieuwe 
aanbevelingen. Ook is een aantal aanbevelingen uit Agenda 2002 wezenlijk aangepast. 
De verzameling van besluitvormingsgegevens is beperkt tot aanbevelingen die als 
onderdeel van sociale akkoorden zijn uitgevaardigd, omdat (1) variatie tussen 
aanbevelingen moet worden waargenomen om de verwachtingen over verschillen tussen 
aanbevelingen te onderzoeken en (2) het proces van onderhandeling het beste in kaart kan 
worden gebracht wanneer een breed pakket van afspraken wordt bekeken. Een ander 
voordeel is dat in de onderlinge vergelijking van aanbevelingen uit hetzelfde akkoord kan 
worden verondersteld dat de sociale, economische en politieke omstandigheden – die van 

                                                 
5 Aan de aanbevelingen zijn codes toegekend. De codes voor aanbevelingen uit het sociaal akkoord Er is 
meer nodig bestaan uit een nummer voorafgegaan door MN. De codes voor aanbevelingen uit Agenda 2002 
bestaan uit een nummer voorafgegaan door AG. Voor een meer uitgebreide bespreking van de 
aanbevelingen uit Er is meer nodig, zie Van Houten (2004) en de bespreking van het Stichtingsoverleg in 
paragraaf 4.1 van het volgende hoofdstuk. Voor een meer uitgebreide bespreking van de aanbevelingen uit 
Agenda 2002, zie Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) en Bijlage I. 
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invloed kunnen zijn op doorwerking, maar die in deze studie niet worden gemeten – voor 
alle aanbevelingen gelijk zijn. Dit voordeel vervalt wanneer afzonderlijk uitgevaardigde 
aanbevelingen met elkaar worden vergeleken.  

 
Selectie van CAO’s 

Voor de verzameling van besluitvormingsgegevens zijn acht CAO’s geselecteerd. Door 
expertinterviews af te nemen, zijn besluitvormingsgegevens verzameld over de 
onderhandelingen over deze acht CAO’s (kwadrant C in Tabel 3.1). Bij de selectie van de 
CAO’s is ernaar gestreefd om continuïteit te waarborgen in de beschikbaarheid van 
besluitvormingsgegevens over CAO-onderhandelingen. Dit maakt het mogelijk om in de 
toekomst longitudinale analyses uit te voeren op basis van besluitvormingsgegevens.6 
Hiertoe is nagegaan over welke CAO’s reeds besluitvormingsgegevens waren verzameld 
in eerder onderzoek. De selectie is er echter vooral op gericht om de variatie te verkrijgen 
in de afhankelijke en onafhankelijke variabelen, die nodig is om de hypothesen te toetsen. 
Hiertoe is gekeken naar een drie kenmerken van CAO’s, waarover op voorhand 
informatie beschikbaar was: type CAO, omvang en organisatiegraad van de werknemers. 
Verondersteld wordt dat het creëren van variatie in deze kenmerken variatie in de 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen waarborgt. 

Type CAO betreft het feit dat een CAO voor een hele bedrijfstak of voor een 
individuele onderneming kan zijn opgesteld. Het overleg over bedrijfstak-CAO’s lijkt – 
wat de structuur betreft – sterker lijkt op het overleg in de Stichting van de Arbeid dan de 
onderhandelingen over ondernemings-CAO’s. Het feit dat onderhandelaars in een 
bedrijfstak een meer heterogene achterban met meer diverse voorkeuren bedienen, leidt 
er daarnaast toe dat afspraken in een bedrijfstak-CAO vaak een meer algemeen karakter 
hebben dan afspraken in een ondernemings-CAO.7 Verwacht wordt dat de voorkeuren 
van onderhandelingspartijen die onderhandelen over een bedrijfstak-CAO meer 
overeenkomen met de voorkeuren van de koepelbestuurders die onderhandelen in de 
Stichting van de Arbeid dan de voorkeuren van onderhandelaars in een ondernemings-
CAO. 

                                                 
6 Een moeilijkheid voor een longitudinale modelmatige analyse van doorwerking ligt in de beschikbaarheid 
van gegevens over de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid. Het grootste deel van de gegevens over 
de besluitvorming over CAO’s betreft onderhandelingen die hebben plaatsgevonden voor Agenda 2002 
werd uitgevaardigd. Expertinschattingen over de besluitvorming over sociale akkoorden die hiervoor zijn 
afgesloten, kunnen niet meer worden verzameld. Het sociaal akkoord Een nieuwe koers, dat Agenda 2002 
voorafging, stamt uit 1993. Het is weinig aannemelijk dat experts bij machte zijn om de kenmerken van 
onderhandelingsprocessen die meer dan 15 jaar geleden hebben plaatsgevonden uit hun geheugen op te 
diepen. 
7 Hiermee wordt de redenering gevolgd die Olson hanteert in ‘The rise and decline of nations’ (Olson, 
1982). Olson veronderstelt dat naarmate een vertegenwoordigende organisatie meer ‘overkoepelend’ is, 
haar doelstellingen meer in het verlengde liggen van het algemeen belang. 
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Voor het hanteren van omvang (werknemersaantal) als selectiecriterium geldt een 
vergelijkbare redenering. Hoe groter een CAO, des te heterogener is de werknemersgroep 
die onder die CAO valt en des te meer weerspiegelen de belangen van deze groep het 
algemeen belang. Op grond van variatie in type CAO en omvang kan variatie worden 
verwacht (1) in de voorkeuren van de betrokken onderhandelingspartijen ten aanzien van 
de onderhandelingsonderwerpen waarin aanbevelingen van Stichting van de Arbeid 
worden uitgewerkt en (2) in het belang dat ze aan realisering van deze voorkeuren 
hechten.  

De organisatiegraad van werknemers kan worden opgevat als één van de 
indicatoren voor de relatieve onderhandelingsmacht van de vakbonden en daarmee voor 
de machtsverhoudingen tussen de verschillende partijen (Lammers, Mijs & Van Noort, 
1997; Van Waarden, 1995). Omdat verondersteld wordt dat CAO-onderhandelaars ervoor 
kunnen kiezen om andere onderhandelaars te beïnvloeden tot het innemen van een 
beleidspositie die dichter ligt bij de eigen onderhandelingsinzet, is macht – als de mate 
waarin zij hiertoe in staat zijn – een belangrijke controlevariabele in deze studie (zie 
paragraaf 2.2.5). Door te selecteren op variatie in de organisatiegraad van werknemers 
wordt naar verwachting variatie verkregen in de machtsverhoudingen tussen werkgevers 
en werknemers. Veronderstellend dat de voorkeuren, het belang en de macht van de 
actoren bepalend zijn voor de uitkomst van het CAO-overleg, zou variatie in deze 
kenmerken variatie in doorwerking met zich mee moeten brengen. 

Gebruikmakend van de kenmerken type CAO, omvang en organisatiegraad 

werknemers is Tabel 3.3 opgesteld. Door de cellen in de tabel te vullen, is voor elk van de 
acht combinaties van kenmerken een CAO in de selectie is opgenomen. 
 
Tabel 3.3 Geselecteerde CAO’s (naam, jaar ingang, aantal werknemers, organisatiegraad 

vakbeweging)8 
 

Ondernemings-CAO Bedrijfstak-CAO Organisatiegraad 
werknemers Groot Klein Groot Klein 
     
Hoog NS Reizigersvervoer 

2002 
11.000 

70% 

Douwe Egberts 
2003 
3.600 

53% 

Bouwbedrijf 
2002 

130.000 
55% 

Papierindustrie 
2003 
1.400 

50% 
     
Laag Philips A&B 

2003 
43.000 

13% 

Lucent 
2002 
580 
15% 

Metalektro 
2002 

167.000 
33% 

Fotofinishing 
2003 
1.500 

10% 

 

                                                 
8 De werknemersaantallen en de organisatiegraad van werknemers zijn benaderingen. De cijfers zijn 
ontleend aan CAO-overzichten die zijn gepubliceerd op de internetpagina van Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (http://cao.szw.nl). 
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De CAO NS Reizigersvervoer is met 11.000 werknemers bijvoorbeeld een relatief grote 
ondernemings-CAO en de werknemers bij NS zijn met een organisatiegraad van 70% 
relatief sterk georganiseerd. De CAO Fotofinishing is met 1.500 werknemers daarentegen 
juist een relatief kleine bedrijfstak-CAO waar de organisatiegraad met 10% erg laag is.9  

De variatie in het jaar van ingang is het gevolg van pragmatische afwegingen. Een 
eerste uitgangspunt was om voor elk van de geselecteerde CAO’s de onderhandelingen te 
analyseren die volgden op het uitvaardigen van Er is meer nodig. Een tweede 
uitgangspunt was om inschattingen in te winnen over het CAO-overleg dat het meest 
recent had plaatsgevonden op het moment dat de gegevens werden verzameld. Op die 
manier zou een tussenliggende onderhandelingsronde de inschattingen van de experts niet 
kunnen beïnvloeden. Omdat de meeste interviews in 2004 hebben plaatsgevonden, is 
voor vier CAO’s het overleg over de CAO van 2003 geselecteerd. De interviews over de 
CAO Fotofinishing en één van de interviews over de CAO Sara Lee / Douwe Egberts 
(Douwe Egberts) hebben plaatsgevonden, terwijl inmiddels een nieuwe CAO was 
afgesloten. In deze gevallen is de aansluiting op Er is meer nodig en op de andere CAO’s 
in de selectie zwaarder gewogen dan het mogelijke optreden van vertekeningen doordat 
inmiddels opnieuw was onderhandeld. 
 
Selectie van CAO-afspraken 

De CAO-afspraken waarover longitudinale gegevens beschikbaar zijn, betreffen de 
uitwerking van 12 aanbevelingen (zie Tabel 3.2). De gegevens hierover (kwadrant D van 
Tabel 3.1) zijn afkomstig van de Afdeling COB.10 De Afdeling COB beschikt over een 
grote hoeveelheid gegevens over CAO-afspraken over de volle breedte van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid. De Afdeling COB is gevraagd om gegevens over CAO-
afspraken over employability en arbeid en zorg voor deze studie beschikbaar te stellen. 
De keuze voor de thema’s employability en arbeid en zorg is gebaseerd op twee 
argumenten. Op de eerste plaats is dat het tijdsbestek ten aanzien waarvan gegevens over 
deze thema’s beschikbaar waren. De oudste bestanden waarover de Afdeling COB 
beschikte, dateren uit 1993 en hebben betrekking op afspraken in CAO’s gesloten in 1992 
en 1993. Omdat deze bestanden slechts een zeer klein aantal afspraken bevatten, was het 
niet mogelijk de gegevens in de analyses op te nemen. De oudste bestanden die wel 
worden gebruikt dateren uit 1998 en bevatten gegevens over afspraken in CAO’s gesloten 

                                                 
9 Twee getallen in de tabel vallen enigszins uit de toon. De CAO Douwe Egberts is met 3.600 werknemers 
geen erg kleine CAO. Vergeleken met de CAO’s voor NS en Philips is het werknemersaantal echter 
beduidend lager. En in de Metalektro zijn de werknemers met 33% niet erg laag georganiseerd. Dit 
percentage valt immers nog vrij ruim boven de landelijk gemiddelde organisatiegraad van de erkende 
vakorganisaties van ongeveer 25%. Wanneer de organisatiegraad in de Metalektro wordt vergeleken met de 
percentages in de bovenste rij (50 tot 70%) is het verschil echter aanzienlijk. 
10 De gegevens zijn oorspronkelijk gebruikt voor de voor- en najaarsrapportages die het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid halfjaarlijks publiceert of voor andere onderzoeken waarin de Afdeling 
COB de stand van zaken op het gebied van de arbeidsvoorwaardenvorming heeft geïnventariseerd. 
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vanaf 1996. De jongste bestanden die zijn gebruikt dateren uit 2003. Op de tweede plaats 
is er een inhoudelijk argument voor de keuze voor CAO-afspraken over de 
beleidsterreinen employability en arbeid en zorg. Over beide thema’s zijn aanbevelingen 
uitgevaardigd in de sociale akkoorden van de Stichting van de Arbeid die de laatste 
vijftien jaar zijn gesloten. De twee thema’s verschillen sterk van elkaar in het draagvlak 
dat er voor bestaat onder de achterban van de sociale partners en in de rol die de overheid 
speelt in de beleidsvorming. 

De CAO’s in de bestanden maken deel uit van een standaardsteekproef van de 
Afdeling COB. De steekproef voor de bestanden daterend uit de periode 1993-1999 bevat 
139 CAO’s. De steekproef is getrokken uit de populatie van bedrijfstak-CAO’s 
waaronder minstens 5.000 werknemers vallen en ondernemings-CAO’s voor 2.000 
werknemers of meer. In het jaar 2000 is de steekproeftrekking aangepast. Vanaf dat 
moment is jaarlijks een steekproef van 125 CAO’s getrokken uit de populatie van 
bedrijfstak-CAO’s voor minstens 10.000 werknemers en ondernemings-CAO’s die voor 
minstens 3.000 werknemers gelden. De steekproef is niet willekeurig. De Afdeling COB 
houdt in haar keuze niet alleen rekening met de omvang van de CAO, maar ook met de 
aanmeldingsfrequentie van de CAO bij het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. De steekproef is echter zeer omvangrijk. De CAO’s in de steekproef 
van de Afdeling COB zijn weliswaar niet helemaal representatief voor de gehele 
populatie van CAO’s, maar betreffen wel circa 4.9 miljoen werknemers, wat neerkomt op 
ongeveer driekwart van alle werknemers die onder een CAO vallen.  
 

3.3 Dataverzameling 
 

3.3.1 Expertonderzoek ter verkrijging van besluitvormingsgegevens 
 
De gegevens over de besluitvorming over sociale akkoorden (kwadrant A van Tabel 3.1) 
en over CAO’s (kwadrant C van Tabel 3.1) zijn verzameld door experts te vragen om 
kwantitatieve inschattingen te geven van aspecten van het besluitvormingsproces. Het 
gebruik van expert- of informantinschattingen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek is 
in de literatuur regelmatig bekritiseerd. Toch mag worden verwacht dat de 
betrouwbaarheid van expertinschattingen niet onderdoet voor de betrouwbaarheid van 
gegevens uit andersoortig onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van respondenten, 
zoals bijvoorbeeld survey-onderzoek (vgl. Bernard, Killworth, Kronenfeld & Sailer, 
1984; Kashny & Kenny, 1990; Miller, Cardinal & Glick, 1997). 

De ondervraging van informanten als methode van dataverzameling in sociaal-
wetenschappelijk onderzoek is afkomstig uit de antropologie. Het idee dat ook 
kwantitatieve gegevens kunnen worden verzameld door sleutelinformanten te 
ondervragen, bestaat ongeveer sinds de jaren vijftig (vgl. Campbell, 1955; Seidler, 1974). 
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Later is dit idee door Bueno de Mesquita, Newman en Rabushka (1985) uitgewerkt voor 
de verzameling van kwantitatieve gegevens ten behoeve van besluitvormingsonderzoek. 
Op basis van inschattingen van (1) de betrokken besluitvormers (actoren), (2) een 
gespecificeerd bereik van beleidsalternatieven (issues), (3) de voorkeuren 
(beleidsposities) van de betrokken actoren, (4) hun beïnvloedingsmacht (middelen) en (5) 
hun prioriteiten (belang) kunnen, zo stellen zij, met een wiskundig model politieke 
voorspellingen worden gedaan. In Nederland is deze methode toegepast en nader 
uitgewerkt in een groot aantal onderzoeken over diverse besluitvormingsvraagstukken 
(zie o.a. Akkerman, 2000; Akkerman & Torenvlied, 2002; Baarda, 1999; Berveling, 
1994; Bueno de Mesquita & Stokman, 1994; Payne, 1999; Rojer, 1996; Stokman et al., 
2000; Thomson et al., 2006; Thomson et al., 2003; Torenvlied, 1996; Torenvlied & 
Akkerman, 2002, 2004; Van Houten, 2004).  

De kracht van expertonderzoek schuilt in het feit dat de experts die geïnterviewd 
worden daadwerkelijk als actor in de besluitvorming hebben opgetreden. De gevraagde 
inschattingen van de wijze waarop de voorkeuren en belangen van de andere actoren zich 
verhouden tot de eigen voorkeuren en belangen, komen sterk overeen met de 
inschattingen die de experts in het daadwerkelijk overleg hebben moeten maken om tot 
gedragskeuzes te komen. Deze overeenstemming werd door de ondervraagde experts 
bevestigd. Hoewel een aantal onderhandelaars aangaf zelden een dergelijke bewuste, 
expliciete inschatting te maken van beleidspositie, belang en macht van zichzelf en hun 
onderhandelingspartners, stelden de meeste experts dat ze zich goed in de systematiek 
konden herkennen. Een aantal experts vond het zelfs verhelderend om hun vaak 
impliciete afwegingen met de gehanteerde systematiek te expliciteren. 
 
Halfgestructureerde interviews 

De interviews over de onderhandelingen over sociale akkoorden of CAO’s zijn 
halfgestructureerd. Dit wil zeggen dat enerzijds op systematische wijze is gevraagd naar 
(1) de betrokken partijen, (2) de machtsverhoudingen in de onderhandelingen, (3) de 
voornaamste onderhandelingsonderwerpen, (4) de beleidsposities van de onderhandelaars 
en (5) het belang dat de onderhandelaars hechten aan realisering van hun beleidspositie 
op de verschillende issues zijn vastgesteld. Anderzijds zijn open vragen gesteld over het 
verloop en de achtergronden van de besluitvorming. Deze kwalitatieve informatie wordt 
gebruikt om de resultaten van de analyses van de kwantitatieve gegevens inhoudelijk 
beter te duiden. 
 
Selectie van de experts 

Bij de selectie van experts moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. 
Experts dienen (1) over voldoende kennis en inzicht te beschikken ten aanzien van de 
besluitvorming waarover zij worden ondervraagd en (2) een goed begrip te hebben van de 
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gehanteerde methode van gegevensverzameling. Kennis en inzicht in de besluitvorming 
hangen af van de toegang tot informatie waarover een expert beschikt en de mate van 
betrokkenheid bij de besluitvorming in kwestie. In onderzoek naar CAO-
onderhandelingen wordt er om deze reden vaak voor gekozen de onderhandelaars zelf te 
ondervragen (vgl. Akkerman, 2000; Akkerman & Torenvlied, 2002; Rojer, 1996; 
Torenvlied & Akkerman, 2004). Zij hebben zelf aan de onderhandelingen deelgenomen, 
zijn aanwezig bij ledenraadplegingen en worden op voorhand door de andere betrokken 
partijen – middels de zogeheten voorstellenbrieven – op de hoogte gesteld van hun inzet 
in de onderhandelingen. Ook waar het gaat om het overleg in de Stichting van de Arbeid 
gaat de voorkeur uit naar experts die rechtstreeks betrokken waren bij de 
onderhandelingen. De mate waarin experts de gehanteerde methode begrijpen wordt in de 
loop van een interview vrij snel duidelijk. De expert moet in staat zijn om kwalitatieve 
inzichten om te zetten in kwantitatieve inschattingen. Een derde criterium waaraan een 
expert moet voldoen, staat los van de capaciteiten van de expert en heeft te maken met 
zijn bewegingsvrijheid. Experts moeten bereid en in de gelegenheid zijn om vrijelijk over 
de betreffende besluitvorming te spreken. Om dit zoveel mogelijk te faciliteren, zijn de 
hier gebruikte gegevens niet rechtstreeks naar een specifieke expert te herleiden. Dit is in 
de interviews ook expliciet duidelijk gemaakt. Toch bleef een aantal experts betrekkelijk 
vaag. Deze experts leken zich niet te willen committeren aan meer specifieke uitspraken 
over de eigen en andere partijen. Mogelijk vreesden zij hun onderhandelingspartners voor 
het hoofd te stoten of achtten zij het in hun eigen strategisch belang om op de vlakte te 
blijven.  
 Freeman, Romney en Freeman (1987) onderscheiden ideaaltypische ‘beste’ en 
‘slechtste’ experts. Onder ‘beste’ scharen zij de experts die het meest zijn ingebed in de 
sociale setting die wordt bestudeerd en die over relatief veel kennis en inzicht beschikken 
ten aanzien van die sociale setting. De ‘slechtste’ experts zijn de relatieve 
buitenstaanders. Freeman, Romney en Freeman hebben laten zien dat de ‘beste’ experts 
kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in stabiele patronen op de langere termijn, 
terwijl de ‘slechtste’ experts vooral kunnen worden gevraagd details te verschaffen over 
een specifieke gebeurtenis. De taakverdeling die Freeman, Romney en Freeman 
voorstellen, komt voort uit verschillen in de bias die verschillende experts vertonen. De 
inschattingen van goed geïnformeerde, sterk ingebedde experts vertonen een vertekening 
naar vaste patronen. Zij zijn geneigd om het optreden van deze vaste patronen te 
overschatten en specifieke details over het hoofd te zien. De inschattingen van de 
relatieve buitenstaanders kennen vaak lacunes op het gebied van de vaste patronen. De 
informatie die zij verstrekken over de specifieke gebeurtenissen waarover zij wel 
rapporteren is over het algemeen correct en juist zeer gedetailleerd.  

Omdat in deze studie rechtstreeks betrokkenen zijn geselecteerd, moet een bias 
van het eerste soort worden verwacht. De vertekening in de richting van vaste patronen 
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zal vooral te herkennen zijn in de inschattingen van het belang dat onderhandelaars 
hechten aan realisering van hun beleidspositie. Onderhandelaars zullen een bepaald 
belang hechten aan realisering van hun voorkeur op bepaalde, algemene thema’s. Door de 
tijd zullen deze algemene thema’s niet veel veranderen, terwijl de kans groot is dat de 
specifieke issues wel in elke onderhandelingsronde anders zijn. Voor specifieke issues 
binnen een thema waaraan een bepaalde partij altijd een groot belang hecht, is het 
waarschijnlijk dat de expert inschat dat die partij er in de betreffende onderhandelingen 
ook een groot belang aan hechtte. Vooral ten aanzien van onderhandelingsonderwerpen 
die een uitwerking vormen van meer recente aanbevelingen kan een bias worden 
verwacht. De voorkeuren en vooral het belang van de partijen ten aanzien van deze 
onderhandelingsonderwerpen maken mogelijk nog geen deel uit van de vaste patronen 
die de ‘beste’ experts volgens Freeman, Romney en Freeman geneigd zijn te 
benadrukken. 

Voor de gegevens over het centraal overleg en over beleidsposities en belang van 
de overheid (kwadrant A in Tabel 3.1) zijn een vertegenwoordiger van een vakcentrale, 
een vertegenwoordiger van een werkgeverskoepel, twee medewerkers van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een wetenschappelijk onderzoeker 
ondervraagd. In de Stichting van de Arbeid vindt overleg plaats tussen 
vertegenwoordigers van de koepelorganisaties van werkgeversorganisaties en vakbonden. 
Bij de selectie van de experts die over dit overleg zijn ondervraagd heeft het criterium 
van mogelijkheid en bereidheid tot informatieverstrekking zwaar gewogen. Zodoende 
zijn niet de voorzitters ondervraagd, maar delegatieleden die minder in de publieke 
belangstelling staan en zodoende meer vrijuit kunnen spreken. Voor de inschattingen van 
beleidsposities en belang van de overheid zijn – met het oog op het criterium van kennis 
en inzicht in de besluitvorming en de beleidsontwikkeling – drie experts geselecteerd. De 
eerste expert was een medewerker van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid die betrokken was bij de voorbereidingen van het centraal overleg en 
bij tussentijds informeel overleg met vakbeweging en werkgeversorganisaties. Van deze 
expert kan een meer gedetailleerd inzicht in de kenmerken van deze partijen worden 
verwacht dan van de minister of de staatssecretaris, van wie de takenpakketten een veel 
breder beleidsterrein bestrijken. Om inschattingen te verkrijgen van het belang dat de 
overheid hecht aan (deelaspecten van) de beleidsterreinen employability en arbeid en 

zorg zijn nog twee interviews afgenomen. De inschattingen van het overheidsbelang ten 
aanzien van onderwerpen op het gebied van employability zijn ingewonnen in een 
interview met een beleidsambtenaar die betrokken was bij de beleidsontwikkeling op dit 
gebied. De inschatting over het overheidsbelang ten aanzien van onderwerpen op het 
gebied van arbeid en zorg zijn ingewonnen in een interview met een hoogleraar die zich 
bezighoudt met de sociaal-economische gevolgen van verschillende beleidsmaatregelen 
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op het gebied van arbeid en zorg.11 Om de gegevens over het CAO-overleg (kwadrant C 
in Tabel 3.1) te verzamelen, zijn voor elk van de acht CAO’s steeds twee 
onderhandelaars ondervraagd: één aan werkgeverszijde en één aan werknemerszijde. 
Voor één van de CAO’s is nog een extra interview uitgevoerd en voor één CAO zijn een 
werkgeversonderhandelaar en een werknemersonderhandelaar op eigen voorstel 
gelijktijdig ondervraagd.12 In de interviews – zowel over Er is meer nodig als over de 
CAO’s – is gebleken dat de betrokken onderhandelaars doorgaans een goede 
reconstructie van het overleg konden maken. Zeker ook, omdat zij beschikten over vrij 
uitgebreide documentatie van de betreffende onderhandelingen. Deze en andere 
schriftelijke informatie is tijdens de interviews gebruikt als geheugensteun. Wanneer 
discrepanties optraden tussen informatie in de documenten en de verstrekte inschattingen 
is de experts gevraagd deze te verklaren. 
 

Selectie van de meest betrouwbare gegevens 

De volgende stap in de dataverzameling is de selectie van de meest betrouwbare 
gegevens. In deze studie zijn de inschattingen geselecteerd van één expert per 
onderhandeling. De analyses worden uitgevoerd met de gegevens van de expert die de 
meest betrouwbare informatie heeft verschaft over de besluitvorming waarbij hij 
betrokken was (zie ook Akkerman, 2000; Torenvlied, 1996). Reden hiervoor is dat 
macht, beleidspositie en belang relatief worden vastgesteld aan de extremen die een 
expert toekent (zie ook paragraaf 3.4.2). Wanneer de inschattingen van verschillende 
experts worden gebruikt kan niet worden gegarandeerd dat de waarden relatief zijn 
ingeschat aan dezelfde extremen, oftewel, dat de intervallen tussen de waarden consistent 
zijn. Door steeds de inschattingen van één expert te gebruiken, wordt de consistentie van 
de gebruikte gegevens gewaarborgd.13 

Om de betrouwbaarheid van de verstrekte inschattingen vast te stellen, zijn drie 
criteria gehanteerd: volledigheid, omvattendheid en nuance. Volgend uit het streven naar 
consistentie worden bij voorkeur de gegevens gebruikt van de expert die in staat is 
gebleken ten aanzien van alle onderdelen van de vragenlijst inschattingen te verstrekken 
(zie ook Akkerman, 2000). Dit criterium van volledigheid geeft slechts in een paar 

                                                 
11 De inschattingen van het overheidsbelang op het gebied van employability en arbeid en zorg zijn dus 
ingeschat door verschillende experts. In de analyses in hoofdstuk 6 waarin deze gegevens worden gebruikt, 
zal rekening moeten worden gehouden met eventuele discrepanties die hieruit zijn voorgekomen. 
12 Het afnemen van een interview met twee experts tegelijk heeft als voordeel dat beide experts elkaar 
kunnen aanvullen en corrigeren. Een mogelijk nadeel is dat het niet mogelijk is te achterhalen of gevoelige 
onderwerpen zijn gemeden. 
13 Alleen in de gebruikte gegevens over de CAO Metalektro is hiervan afgeweken. Hier zijn de 
inschattingen van de posities door een andere expert verstrekt dan de inschattingen van belang. Wel zijn in 
het interview met de laatste expert, de inschattingen van posities van de eerste expert doorgenomen. Op die 
manier is ervoor gezorgd dat de consistentie van de inschattingen van de verschillende variabelen is 
gewaarborgd. 
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gevallen uitsluitsel. In de meeste gevallen wisten experts de voorgelegde vragen 
overtuigend te beantwoorden. Dit pleit voor de redelijkheid en haalbaarheid van de 
gehanteerde methode van dataverzameling. De twee andere criteria, omvattendheid en 
nuance, zijn in samenhang gehanteerd. Omvattendheid duidt op het aantal issues waarvan 
een expert aangeeft dat zij daadwerkelijk een punt van onderhandeling waren en 
waarover zodoende inschattingen zijn verstrekt. Nuance duidt op de variatie in 
beleidsposities en belang die de expert tussen de verschillende partijen wist aan te 
brengen. Het aantal genoemde issues geeft op zichzelf geen uitsluitsel over de 
betrouwbaarheid van de inschattingen van een expert. Het kan ook juist duiden op een 
beperkt vermogen van de expert om hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Ook nuance 
kan juist een gevolg zijn van onmacht of onwil van een expert om ter zake te komen. Het 
benadrukken van details – en daarmee van de complexiteit van de onderhandelingen – 
kan dan juist bedoeld zijn om onvermogen of onwil te verhullen. Wanneer aan beide 
criteria wordt voldaan – wanneer dus een relatief groot aantal onderwerpen relatief 
genuanceerd is ingeschat – kan redelijkerwijs worden verondersteld dat de betreffende 
expert een betrouwbare reconstructie van de besluitvorming heeft gemaakt. Idealiter 
worden zo die expertinschattingen geselecteerd waarin de positieve kenmerken van 
Freeman, Romney en Freemans ‘beste’ en ‘slechtste’ experts, respectievelijk 
betrouwbaarheid en precisie, zoveel mogelijk zijn gecombineerd. 

 
3.3.2 Gegevensbestanden over CAO-afspraken 
 
De grootschalige gegevens over CAO-afspraken over employability en arbeid en zorg 

(kwadrant D in Tabel 3.1) zijn verstrekt door de Afdeling COB. In totaal zijn 27 
bestanden beschikbaar gesteld (zie Bijlage III). De Afdeling COB inventariseert 
regelmatig de mate waarin bepaalde typen afspraken voorkomen in een selectie van 
CAO’s. De keuze voor de typen afspraken die worden geïnventariseerd, is het resultaat 
van overleg tussen verschillende beleidsdirecties op het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. In dit overleg staat de eigen informatiebehoefte centraal. De 
onderwerpen waarnaar de interesse van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid uitgaat, komen in sterke mate overeen met de thema’s waarover in de 
Stichting van de Arbeid aanbevelingen zijn uitgevaardigd. In deze studie is eerst op basis 
van documentenanalyse een inhoudelijke selectie gemaakt van de typen afspraken die als 
een uitwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid kunnen worden 
opgevat. Deze selectie is vervolgens kortgesloten met een medewerker van de Afdeling 
COB. Daarna zijn de bestanden geschoond en geherstructureerd.  

De indeling van de bestanden in jaren, die de Afdeling COB hanteert, is gebaseerd 
op de looptijd van een CAO. De bestanden uit 2003 betreffen bijvoorbeeld een selectie 
van CAO’s die geldig waren in 2003, ongeacht of een CAO in 2003 of in de voorgaande 
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jaren is afgesloten. Voor de analyses in deze studie is vooral de ingangsdatum van de 
CAO van belang. Deze maakt het immers mogelijk om nieuwe ontwikkelingen – en de 
relatie hiervan met de uitvaardiging van aanbevelingen – per jaar te analyseren.14 De 
bestanden zijn daarom geherstructureerd en uiteindelijk samengevoegd tot één bestand. In 
dit bestand zijn 138 CAO’s opgenomen die één of meerdere malen zijn overeengekomen 
in de periode tussen 1996 en 2003. Over de CAO Bouwbedrijf is bijvoorbeeld vier keer 
onderhandeld in de betreffende periode. Het eerste akkoord werd gesloten in 1997, het 
volgende in 1999, daarna is er weer onderhandeld in 2001 en ten slotte opnieuw in 2002. 
In het bestand zijn dus afspraken uit vier akkoorden over de CAO Bouwbedrijf 
opgenomen. Vervolgens heeft een selectie plaatsgevonden van de typen afspraken die 
bruikbaar waren voor de analyse. Een aantal typen afspraken is uit het bestand 
verwijderd, omdat hierover slechts voor een enkele jaargang gegevens beschikbaar 
waren. Andere afspraken zijn verwijderd, omdat ze geen of zeer geringe spreiding 
vertoonden. Dit zijn afspraken die in (vrijwel) alle CAO’s aanwezig waren of juist in 
(vrijwel) geen enkele.  

Het uiteindelijke bestand bevat 20.008 waarnemingen van de aanwezigheid van 
75 typen afspraken in 138 CAO’s in de periode van 1996 tot en met 2003.15 Niet voor 
alle CAO’s zijn in alle jaren gegevens over alle typen afspraken beschikbaar. Voor een 
deel is dit inherent aan het feit dat CAO’s worden bestudeerd en CAO’s nu eenmaal 
variëren in looptijd, zodat niet elk jaar een nieuw akkoord wordt gesloten. Een andere 
oorzaak is het feit dat bestanden zijn gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in 
verschillende steekproeven van CAO’s. Als gevolg hiervan zijn niet alle CAO’s in alle 
bestanden aanwezig. Ook heeft de Afdeling COB niet elk jaar gegevens verzameld over 
alle typen afspraken. 
 

Doorwerkingsselectie 

De chronologische volgorde wordt gewaarborgd door selecties van waarnemingen te 
maken. Wanneer de aanwezigheid van CAO-afspraken over de tijd wordt vergeleken en 

                                                 
14 De bestanden over de verschillende deelaspecten van employability en arbeid en zorg zijn eerst 
geaggregeerd, zodat alle afspraken die in een bepaald meetjaar zijn geïnventariseerd in één bestand 
stonden. Vervolgens zijn deze bestanden op grond van het ingangsjaar van de CAO’s opgesplitst in 
deelbestanden. Het bestand uit 2003 is bijvoorbeeld opgedeeld in drie bestanden die de CAO’s bevatten 
met een ingangsdatum in 2001, 2002 en 2003. Deze nieuwe bestanden zijn vervolgens weer samengevoegd, 
zodat alle afspraken uit CAO’s met een bepaald ingangsjaar in één bestand stonden. Vervolgens zijn de 
doublures verwijderd. Doublures kunnen optreden, omdat een CAO bijvoorbeeld kan lopen van april 2001 
tot en met maart 2003 en zo in de bestanden uit drie meetjaren (2001, 2002 en 2003) is opgenomen. Hierbij 
is steeds de meest volledige (dit was op enkele uitzonderingen na de meest recente) registratie gekozen. 
15 Hierin vormen CAO-jaar-afspraak-combinaties de eenheid van analyse. Bijvoorbeeld, van de CAO 
Bouwbedrijf zijn 4 akkoorden beschikbaar met de ingangsjaren 1997, 1999, 2001 en 2002. Voor deze 4 
jaargangen waren waarnemingen beschikbaar over de aanwezigheid van respectievelijk 42, 50, 35 en 41 
typen afspraken. In totaal zijn dus 168 waarnemingen (CAO-jaar-afspraak-combinaties) opgenomen die 
afspraken door de tijd in de CAO Bouwbedrijf betreffen.  
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de aandacht uitgaat naar de ontwikkelingen hierin, hoeven de afspraken niet aan 
aanbevelingen te worden gerelateerd. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van de 
gehele steekproef van waarnemingen (N = 20.008). De aanwezigheid van afspraken in de 
gehele steekproef van waarnemingen is aangeduid met afspraakdichtheid. Wanneer 
echter de doorwerking van aanbevelingen moet worden vastgesteld, worden alleen die 
waarnemingen in de analyse meegenomen die tijdsmomenten betreffen volgend op het 
tijdstip waarop de betreffende aanbeveling is uitgevaardigd. Daarbij wordt de 
veronderstelling gehanteerd dat een aanbeveling vervalt op het moment dat een nieuw 
sociaal akkoord is afgesloten. Dat wil zeggen dat wanneer van doorwerking wordt 
gesproken, aanbevelingen uit Agenda 2002 alleen in verband worden gebracht met CAO-
afspraken in de periode 1998-2000. Aanbevelingen uit Er is meer nodig worden alleen 
gerelateerd aan CAO-afspraken die zijn gemaakt in de periode 2001-2003. De 
resulterende selectie van waarnemingen wordt de doorwerkingsselectie genoemd (N = 
13.033).  

Ten slotte moet worden voorkomen dat sprake is van dubbeltellingen wanneer de 
aandacht uitgaat naar doorwerking in de uitkomst en de gegevens over een bepaalde 
periode worden geaggregeerd. Hiertoe wordt per periode voor elke CAO het meest recent 
beschikbare akkoord geselecteerd. Om de doorwerking van een aanbeveling uit Agenda 

2002 vast te stellen, wordt gekeken naar CAO’s gesloten in de periode 1998-2000. Voor 
elke CAO in het bestand wordt vervolgens nagegaan of het type afspraken – dat als een 
uitwerking van die aanbeveling is aangemerkt – aanwezig was in het meest recent 
beschikbare akkoord dat over die CAO is bereikt. Voor de CAO Bouwbedrijf wordt 
bijvoorbeeld gekeken naar de afspraken in de overeenkomst die hierover in 1999 is 
gesloten, terwijl de afspraken in de overeenkomst uit 1997 buiten beschouwing worden 
gelaten. Op die manier wordt voorkomen dat afspraken in CAO’s die in een bepaalde 
periode meerdere malen opnieuw zijn overeengekomen, meerdere malen worden 
meegeteld. Na deze selectie blijven 8.563 waarnemingen over. 
 

3.4 Meting en operationalisering 
 

3.4.1 Meting van kenmerken van de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid 
 en in het CAO-overleg 
 
Een aantal kenmerken van de besluitvorming waarover in het vorige hoofdstuk 
hypothesen zijn geformuleerd, is rechtstreeks gemeten. Dit zijn de onderhandelingsinzet, 
de onderhandelingsuitkomst en het effectieve belang van koepelbestuurders, CAO-
onderhandelaars en overheid. Voor de andere kenmerken van de besluitvorming – 
doorwerking, situatie, collectief draagvlak en voorkeursverlies koepelbestuurder – 
worden variabelen geconstrueerd op basis van een aantal bouwstenen. De 
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besluitvormingsgegevens die zijn verzameld, betreffen dus een rechtstreekse meting van 
een variabele en/of een bouwsteen in de constructie van een variabele. Dit zijn (1) de 
betrokken actoren, (2) de issues, (3) de beleidsposities, (4) het belang dat de actoren 
hechten aan de issues en (5) de beïnvloedingsmacht waarover de actoren in het overleg 
beschikken. 
 
Actoren 

In besluitvormingsanalyses dienen alle personen of groepen (actoren) in beschouwing te 
worden genomen die (1) een belang hebben bij, en (2) een reële mogelijkheid hebben tot 
het beïnvloeden van, de uitkomst van collectieve besluitvorming. De experts zijn daarom 
geconfronteerd met een lijst van mogelijk betrokken actoren, met de vraag eventuele 
andere betrokken actoren toe te voegen of irrelevante actoren weg te strepen. In een deel 
van de interviews over de CAO-onderhandelingen bleek dat experts het moeilijk (of 
irrelevant) vonden om een onderscheid aan te brengen tussen de verschillende 
vakbonden, wat hun beleidsposities en belang betreft. In veel gevallen stemmen de 
bonden van tevoren hun onderhandelingsinzet met elkaar af en streven ze ernaar om één 
front te vormen in de onderhandelingen en zo hun onderhandelingsmacht te vergroten. 
Hoewel de bonden daarom voor een deel van de issues een gelijke beleidspositie en een 
gelijk belang hebben, worden alle betrokken bonden afzonderlijk in de analyses 
opgenomen. 
 
Issues 

De issues zijn in eerste instantie afgeleid uit de beleidsdocumenten die relevant waren 
voor de betreffende onderhandelingen: het sociaal akkoord of de geselecteerde CAO en 
de voorstellenbrieven die CAO-onderhandelaars elkaar voorafgaand aan de 
onderhandelingen hebben toegezonden. Dit levert een lijst op van mogelijk relevante 
onderwerpen. Deze is in het interview aan de expert voorgelegd. Met het oog op de 
beschikbare tijd is ervoor gekozen om niet-controversiële en irrelevante onderwerpen 
buiten de bespreking in de expertinterviews te laten. De experts is daarom gevraagd wat 
de onderwerpen waren waarover daadwerkelijk is onderhandeld. De hiermee verkregen 
lijst van onderhandelingsonderwerpen is hier als de onderhandelingsagenda opgevat.16 In 

                                                 
16 Dit heeft tot gevolg dat uitwerkingen van aanbevelingen mogelijk niet worden meegenomen, terwijl zij in 
de een of meerdere voorstellenbrieven stonden. Dit kunnen zogenaamde hamerstukken zijn: voorstellen 
waarover alle partijen het op voorhand eens waren. Ook kunnen het extreem controversiële onderwerpen 
zijn, die de onderhandelingsfase niet halen, omdat een of meerdere partijen het onderwerp onbespreekbaar 
achten. Een alternatieve benadering is om alle onderwerpen die in de voorstellenbrieven staan als de 
onderhandelingsagenda op te vatten. Deze benadering is, bij wijze van test, toegepast op het overleg over 
de CAO Metalektro van 2002. Uit deze test kwam naar voren dat in de voorstellenbrieven uitwerkingen van 
(vrijwel) alle aanbevelingen konden worden waargenomen. De ruime interpretatie van de 
onderhandelingsagenda leidde ertoe dat in zeer geringe mate sprake was van variatie in doorwerking op de 
agenda. Daarnaast was het aantal onderhandelingsonderwerpen werd onderscheiden veel te groot om in een 
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samenspraak met de expert zijn de geselecteerde issues vervolgens uitgedrukt in 
eendimensionale beleidsschalen. Dit houdt in dat schalen zijn geconstrueerd die lopen 
van 0 tot 100. Daarbij is 0 het uiterste alternatief aan de ene zijde van een continuüm en 
100 het uiterste alternatief aan de andere zijde van een continuüm. De andere 
alternatieven worden hiertussen geplaatst. De schalen zijn zo opgesteld dat 0 staat voor 
(het standpunt dat het dichtst nadert aan) de status-quo en 100 voor het standpunt dat hier 
het meeste van afwijkt. Omdat de afstand tussen de beleidsposities op de beleidsschaal 
correspondeert met een inhoudelijk verschil tussen de beleidsalternatieven is sprake van 
meting op intervalniveau. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de meerderheid van de 
onderhandelingsonderwerpen waarover in het CAO-overleg is onderhandeld dichotoom 
zijn. Dit wil zeggen dat één van de onderhandelaars een voorstel tot een afspraak doet, 
waar de andere onderhandelaars niks van willen weten. In veel gevallen is de 
uiteindelijke afspraak een compromis dat tussen voor en tegen in kan worden geplaatst. 
Dit is vaak een alternatief dat gedurende de onderhandelingen ontstaat.  

 
Beleidspositie 

De beleidspositie van een actor is het alternatief dat een actor het hoogst waardeert. 
Oftewel, het alternatief waarvan de actor verwacht dat dit het meeste bijdraagt aan de 
realisering van zijn uiteindelijke doelen. Beleidsposities zijn gemeten door de expert alle 
alternatieve uitkomsten op een issue – en daarmee alle beleidsposities van de 
verschillende onderhandelaars – te laten ordenen op een beleidsschaal (zie de bespreking 
van issues hierboven).  

De beleidspositie die een onderhandelaar inneemt bij aanvang van de 
onderhandelingen is aangemerkt als zijn onderhandelingsinzet. In het geval van 
koepelbestuurders wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de intrinsieke beleidspositie 
van de koepelbestuurder. Ten aanzien van CAO-onderhandelaars wordt aangenomen dat 
de onderhandelingsinzet afwijkt van hun intrinsieke beleidspositie. Omdat zij worden 
beïnvloed door de koepelbestuurders is het mogelijk dat zij bij aanvang van de 
onderhandelingen een andere beleidspositie innemen dan de beleidspositie waaraan zij 
persoonlijk de voorkeur geven. Het is echter erg moeilijk de intrinsieke beleidsposities 
van onderhandelaars vast te stellen. De beleidsposities die zijn gemeten, betreffen de 
beleidsposities bij aanvang van de onderhandelingen, oftewel, de onderhandelingsinzet. 
De onderhandelingsuitkomst is de positie van de uitkomst op de beleidsschaal. 
 

                                                                                                                                                  
twee uur durend interview door te nemen. Daarom is ervoor gekozen om alleen de 
onderhandelingsonderwerpen waarover daadwerkelijk is onderhandeld, op te vatten als de agenda van het 
CAO-overleg. Doordat hamerstukken niet in de analyses zijn opgenomen, wordt de mate van doorwerking 
in de uitkomst in de besluitvormingsgegevens mogelijk enigszins onderschat. Omdat (de verklaring van) 
doorwerking in de uitkomst wordt geanalyseerd op basis van de longitudinale gegevens, heeft deze 
vertekening echter geen noemenswaardige gevolgen voor de bevindingen van deze studie. 
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Belang 

Het effectieve belang dat een actor hecht aan een onderhandelingsonderwerp is de mate 
waarin een actor zal investeren in het realiseren van een uitkomst op dat 
onderhandelingsonderwerp, die overeenstemt met zijn eigen beleidspositie. Het effectieve 

belang is gemeten door de experts te vragen de onderhandelingsonderwerpen voor elke 
betrokken actor te rangschikken naar de mate waarin de betreffende actor er belang aan 
hecht.17 Vervolgens is aan het onderhandelingsonderwerp waaraan een partij het meeste 
belang hecht de score 100 toegekend, waarna de experts is gevraagd de overige 
onderhandelingsonderwerpen een score relatief aan die 100 toe te kennen. Het is mogelijk 
dat meerdere issues de score 100 krijgen. De experts is gevraagd in hun inschatting niet 
alleen te kijken naar de relatieve verschillen tussen de onderhandelingsonderwerpen, 
maar eveneens naar de relatieve verschillen tussen de actoren binnen een 
onderhandelingsonderwerp.  
 In de analyse in hoofdstuk 4 is het effectieve belang dat koepelbestuurders aan de 
issues hechten de afhankelijke variabele (BELANG KOEPELBESTUURDER). In de analyses in 
de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt het effectieve belang dat de overheid aan de issues hecht 
als onafhankelijke variabele opgenomen (OVERHEIDSBELANG). 

 
Beïnvloedingsmacht 

De meeste besluitvormingsmodellen hanteren Colemans definitie van 
(beïnvloedings)macht als de controle die een actor heeft over een issue (zie Coleman, 
1990, p. 780). Daarbij maken de modellen gebruik van het ruime concept middelen 
(capabilities of resources), waaronder het hele scala aan denkbare machtselementen 
wordt gevat. Hiermee zijn de modellen toepasbaar in een breed spectrum van 
besluitvormingssituaties. Niet alleen de situaties waar sprake is van formele stemmacht, 
maar ook situaties waar actoren gebruik maken van andere hulpbronnen zoals financiële 
middelen of informatie, kunnen met behulp van de modellen worden geanalyseerd. 
Uitgaande van deze ruime definitie van macht, is aan de experts eerst gevraagd de 
partijen te ordenen naar de mate waarin ze de uitkomst van de besluitvorming kunnen 
beïnvloeden. Vervolgens is aan de partij met de meeste invloed de waarde 100 toegekend 
en zijn met de expert de relatieve verschillen tussen de partijen gekwantificeerd. De 
gemeten waarden voor beïnvloedingsmacht zijn zo getransformeerd dat de som van de 
beïnvloedingsmacht van alle partijen betrokken bij een bepaald onderhandelingsproces 
gelijk is aan 1.18 

                                                 
17 In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat de publicaties van Stokman, waarin hij een theoretisch 
onderscheid maakt tussen positioneel en decisioneel belang (2004; 2005), nog niet waren verschenen toen 
de gegevensverzameling voor deze studie werd gestart. Zodoende is alleen het effectieve belang gemeten. 
18 De score voor een actor op de variabele macht is zo de ingeschatte waarde van de beïnvloedingsmacht 
van die actor, gedeeld door de som van de ingeschatte waarden van de beïnvloedingsmacht van alle actoren 
betrokken bij de betreffende onderhandelingen. 
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3.4.2 Operationalisering van doorwerking 
 
De afhankelijke variabele in de analyses in de hoofdstukken 5 en 6 is doorwerking. 
Daarbij wordt doorwerking onderscheiden (1) in de onderhandelingsinzet (2) in de 
agenda, (3) in het proces van CAO-onderhandelingen en (4) in de uitkomsten (zie 
paragraaf 2.2.3). Wanneer een decentrale onderhandelaar een decentraal beleidsalternatief 
prefereert dat binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, is sprake van (1) 
doorwerking in de onderhandelingsinzet van deze onderhandelaar. Wanneer over het 
betreffende onderwerp daadwerkelijk is onderhandeld, is sprake van (2) doorwerking in 

de agenda. Naarmate een onderhandelaar in de decentrale onderhandelingen (a) in 
sterkere mate weet vast te houden aan een onderhandelingsinzet die als doorwerking is 
aangemerkt of (b) meer afwijkt van een onderhandelingsinzet die niet als doorwerking is 
aangemerkt, is in sterkere mate sprake van (3) doorwerking in het 

onderhandelingsproces. Wanneer ten slotte de decentrale onderhandelingsuitkomst 
binnen het doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt, is sprake van (4) doorwerking in 

de uitkomst. 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET betreft een dichotome variabele op 

het niveau van de beleidsposities die CAO-onderhandelaars innemen (CAO-afspraak-
onderhandelaar-combinatie).19 Een waarde 1 geeft aan dat de onderhandelingsinzet van 
de betreffende onderhandelaar binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt. 
Een 0 indiceert dat dit niet het geval is. 

DOORWERKING IN DE AGENDA betreft een dichotome variabele die aangeeft of er 
in het CAO-overleg over een uitwerking van een aanbeveling is onderhandeld. De 
variabele wordt vastgesteld op het niveau van CAO-onderhandelingsonderwerpen (CAO-
afspraak-combinatie). Een waarde 1 geeft aan dat de onderhandelingsinzet van tenminste 
één van de onderhandelaars binnen het doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt. Een 
waarde 0 indiceert dat dit niet het geval is. 

DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES wordt geïndiceerd met behulp 
van AFSTAND TOT DE UITKOMST. Dit is een continue variabele op het niveau van de 
beleidsposities die CAO-onderhandelaars innemen (CAO-afspraak-onderhandelaar-
combinatie). De variabele betreft de afstand op de beleidsschaal tussen de 
onderhandelingsinzet van een onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst. 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET, DOORWERKING IN DE AGENDA en 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES worden geanalyseerd in hoofdstuk 5. 

DOORWERKING IN DE UITKOMST wordt op twee verschillende manieren 
vastgesteld. In hoofdstuk 5 wordt de DOORWERKING IN DE UITKOMST beschreven die is 
waargenomen op grond van de besluitvormingsgegevens over acht CAO’s. Hier betreft 

                                                 
19 Namen van variabelen worden weergegeven in klein kapitaal. 
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DOORWERKING IN DE UITKOMST een dichotome variabele op het niveau van de 
onderwerpen waarover in het CAO-overleg is onderhandeld (CAO-afspraak-combinatie). 
Een waarde 1 geeft aan dat de onderhandelingsuitkomst binnen het doorwerkingsbereik 
van de aanbeveling valt en een waarde 0 geeft aan dat dit niet het geval is. 

In hoofdstuk 6 wordt variatie in DOORWERKING IN DE UITKOMST geanalyseerd met 
behulp van de longitudinale gegevens over CAO-afspraken over employability en arbeid 

en zorg. Verondersteld wordt dat een centrale aanbeveling in meerdere verschillende 
CAO-afspraken kan worden uitgewerkt. In totaal wordt beschikt over informatie over de 
aanwezigheid van 75 typen afspraken, die uitwerkingen betreffen van 12 aanbevelingen. 
De oorspronkelijke variabelen over deze 75 onderwerpen zijn zo gecodeerd dat een 1 
betekent dat een bepaald type afspraak in de CAO staat en een 0 dat dit niet het geval is. 
De meeste variabelen in de bestanden zijn dichotoom: een bepaalde afspraak staat wel of 
niet in een CAO. Een aantal variabelen was categorisch. Ten aanzien van kinderopvang is 
bijvoorbeeld geregistreerd of sprake was van een kinderopvangregeling voor kinderen tot 
en met 4 jaar of voor kinderen tot en met 12 jaar. Dergelijke variabelen zijn in meerdere 
dichotome variabelen uiteengelegd. Over kinderopvangregeling zijn bijvoorbeeld twee 
variabelen geconstrueerd, waarvan de eerste aangeeft of er een kinderopvangregeling is 
voor kinderen tot en met 4 jaar en de tweede of deze regeling ook geldt voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Een CAO waarin kinderopvang is geregeld voor kinderen tot en met 12 
jaar scoort op beide variabelen een 1. Een CAO waarin de regeling alleen geldt voor 
jonge kinderen scoort op de eerste variabele een 1 en op de tweede een 0. CAO’s waarin 
helemaal geen kinderopvang is afgesproken, scoren op beide variabelen een 0. Het 
uiteindelijke gegevensbestand is zo geconstrueerd dat elke case een CAO-jaar-afspraak-
combinatie betreft. DOORWERKING IN DE UITKOMST wordt op dit niveau gemeten. Een 
waarde 1 op deze variabele geeft aan dat een bepaald type afspraak op een bepaald 
moment in een bepaalde CAO aanwezig is. Een waarde 0 betekent dat het betreffende 
type afspraak op dat moment niet in de betreffende CAO is aangetroffen.20 

 
3.4.3 Operationalisering van onafhankelijke variabelen 
 
Kenmerken van het centraal overleg 

De hypothesen over de informele coördinatie vanuit de koepelorganisatie betreffen de 
invloed op doorwerking van het COLLECTIEF DRAAGVLAK onder koepelbestuurders en het 
individuele VOORKEURSVERLIES van een KOEPELBESTUURDER.  

                                                 
20 In paragraaf 3.3.2 is opgemerkt dat pas sprake is van doorwerking wanneer de aanbeveling de afspraak 
voorafgaat. Dit wil zeggen dat de aanwezigheid van afspraken alleen als doorwerking kan worden 
aangemerkt wanneer de doorwerkingsselectie wordt gebruikt. In paragraaf 6.2.1 van hoofdstuk 6 wordt de 
aanwezigheid van afspraken in de gehele steekproef van waarnemingen door de tijd vergeleken. Deze 
aanwezigheid van afspraken – ongeacht of ze voor of na uitvaardiging van de aanbeveling zijn gemaakt – 
wordt aangeduid met AFSPRAAKDICHTHEID. 
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Om de variabele COLLECTIEF DRAAGVLAK te construeren zijn de beleidsschalen 
getransformeerd waarin de aanbevelingen zijn uitgedrukt. Het meest behoudende 
standpunt (de status-quo) heeft de waarde -1 gekregen en het meest veranderingsgezinde 
standpunt de waarde 1. Naar rato van de oorspronkelijke afstanden krijgen ook de 
tussenliggende beleidsposities een score. Een actor die de meest extreme beleidspositie 
aan de (meest behoudende) linkerzijde van de schaal inneemt, krijgt een negatieve score. 
De actor zal zich in zijn coördinatie-inspanningen richten op het realiseren van decentrale 
uitwerkingen van de aanbeveling die zo dicht mogelijk bij de status-quo liggen. 
Andersom krijgt de actor aan het (meest veranderingsgezinde) rechter uiterste van de 
beleidsschaal een positieve score. Hij zal zich zijn coördinatie-inspanningen richten op 
het realiseren van decentrale uitkomsten die relatief de meeste verandering ten opzichte 
van de status-quo behelzen.  

De variabele COLLECTIEF DRAAGVLAK is geconstrueerd door het product van de 
beleidspositie van een koepelbestuurder, het effectieve belang dat die koepelbestuurder 
aan realisering van die beleidspositie hecht en de beïnvloedingsmacht van die 
koepelbestuurder te sommeren over alle koepelbestuurders (vgl. Torenvlied & Akkerman, 
2004). Mathematisch kan COLLECTIEF DRAAGVLAK variëren tussen -100 – alle actoren in 
het overleg nemen de meest behoudende positie in – en 100 – alle actoren nemen de 
meest veranderingsgezinde positie in. Omdat alleen aanbevelingen zijn geselecteerd die 
een punt van onderhandeling vormden, neemt tenminste één van de partijen een andere 
positie in dan de anderen. Omdat de beleidsschaal loopt tussen twee uiterste posities is er 
daarom altijd tenminste één partij die een positie inneemt op het tegengestelde uiteinde 
van het continuüm. De feitelijk mogelijke spreiding in COLLECTIEF DRAAGVLAK is 
daarmee aanzienlijk geringer dan de mathematisch mogelijke spreiding. Een hoge waarde 
van COLLECTIEF DRAAGVLAK wil zeggen dat de koepelbestuurders tezamen veel zullen 
investeren in verandering van het beleid ten aanzien van het betreffende onderwerp. Een 
lage waarde van COLLECTIEF DRAAGVLAK wil juist zeggen dat de koepelbestuurders 
tezamen in geringe mate zullen investeren in coördinatie op naleving van een 
aanbeveling.  

Voor de constructie van de variabele VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER 

worden de oorspronkelijke beleidsschalen gebruikt die lopen tussen 0 en 100. 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER is de afstand op de beleidsschaal tussen de 
beleidspositie van een koepelbestuurder en de uiteindelijke aanbeveling. Deze afstand 
wordt vervolgens gewogen naar het effectieve belang dat de betreffende koepelbestuurder 
hecht aan realisering van zijn beleidspositie op dat onderhandelingsonderwerp (vgl. 
Torenvlied, 1996). VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER varieert tussen 0 – wanneer 
de uitkomst gelijk is aan zijn beleidspositie – en 100 – wanneer de uitkomst tegengesteld 
is aan zijn beleidspositie en zijn effectieve belang maximaal.  
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Kenmerken van de overheid 

De rol van de overheid wordt geïndiceerd met de variabelen OVERHEIDSBELANG en 
AFSTAND TOT DE OVERHEID. Hierboven is al opgemerkt dat de variabele 

OVERHEIDSBELANG de ingeschatte waarde is van het effectieve belang dat de overheid 
hecht aan realisering van haar beleidspositie op een bepaald onderhandelingsonderwerp. 
 AFSTAND TOT DE OVERHEID betreft de afstand op de beleidsschaal tussen de 
beleidspositie van een koepelbestuurder en de beleidspositie van de overheid. Ook in dit 
geval worden de oorspronkelijke beleidsschalen gebruikt. Deze variabele varieert 
zodoende tussen 0 – de beleidspositie van de koepelbestuurder stemt overeen met de 
beleidspositie van de overheid – en 100 – de beleidspositie van de koepelbestuurder is 
tegengesteld aan de beleidspositie van de overheid. 
 
Controlevariabelen 

Naast deze verklarende variabelen wordt een aantal controlevariabelen opgenomen in de 
analyses in de volgende hoofdstukken. De operationalisering van de controlevariabelen 
wordt besproken in de afzonderlijke hoofdstukken.  



 

 



 

 
4 

Centraal overleg in de Stichting van de Arbeid 

en de schaduw van de overheid  

 
 
 
In hoofdstuk 2 is een aangepast model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsverhoudingen opgesteld waarmee verschillen in de mate van doorwerking van 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg kunnen worden 
verklaard. Een eerste verklaring ligt in het verloop van de besluitvorming op centraal 
niveau. In navolging van Scharpf (1991; 1997) wordt in het aangepaste model van 
beleidsuitvoering in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming verondersteld dat het 
overleg in de Stichting van de Arbeid plaatsvindt in de schaduw van de overheid. Hoewel 
de overheid formeel niet betrokken is bij de onderhandelingen over Er is meer nodig 
wordt verwacht dat zij wel degelijk invloed heeft gehad op het verloop en de uitkomst 
van het overleg. Deze invloed berust op de mogelijkheid die de overheid heeft om – los 
van eventuele afspraken die zij hierover met de sociale partners maakt – wetgeving uit te 
vaardigen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.1 De sociale partners moeten het dus 
niet alleen onderling eens worden over de inhoud van de aanbevelingen, verwacht wordt 
dat zij in het onderhandelingsproces in de Stichting van de Arbeid ook anticiperen op 
mogelijk overheidsingrijpen. Het is daarom van belang om na te gaan (1) in hoeverre de 

                                                 
1 De gradatie van overheidsinterventie in de loonvorming en in de marktsector ten tijde van Er is meer 
nodig is door Visser (2007) geclassificeerd als ‘niveau 2’ in de index van overheidsinvloed die door Hassel 
(2006) is opgesteld. Dit wil zeggen dat de overheid voorziet in de institutionele voorwaarden voor 
looncoördinatie, maar niet rechtstreeks betrokken is bij het overleg. Op het gebied van employability 
opereert de overheid vrijwel uitsluitend voorwaardenscheppend (niveau 2). Op het gebied van arbeid en 
zorg verschilt de opstelling van de overheid per deelaspect. Afwisselend is sprake van beleid gegrond in 
tripartiete afspraken tussen de overheid en de sociale partners (niveau 3), bipartiete afspraken tussen de 
sociale partners onderling, waarbij de overheid de randvoorwaarden schept (niveau 2), of 
overheidswetgeving (niveau 5). Ongeacht het niveau van overheidsinterventie dat op grond van de structuur 
van de besluitvorming kan worden bepaald, bestaat er echter altijd een dreiging van overheidsingrijpen. In 
dit hoofdstuk staat de invloed centraal, die uitgaat van deze dreiging. 
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overheid daadwerkelijk invloed heeft op het overleg in de Stichting van de Arbeid en (2) 
in hoeverre deze invloed is terug te zien in de uitkomsten van het Stichtingsoverleg: de 
aanbevelingen.  

Dit hoofdstuk behandelt de totstandkoming van de aanbevelingen in het sociaal 
akkoord Er is meer nodig dat eind 2000 in de Stichting van de Arbeid is gesloten.2 In 
paragraaf 4.1 wordt allereerst een beschrijving gegeven van de onderhandelingen over Er 

is meer nodig. Daarbij wordt ingegaan op de voorkeuren van de koepelbestuurders die 
hun organisaties in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigen en op het belang dat 
zij aan realisering van hun voorkeuren hechten. Ook wordt ingegaan op voorkeuren en 
belang van de overheid ten aanzien van onderwerpen waarover aanbevelingen zijn 
geformuleerd. In paragraaf 4.2 worden de hypothesen getoetst die in hoofdstuk 2 zijn 
geformuleerd over invloed van het belang en de positie van de overheid op het effectieve 

belang dat koepelbestuurders hechten aan de realisering van hun voorkeuren in het 
centraal overleg. Verwacht wordt dat de coördinatie-inspanningen van de 
koepelbestuurders afhangen van het collectieve draagvlak dat onder koepelbestuurders 
voor aanbevelingen bestaat en van het individuele voorkeursverlies dat de 
koepelbestuurders in de onderhandelingen over de aanbevelingen hebben geleden. Het 
collectieve draagvlak en het voorkeursverlies van koepelbestuurders hangen op hun beurt 
af van het effectieve belang dat de koepelbestuurders hechten aan de aanbevelingen. 
Daarom wordt in paragraaf 4.3 kort ingegaan op de implicaties van de bevindingen uit dit 
hoofdstuk voor de verklaring van doorwerking. Voor de aanbevelingen uit Er is meer 

nodig wordt nagegaan welke invloed de overheid mogelijk heeft gehad (1) op het 
collectieve draagvlak dat er onder koepelbestuurders voor de aanbevelingen bestaat en (2) 
op de individuele voorkeursverliezen die de koepelbestuurders in het Stichtingsoverleg 
hebben geleden. In paragraaf 4.4 worden ten slotte enkele conclusies getrokken. 

 
4.1 Besluitvorming over het sociaal akkoord Er is meer nodig 
 
Het overleg over Er is meer nodig vond plaats in de laatste maanden van 2000. De 
arbeidsmarkt in Nederland was in de jaren rond de millenniumwisseling uiterst krap. 
Hoewel de looptijd van het sociaal akkoord Agenda 2002 nog niet was verstreken, werd 
in november 2000 besloten om na te gaan of voor 2001 afzonderlijke aanbevelingen 
zouden kunnen worden opgesteld ‘…vooruitlopend op een eventueel vervolg van de 
Agenda 2002 daarna’ (Stichting van de Arbeid, 2001c, p. 8). Een herbevestiging van de 
aanbevelingen uit Agenda 2002 zou eenheid kunnen creëren in de wijze waarop 
werkgevers hun personeelstekorten trachtten op te lossen. Men vreesde dat het gunstige 

                                                 
2 Dit was bij aanvang van deze studie het meest recente sociaal akkoord en het bestond uit een breed pakket 
van aanbevelingen. De gegevens over Er is meer nodig zijn tijdens een voorstudie van deze studie 
verzameld (Van Houten, 2004).  
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economische klimaat zou leiden tot hoge looneisen en wilde ‘onverantwoorde’ 
loonkostenstijgingen tegengaan (vgl. Van den Braak, 2006). Hiertoe werd een aantal 
malen vergaderd door de agendacommissie van de Stichting van de Arbeid. Het overleg 
leidde tot een beginselakkoord tussen werkgevers en werknemers op 22 december 2000: 
Er is meer nodig. De aanbevelingen kunnen worden ondergebracht bij drie 
overkoepelende thema’s: beloningsbeleid, employability en arbeid en zorg. Een overzicht 
van de aanbevelingen in Er is meer nodig is gegeven in Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Aanbevelingen in het sociaal akkoord Er is meer nodig 
 

Aanbeveling Strekking 
   
Beloningsbeleid  
MN01 Loonkostenontwikkeling Verantwoorde loonkostenontwikkeling 
   
MN02 Flexibele beloning Flexibele beloningscomponenten in CAO-overleg betrekken 
MN03 Motiverend belonen Motiverend beloningsbeleid gebaseerd op (objectieve) criteria, 

geldend voor allen in de onderneming 
MN04 Jeugdloonschalen Omzetten leeftijdsschalen naar ervaringsschalen 
   
Employability  
MN05 Verbreding employability Meer werknemers gebruik laten maken van scholingsvoorzieningen 
MN06 Verdieping employability Meer permanente scholingsvoorzieningen 
MN07 Persoonlijke Opleidings- 

Rekening 
Persoonlijk opleidingsplan en persoonlijk opleidingsrekening 

MN08 Financiering uit O&O Financiering van het employabilitybeleid uit O&O-fondsen 
MN09 Bijdrage O&O Verhoging van de bijdrage van ondernemingen aan het O&O-fonds 
   
Arbeid en zorg  
MN10 Kort verlof Omvattende verlofregeling: kortdurend verlof zoveel mogelijk onder 

één regeling 
MN11 Lang verlof Invoeren / uitbreiden van regelingen voor langdurend zorg- en 

ouderschapsverlof 
MN12 Kinderopvang Treffen / uitbreiden van voorzieningen voor kinderopvang 
MN13 Ouderenbeleid Arbeidsparticipatieverhogend beleid voor oudere werknemers 

 
Beloningsbeleid 

De eerste aanbeveling in Er is meer nodig betrof de loonkostenontwikkeling (MN01). 
Werkgeverskoepels MKB en VNO-NCW waren voorstander van een aanbeveling waarin 
een maximale loonstijging zou worden genoemd en vonden daarin de overheid aan hun 
zijde. In de onderhandelingen stelde de onderhandelaar van VNO-NCW een formulering 
voor waarin een maximum van 3% werd genoemd. Ook CNV was wel te vinden voor het 
afspreken van een concreet percentage. FNV zag het liefst een aanbeveling waarin de 
CAO-onderhandelaars werden aangemaand tot het afspreken van een gematigde 
loonstijging, zonder dat daar een concreet percentage aan zou worden verbonden. MHP 
en LTO wilden het liefst helemaal geen aanbeveling over de loonkostenontwikkeling. 
Vooral VNO-NCW, MKB en de overheid hechtten een vrij groot belang aan dit 
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onderwerp. De posities van FNV, MHP en LTO lagen relatief ver van de positie van de 
overheid af en de gevolgen van eventueel overheidsingrijpen zouden voor hen dus groot 
zijn. FNV en MHP anticipeerden mogelijk op deze gevolgen, want het effectieve belang 
dat deze partijen hechtten aan het issue was relatief laag. Het belang van LTO was, 
ondanks de grote afstand tot de overheid, vrij hoog. Omgekeerd was het belang van CNV 
vrij laag, ondanks de relatief geringe afstand tot de overheid. Gezien het grote 
overheidsbelang en het grote belang van de werkgevers is het opmerkelijk dat de 
aanbeveling uiteindelijk overeenkomstig de positie van FNV is geformuleerd en slechts 
spreekt van een ‘verantwoorde loonkostenontwikkeling’.3 Een verdergaande formulering 
van de aanbeveling over loonmatiging – door het opnemen van een concreet percentage 
voor de maximale looneis – had gezien de ingenomen posities meer voor de hand gelegen 
en is er in latere akkoorden ook wel gekomen. 

De tweede aanbeveling in Er is meer nodig betrof flexibele beloningsvormen 
(MN02). Op dit punt namen vooral VNO-NCW, MKB en de overheid een 
veranderingsgezinde positie in. Zij stuurden aan op een aanbeveling die de 
resultaatafhankelijke beloning benadrukte en hechtten daaraan een vrij groot belang. 
FNV, CNV en MHP wilden dat de aanbeveling niet alleen resultaatafhankelijke 
beloningen betrof, maar ook eenmalige collectieve uitkeringen die los staan van behaalde 
resultaten. Het belang dat zij aan hun positie hechtten was evenwel iets minder groot. 
LTO was van mening dat een aanbeveling over dit onderhandelingsonderwerp 
achterwege kon blijven. De positie van FNV en CNV lag tamelijk ver van de positie van 
de overheid af en beide partijen hechtten niet erg veel belang aan het issue. De positie van 
FNV en CNV is uiteindelijk als uitkomst gerealiseerd. De Stichting deed de aanbeveling 
om meer nadruk te leggen op collectieve resultaatafhankelijke beloningsvormen die 
‘mee-ademen met de conjunctuur’. Naast initiële loonsverhogingen zouden daarom ook 
flexibele of incidentele loonsverhogingen in het CAO-overleg moeten worden betrokken. 
Ook nu had een iets verdergaande formulering van de aanbeveling op grond van de 
ingenomen posities meer voor de hand gelegen. 
 Een volgend punt is motiverend beloningsbeleid (MN03). Hier schaarde de 
overheid zich aan de zijde van de vakcentrales, die een verdergaande aanbeveling 
voorstonden dan de werkgevers over inzichtelijk beloningsbeleid naar algemeen geldende 
criteria. Het belang dat zowel vakcentrales als overheid aan realisering van hun positie 
hechtten, was relatief hoog. De werkgeverspartijen vonden het minder belangrijk de 
aanbeveling tegen te houden. De Stichting van de Arbeid deed de aanbeveling tot het 
voeren van een motiverend loonbeleid, waarbij beloningsverschillen op grond van 

                                                 
3 De maximale looneis van FNV in 2001 was 4%. Kennelijk wilden de werkgevers dit percentage niet in 
het akkoord vastleggen. Het argument hiervoor is dat onderhandelaars aan vakbondszijde de maximale 
loonstijging als richtpunt gebruiken voor hun looneis, waardoor de maximale loonstijging verandert in een 
minimale loonstijging. 
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(objectieve) criteria kunnen worden verantwoord. Deze formulering in termen van 
‘(objectieve) criteria’ is minder scherp dan FNV en CNV wilden, maar met het feit dat er 
een aanbeveling is gekomen, boekten de vakcentrales wel enige winst. 
 Een laatste punt op het gebied van beloningsbeleid waren de jeugdlonen (MN04). 
Dit is een typisch FNV-punt dat ook in het overleg over Agenda 2002 al een rol speelde. 
Hoewel de overige vakcentrales en ook VNO-NCW wat hun positie betreft niet veel van 
FNV afweken, hechtte FNV een beduidend groter belang aan het onderwerp. De overheid 
stond net als MKB en LTO op het standpunt dat dergelijke besluiten in de sectoren en 
ondernemingen zelf moeten worden genomen. Het belang dat deze tegenstanders 
hechtten aan het afzwakken van de aanbeveling is echter zeer laag. Aanbevolen is om de 
bestaande systematiek van de CAO-jeugdloonschalen nader te bezien. CAO-partijen 
dienen na te gaan of een fasegewijze overgang van een leeftijdscriterium naar een 
criterium van ervaring en vakbekwaamheid mogelijk en gepast is. Deze formulering 
stemde volledig overeen met de positie van FNV en CNV. 
 
Employability 

De aanbevelingen ten aanzien van het thema employability – het verbeteren van zowel 
inzetbaarheid als ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer in de onderneming – 
sloten aan op de aanbevelingen die hierover waren geformuleerd in Agenda 2002. Voor 
deze aanbevelingen gold in het algemeen dat de werkgevers een meer conservatieve 
positie innamen dan overheid en vakcentrales. Hoewel niet gesteld kan worden dat zij 
tegenstander waren van aanbevelingen over employabilitybeleid hadden zij graag gezien 
dat deze aanbevelingen veel ruimte zouden laten voor invulling op decentraal niveau. 
Overheid en vakbeweging stonden een meer richtinggevend pakket aan aanbevelingen 
voor.  

Gesproken werd over de beschikbaarheid van employabilitybeleid, wat het bereik 
in aantal werknemers (verbreding, MN05) en wat het voorzieningenniveau (verdieping, 
MN06) betrof. De overheid nam geen expliciete positie in ten aanzien van deze zogeheten 
verbreding en verdieping van het employabilitybeleid. Hoewel zij voorstander was van 
een institutioneel verankerd en breed toegankelijk employabilitybeleid, legde zij de 
verantwoordelijkheid hiervoor heel nadrukkelijk bij de sociale partners.4 De werkgevers 
waren geen grote voorstanders van beide aanbevelingen, al zag met name MKB wel iets 
in de aanbeveling tot verbreding van het employabilitybeleid. Ook de Vakcentrale MHP 
zag meer in een aanbeveling om de bestaande voorzieningen beter toe te passen dan in 
een aanbeveling tot uitbreiding van die voorzieningen. FNV en CNV namen op beide 
issues de meest veranderingsgezinde positie in. Het belang dat alle partijen aan 
realisering van hun positie hechtten was matig. De Stichting van de Arbeid deed de 

                                                 
4 Zie ook hoofdstuk 6, paragraaf 6.1.1. 
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aanbeveling om meer werknemers van scholingsregelingen gebruik te laten maken 
(MN05) en deze regelingen op een meer permanente basis in te stellen (MN06). Deze 
uitkomst was een compromis dat dichter bij de positie van FNV en CNV lag dan bij de 
positie van LTO en VNO-NCW. 

Een ander onderwerp op het gebied van employabilitybeleid betrof de invulling 
van de loopbaanbegeleiding van werknemers op decentraal niveau in de vorm van 
persoonlijke opleidingsplannen en -budgetten (MN07). Opnieuw waren de werkgevers 
behoudend en de vakcentrales veranderingsgezind. Met name FNV nam een vergaande 
positie in en hechtte een groot belang aan realisering van deze positie. De overheid 
schaarde zich aan de kant van de werknemers en hechtte eveneens een vrij hoog belang 
aan realisering van haar positie. De werkgevers, en dan met name VNO-NCW en LTO, 
hechtten een lager belang aan realisering van hun positie dan de vakcentrales. De 
aanbeveling van de Stichting van de Arbeid stelde dat elke werknemer en werkzoekende 
in beginsel het recht zou moeten krijgen op een persoonlijk ontwikkelingsplan met een 
daarbij behorend budget. Deze formulering reflecteert de ‘gemiddelde’ positie van de 
vakcentrales. Gesproken wordt van een ‘recht’ op een persoonlijk opleidingsplan en 
opleidingsbudget, maar de bepaling is enigszins afgezwakt door de kwalificatie ‘in 
beginsel’ op te nemen, waarmee ruimte wordt gelaten voor afwijkingen. 

Een volgend discussiepunt was de financiering van dergelijke opleidingsbudgetten 
(MN08). FNV, CNV en overheid hadden de positie dat veel meer dan op dat moment het 
geval was, zou kunnen worden gedaan met de middelen in de Opleidings- en 
Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Het liefst zagen zij dat ook sectoroverschrijdende 
maatregelen uit de fondsen zouden worden gefinancierd. Werkgevers waren hier geen 
voorstander van. Een ruimere inzet van de fondsen zou op de langere termijn tot een 
verhoging van de bijdrage aan de fondsen kunnen leiden en dat zouden zij rechtstreeks in 
de portemonnee voelen. Daarnaast vreesden zij dat de investeringen die met O&O-gelden 
zouden worden gedaan, door verloop in het werknemersbestand zouden wegvloeien naar 
andere sectoren. MHP vreesde dat werkgevers een hogere bijdrage aan de O&O-fondsen 
gepaard zouden laten gaan met een geringere loonsverhoging of met een andersoortige 
beperking van het pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het belang dat de partijen aan 
realisering van hun positie hechtten, was niet erg groot. De Stichting deed de aanbeveling 
om opleidingsbudgetten uit het O&O-fonds te financieren wanneer een O&O-fonds 
aanwezig is. Deze aanbeveling was minder sterk geformuleerd dan de overheid, FNV en 
CNV hadden gewild, maar nog steeds tamelijk vergaand. 

De discussie over de bijdrage aan de O&O-fondsen (MN09) hangt samen met het 
vorige punt. FNV en CNV wilden dat een aanbeveling in het akkoord werd opgenomen 
tot verhoging van de bijdrage die ondernemingen aan de fondsen betalen, om financiering 
van de opleidingsbudgetten mogelijk te maken. Dit was een puur principiële discussie, 
omdat de fondsen – op het moment dat over het sociaal akkoord werd onderhandeld – 
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over het algemeen zeer ruim waren gevuld. Hoewel de werkgevers en ook MHP tegen 
een aanbeveling tot verhoging van de O&O-bijdrage waren, hechtten zij weinig belang 
aan het voorkomen van de aanbeveling. De overheid hield zich bewust afzijdig van de 
discussie. FNV en CNV kregen hun zin en er kwam een aanbeveling waarin wordt 
gesteld dat de bijdrage aan de O&O-fondsen zo nodig diende te worden opgehoogd. 
 
Arbeid en zorg 

Het eerste discussiepunt ten aanzien van het thema arbeid en zorg betrof de 
vereenvoudiging van de verlofregelingen (MN10). De werkgevers pleitten voor de 
invoering van een zogeheten ‘verlofmandje’. Dit verlofmandje houdt in dat alle bestaande 
verlofregelingen zoveel mogelijk in één overkoepelende verlofregeling worden 
ondergebracht. Het vereenvoudigen van de verlofregelingen kan een aanzienlijke 
vermindering opleveren van de administratieve lasten en schept daarnaast mogelijkheden 
voor de flexibilisering van de arbeidsinzet. MKB en in mindere mate ook VNO-NCW 
namen op dit punt een veranderingsgezinde positie in. FNV zag wel iets in 
vereenvoudiging van de verlofregeling. LTO en overheid waren voorstander van slechts 
zeer geringe aanpassingen en CNV en MHP wilden het liefst geen aanbeveling over het 
korte verlof uitvaardigen. Met name MKB en VNO-NCW hechtten een groot belang aan 
realisering van hun positie. De Stichting van de Arbeid deed uiteindelijk de aanbeveling 
om de verschillende afspraken over kort verlof zoveel mogelijk in één regeling onder te 
brengen. Binnen die regeling zou dan de mogelijkheid tot tijdsparen en het kopen en 
verkopen van tijd moeten worden vastgelegd. De formulering van de aanbeveling stemde 
overeen met de positie van FNV.  

De vakcentrales bedongen daarnaast dat de aanbeveling heel nadrukkelijk alleen 
betrekking heeft op het kortdurende verlof. Werknemers zouden, als het aan de 
vakcentrales lag, voor langerdurend verlof, zoals zorgverlof of ouderschapsverlof, niet 
moeten hoeven putten uit hun reguliere vrije dagen. De overheid had eveneens de positie 
dat in het CAO-overleg afzonderlijke afspraken over zorg- en ouderschapsverlof zouden 
moeten worden gemaakt en hechtte een groot belang aan realisering van die positie. Ook 
de vakcentrales hechtten grote waarde aan het opnemen van een afzonderlijke 
aanbeveling over zorg- en ouderschapsverlof, terwijl de werkgevers er weinig belang in 
stelden de aanbeveling te voorkomen. Als gevolg van deze discussie is de aanbeveling uit 
Agenda 2002 over langdurend ouderschapsverlof in Er is meer nodig uitgebreid met 
zorgverlof (MN11).  

Hoewel de werkgevers herbevestiging van de aanbeveling over kinderopvang niet 
erg nodig vonden (MN12), was dit geen zwaar punt van discussie. De partijen waren het 
er al snel over eens dat de aanbeveling die hierover in Agenda 2002 was uitgevaardigd in 
Er is meer nodig zou worden herhaald. Een uitkomst die ook de goedkeuring van de 
overheid kon wegdragen.   
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Op initiatief van de werknemers werd ten slotte gesproken over ouderenbeleid 
(MN13). MHP nam in de onderhandelingen de meest vergaande positie en wilde een 
aanbeveling waarin diverse specifieke maatregelen werden aanbevolen waarmee de 
arbeidsparticipatie van ouderen zou kunnen worden verhoogd. LTO was op dit punt het 
meest behoudend en zag het liefst slechts een globale verwijzing naar het ouderenbeleid. 
Ook VNO-NCW en MKB wilden geen al te vergaande aanbeveling, terwijl FNV, CNV 
en de overheid wel een redelijk veranderingsgezinde positie innamen. Alle partijen, 
inclusief de overheid, hechtten een matig tot hoog belang aan realisering van hun 
voorkeur. De Stichting van de Arbeid deed de aanbeveling om een 
arbeidsparticipatieverhogend beleid te voeren voor oudere werknemers, onder meer via 
deeltijdpensionering en aangepaste werktijden. Deze aanbeveling stemde overeen met de 
positie van VNO-NCW en MKB.  
 

4.2 Invloed van de overheid op het centraal overleg 
 
In de bovenstaande beschrijvingen is een aantal aanwijzingen te vinden voor 
overheidsinvloed op proces en uitkomsten van het Stichtingsoverleg. Een aantal 
aanbevelingen lijkt dichter bij de positie van de overheid te zijn uitgekomen dan op grond 
van de verdeling van posities, macht en belang van de koepelorganisaties kan worden 
verwacht. Vooral de aanbevelingen op het gebied van employability en op het gebied van 
arbeid en zorg liggen relatief dicht bij de geprefereerde positie van de overheid. In deze 
paragraaf wordt nagegaan welke patronen zijn aan te treffen in de besluitvorming, die 
wijzen op overheidsinvloed op de totstandkoming van de aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid. 
 

Te toetsen hypothesen  

Ondanks dat de overheid geen formele partij is in de onderhandelingen over de 
aanbevelingen die in sociale akkoorden worden opgenomen, kan zij het proces en de 
uitkomsten van deze onderhandelingen beïnvloeden. De overheid heeft immers de 
mogelijkheid om wetgeving uit te vaardigen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaardenvorming en zo de sociale partners buitenspel te zetten. De hypothesen 
die in paragraaf 2.3.1 zijn afgeleid uit het aangepaste model van beleidsuitvoering in de 
Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming gaan uit van de veronderstelling dat de sociale 
partners anticiperen op mogelijk overheidsingrijpen en hun gedrag hierop aanpassen. 
Verwacht wordt dat de invloed van de overheid loopt via het effectieve belang dat 
koepelbestuurders hechten aan realisering van hun onderhandelingsinzet. De afhankelijke 
variabele effectief belang is een procesvariabele en daarmee atypisch in het licht van de 
andere afhankelijke variabelen in deze studie, die steeds doorwerking – een uitkomst van 
een individueel of collectief keuzeproces – betreffen. Zoals eerder is opgemerkt, is het 
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voor de verklaring van doorwerking van belang om inzicht te krijgen in (de invloed van 
de overheid op) de totstandkoming van de aanbevelingen. Verondersteld is dat de 
overheid alleen ingrijpt wanneer de koepelbestuurders er niet in slagen om tot 
aanbevelingen te komen. Dit impliceert dat de overheid de inhoud van het beleid 
waarover wordt onderhandeld niet direct beïnvloedt, maar dat een eventuele inhoudelijke 
invloed voortkomt uit het feit dat koepelbestuurders bereid zijn om van hun 
onderhandelingsinzet af te wijken om zo overheidsingrijpen te voorkomen. Deze 
bereidheid is terug te zien in de individuele procesvariabele effectief belang. Er zijn twee 
hypothesen geformuleerd over de wijze waarop de overheid invloed heeft op het 
effectieve belang van de koepelbestuurders (zie Tabel 4.2). 
 
Tabel 4.2 Te toetsen hypothesen5 
 

Hypothese Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele Verwacht
effect 

    
1a OVERHEIDSBELANG BELANG KOEPELBESTUURDER - 
1b AFSTAND TOT DE OVERHEID BELANG KOEPELBESTUURDER - 
1c OVERHEIDSBELANG * AFSTAND TOT DE OVERHEID BELANG KOEPELBESTUURDER - 

 
De eerste hypothese (1a) betreft de invloed van overheidsbelang op het effectieve belang 
van de koepelbestuurders. Het effectieve belang dat de overheid hecht aan realisering van 
haar positie op een aanbevelingsonderwerp is opgevat als een indicator voor de kans dat 
de overheid op dat beleidsterrein met wetgeving zal ingrijpen. Hoe groter de kans op 
overheidsingrijpen, des te belangrijker is het voor koepelbestuurders in de Stichting van 
de Arbeid dat een aanbeveling wordt uitgevaardigd. Zij hechten een relatief groot 
decisioneel belang aan een dergelijk issue. Het effectieve belang van de 
koepelbestuurders is het product van hun positioneel belang en de inverse van hun 
decisioneel belang. Wanneer het decisioneel belang toeneemt, neemt het effectieve 

belang dus af. Dat wil zeggen dat naarmate koepelbestuurders het belangrijker vinden om 
tot overeenstemming te komen, zij er minder belang aan zullen hechten dat de 
resulterende afspraak aansluit bij de eigen voorkeur. Oftewel, hoe groter het belang van 
de overheid (OVERHEIDSBELANG), des te kleiner is het effectieve belang (BELANG 

KOEPELBESTUURDER) dat koepelbestuurders hechten aan realisering van hun eigen positie 
(Hypothese 1a).  

De tweede hypothese (1b) betreft de invloed van de afstand tussen de 
onderhandelingsinzet van de koepelbestuurders en de positie van de overheid op het 

                                                 
5 In de tabellen in deze studie waarin overzichten van hypothesen en resultaten van analyses worden 
gepresenteerd, wordt telkens aangegeven wat de verwachte effecten zijn. Daarbij betekent een + dat een 
positief effect wordt verwacht, een - dat een negatief effect wordt verwacht en een 0 dat geen effect wordt 
verwacht. Een ? betekent ‘geen verwachting’. Dit laatste geldt voor alle controlevariabelen. 
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effectieve belang van de koepelbestuurders. Hoe groter deze AFSTAND TOT DE OVERHEID, 
des te groter is het voorkeursverlies dat de betreffende koepelbestuurder lijdt wanneer de 
overheid daadwerkelijk ingrijpt. Koepelbestuurders kunnen overheidsingrijpen 
voorkomen door in de Stichting van de Arbeid tot een afspraak te komen. Ook ten 
aanzien van de AFSTAND TOT DE OVERHEID wordt verwacht dat deze positief samenhangt 
met het decisioneel belang van de koepelbestuurders. Het decisioneel belang hangt 
negatief samen met het effectieve belang. Oftewel, hoe groter de AFSTAND TOT DE 

OVERHEID, des te kleiner is het effectieve belang (BELANG KOEPELBESTUURDER) dat 
koepelbestuurders hechten aan realisering van hun eigen positie (Hypothese 1b).  

Verwacht wordt dat wanneer zowel de kans op overheidsingrijpen 
(OVERHEIDSBELANG) als de kosten van overheidsingrijpen (AFSTAND TOT DE OVERHEID) 
groter zijn, het effectieve belang in nog sterkere mate zal afnemen. Het is goed mogelijk 
dat koepelbestuurders hun gedrag nauwelijks aanpassen wanneer de kans op 
overheidsingrijpen groot is, terwijl het beleid dat de overheid uit zou vaardigen dicht bij 
hun eigen voorkeur ligt (geringe kosten). Andersom zullen koepelbestuurders zich ook 
weinig zorgen maken wanneer de afstand tussen hun eigen positie en de positie van de 
overheid weliswaar groot is, maar de overheid een zeer gering belang hecht aan 
realisering van haar positie (geringe kans). Hypothese 1c voorspelt daarom een negatief 
interactie-effect van OVERHEIDSBELANG en AFSTAND TOT DE OVERHEID op BELANG 

KOEPELBESTUURDER.  
 

Data 

De analyses worden uitgevoerd met gegevens over 10 van de 13 aanbevelingen uit Er is 

meer nodig. De redenen voor deze selectie zijn (1) dat de overheid niet ten aanzien van 
alle aanbevelingen een beleidspositie innam (MN09) en (2) dat gegevens over 
beleidspositie en belang van de overheid ten aanzien van een aantal aanbevelingen 
ontbreken (MN05 en MN06). De beleidsposities van de koepelbestuurders en van de 
overheid zijn op beleidsschalen geplaatst. De beleidsschalen zijn zo opgesteld dat de 
waarde 0 de meest behoudende positie indiceert en de waarde 100 de meest 
veranderingsgezinde positie. De meest behoudende positie stemt in veel gevallen overeen 
met de status-quo (geen aanbeveling).  

In de analyses in dit hoofdstuk is het effectieve belang van de koepelbestuurders 
in de Stichting van de Arbeid (BELANG KOEPELBESTUURDER) de afhankelijke variabele. 
De onafhankelijke variabelen zijn OVERHEIDSBELANG en AFSTAND TOT DE OVERHEID. 
Daarnaast worden nog twee controlevariabelen opgenomen: WERKNEMER en 

ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER. De variabelen zijn vastgesteld op het 
niveau van de posities van koepelbestuurders (n = 60), met uitzondering van 
OVERHEIDSBELANG dat is gemeten op het niveau van aanbevelingen (n = 10). BELANG 

KOEPELBESTUURDER en OVERHEIDSBELANG zijn door experts ingeschat. AFSTAND TOT DE 
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OVERHEID is bepaald door het absolute verschil te berekenen tussen de posities van de 
koepelbestuurders en de positie van de overheid. Een AFSTAND TOT DE OVERHEID van 0 
wil zeggen dat de positie van de betreffende koepelbestuurder overeenkomt met de 
positie van de overheid. Een AFSTAND TOT DE OVERHEID van 100 wil zeggen dat de 
positie van de betreffende koepelbestuurder op het ene uiterste van de beleidsschaal ligt 
en de positie van de overheid op het andere uiterste. Hoewel hierover geen verwachtingen 
zijn geformuleerd, is het mogelijk dat koepelbestuurders van werkgeversverenigingen 
verschillen van koepelbestuurders van vakcentrales in de mate waarin zij anticiperen op 
mogelijk overheidsingrijpen. In de analyses zal worden gecontroleerd voor ongemeten 
verschillen tussen werkgevers en werknemers (WERKNEMER). De controlevariabele 
WERKNEMER is dichotoom en geeft aan of een koepelbestuurder een werkgevers- of 
werknemersorganisatie vertegenwoordigt en wordt opgevat als een kenmerk van de 
beleidsposities van de koepelbestuurders. Daarnaast is het mogelijk dat de mate waarin 
koepelbestuurders anticiperen op mogelijk overheidsingrijpen verschilt tussen 
koepelbestuurders die een sterk veranderingsgezinde positie innemen en 
koepelbestuurders die juist een uiterst behoudende positie innemen. Voor sterk 
veranderingsgezinde koepelbestuurders geldt dat overheidsingrijpen kan betekenen dat de 
status-quo wordt aangepast. Dit is in hun geval een verbetering van de situatie waarin de 
status-quo behouden blijft. Mogelijk zijn zij meer bereid om het risico te nemen dat de 
onderhandelingen stuk lopen. In dat geval bestaat immers de kans dat de overheid door in 
te grijpen alsnog de status-quo aanpast. Daarom zal in de analyses ook voor de 
veranderingsgezindheid van koepelbestuurders worden gecontroleerd. Hiertoe wordt de 
controlevariabele ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER opgenomen. Deze 
variabele betreft de positie van de koepelbestuurders op de beleidsschaal.  
 
Analyse 

De hypothesen worden getoetst in lineaire regressie-analyses.6 Er zijn twee modellen 
geschat. Model 1 bevat alleen de hoofdeffecten van OVERHEIDSBELANG, AFSTAND TOT DE 

                                                 
6 De gegevens die in de lineaire regressie worden geanalyseerd, kennen een geneste structuur. De analyses 
worden uitgevoerd op het niveau van de beleidsposities van koepelbestuurders. Deze beleidsposities zijn 
genest in aanbevelingen, het zijn immers standpunten in de onderhandelingen over die aanbevelingen. 
Tegelijkertijd worden de variabele OVERHEIDSBELANG en de interactieterm van OVERHEIDSBELANG met 
AFSTAND TOT DE OVERHEID opgenomen. OVERHEIDSBELANG is vastgesteld op het niveau van de 
aanbevelingen. In de regressieanalyses worden de standaardfouten van de effecten van deze variabelen 
onderschat en bestaat de kans dat verbanden onterecht statistisch significant worden bevonden (Hox, 2002). 
Door een multilevel analyse uit te voeren zou dit risico kunnen worden ingeperkt (zie Hox, 2002; Snijders 
& Bosker, 1999). Zowel op het niveau van de beleidsposities van koepelbestuurders als op het niveau van 
de aanbevelingen is het aantal gevallen echter te klein om een dergelijke analyse uit te voeren. Omdat een 
eenvoudige lineaire regressie wordt gebruikt, is de kans op een type-1-fout mogelijk groter dan het 
significantieniveau dat de toets aangeeft. In de bespreking van de resultaten voor de variabele 
OVERHEIDSBELANG en de interactieterm van OVERHEIDSBELANG en AFSTAND TOT DE OVERHEID zal daarom 
nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het significantieniveau van de effecten. 
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OVERHEID op BELANG KOEPELBESTUURDER. In Model 2 is de interactieterm van 
OVERHEIDSBELANG en AFSTAND TOT DE OVERHEID toegevoegd. In de modellen wordt 
gecontroleerd voor verschillen tussen werkgevers en werknemers (WERKNEMER) en voor 
verschillen in de veranderingsgezindheid van de koepelbestuurders 
(ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER). De onafhankelijke variabelen 
OVERHEIDSBELANG, AFSTAND TOT DE OVERHEID en ONDERHANDELINGSINZET 

KOEPELBESTUURDER zijn gestandaardiseerd, zodat de B’s onderling vergelijkbaar zijn en 
problemen met multicollineariteit bij opname van de interactieterm worden voorkomen. 
De variabele WERKNEMER is dichotoom. Daarom is van standaardisering van deze 
variabele afgezien.  
 
Resultaten 

In Tabel 4.3 zijn de resultaten van de regressie-analyses weergegeven. De proportie 
verklaarde variantie (gecorrigeerde R2) is .355 in Model 1 en .412 in Model 2. Opname 
van de interactieterm van OVERHEIDSBELANG en AFSTAND TOT DE OVERHEID leidt tot een 
beter verklarend model. Hieronder wordt daarom uitgegaan van Model 2.  

 
Tabel 4.3 Lineaire regressie (OLS) van BELANG KOEPELBESTUURDER op OVERHEIDSBELANG, AFSTAND 

TOT DE OVERHEID en OVERHEIDSBELANG*AFSTAND TOT DE OVERHEID, controlerend voor 
verschillen tussen werkgevers en werknemers en voor de veranderingsgezindheid van 
koepelbestuurders (N = 60) 

 

 Model 1 Model 2 
 

Verwacht 
effect B SE B SE 

     
Constante  58.147 2.858 65.798 4.096 
      
OVERHEIDSBELANG - 2.881 1.830 4.786*  1.906 
AFSTAND TOT DE OVERHEID - -4.551# 2.466 -5.948*  2.420 
      
OVERHEIDSBELANG*AFSTAND TOT DE OVERHEID -   -7.088*  2.828 

      
WERKNEMER ? -9.534* 4.467 -12.371**  4.415 
ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER ? 9.468**  2.748 7.576**  2.732 

      
Gecorrigeerde R2   .355  .412 
 
# p < .10; * p < .05; **  p < .01; ***  p < .001 (tweezijdig) 
 

Er wordt een positief hoofdeffect gevonden van OVERHEIDSBELANG op BELANG 

KOEPELBESTUURDER en een negatief hoofdeffect van AFSTAND TOT DE OVERHEID op 
BELANG KOEPELBESTUURDER. Beide effecten zijn statistisch significant (p < .05). 
Daarnaast is sprake van een significant negatief interactie-effect van OVERHEIDSBELANG 
en AFSTAND TOT DE OVERHEID op BELANG KOEPELBESTUURDER (p < .05). Ook het 
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negatieve effect van WERKNEMER is statistisch significant, evenals het positieve effect 
van ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER.  

Het positieve hoofdeffect van OVERHEIDSBELANG is in tegenspraak met Hypothese 
1a. Naarmate het OVERHEIDSBELANG groter is, neemt ook het effectieve belang van de 
koepelbestuurders toe. Dit duidt erop dat sommige aanbevelingen hete hangijzers zijn. 
Ten aanzien van deze aanbevelingen zien zowel de overheid als de koepelbestuurders 
graag beleid dat aansluit bij de eigen positie. Daarnaast zijn er beleidsterreinen waarop 
zowel de overheid als de koepelbestuurders er minder problemen mee hebben als er een 
beleidsuitkomst wordt gerealiseerd die niet overeenstemt met hun eigen voorkeur. Dit 
kan zijn omdat zij het onderwerp in het algemeen niet erg belangrijk vinden, maar ook 
omdat zij het vooral belangrijk vinden dat er op dat beleidsterrein afspraken worden 
gemaakt en niet zozeer wat die afspraken behelzen. Het negatieve hoofdeffect AFSTAND 

TOT DE OVERHEID is een bevestiging van Hypothese 1b. Koepelbestuurders hechten een 
geringer belang aan de realisering van hun positie naarmate de afstand tussen hun positie 
en de positie van de overheid groter is. De negatieve interactieterm van 
OVERHEIDSBELANG en AFSTAND TOT DE OVERHEID biedt ondersteuning voor Hypothese 
1c. Het effectieve belang van koepelbestuurders is kleiner naarmate zowel de AFSTAND 

TOT DE OVERHEID als het OVERHEIDSBELANG groter is. De analyses laten daarnaast zien 
dat koepelbestuurders van werknemersorganisaties minder belang hechten aan het 
realiseren van hun positie dan koepelbestuurders van werkgeversorganisaties. Ook wordt 
duidelijk dat een meer veranderingsgezinde positie gepaard gaat met een hoger belang. 

 
4.3 Implicaties voor de verklaring van doorwerking 
 
Hierboven is aangetoond dat belang en positie van de overheid van invloed zijn op het 
effectieve belang dat koepelbestuurders aan de aanbevelingsonderwerpen hechten. Op 
grond van de theoretische verwachtingen over de wijze waarop het effectieve belang van 
de koepelbestuurders hun gedrag bepaalt, kan worden beredeneerd wat de implicaties van 
deze overheidsinvloed zijn (geweest) voor de totstandkoming van de aanbevelingen in het 
centraal overleg en voor de mate waarin de koepelbestuurders verwacht worden te 
investeren in coördinatie op naleving van die aanbevelingen. 
 In het centraal overleg is het effectieve belang van koepelbestuurders mede 
bepalend voor de mate waarin zij investeren in het realiseren van een 
onderhandelingsuitkomst die overeenstemt met hun eigen onderhandelingsinzet (zie 
paragraaf 2.2.5). Dit effectieve belang is kleiner naarmate de afstand tussen de 
onderhandelingsinzet van een koepelbestuurder en de positie van de overheid groter is. 
Een effect dat nog eens wordt versterkt wanneer het overheidsbelang eveneens groter is. 
Onderhandelaars van wie de onderhandelingsinzet verder afwijkt van de voorkeur van de 
overheid zullen dus in geringere mate investeren in realisering van die 
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onderhandelingsinzet. Gevolg is dat de uitkomsten meer overeenstemmen met de 
onderhandelingsinzet van onderhandelaars van wie de onderhandelingsinzet dichter aan 
de positie van de overheid nadert. Oftewel, de uitkomsten zullen dichter in de buurt van 
de voorkeur van de overheid liggen. 
 De mate waarin koepelbestuurders coördineren op naleving van de aanbevelingen 
wordt verwacht af te hangen van het collectieve draagvlak dat er onder de 
koepelbestuurders voor de aanbevelingen bestaat en van het individuele voorkeursverlies 
dat zij in het Stichtingsoverleg hebben geleden (zie paragraaf 2.2.5). Het collectieve 
draagvlak dat er onder de koepelbestuurders voor de aanbevelingen bestaat, betreft de 
verwachte mate waarin alle koepelbestuurders tezamen zullen investeren in verandering 
van de status-quo (zie paragraaf 3.4.3). De overheidsinvloed op het effectieve belang is 
het grootste voor koepelbestuurders die een positie innemen die relatief ver af ligt van de 
positie van de overheid. Dit wil zeggen dat hun beleidspositie minder zwaar meeweegt in 
het collectieve draagvlak. Wanneer de overheid dus een behoudende positie inneemt ten 
aanzien van een aanbeveling – zoals ten aanzien van de aanbevelingen over de 
jeugdloonschalen en over het kort verlof – dan zullen de beleidsposities van 
veranderingsgezinde partijen minder zwaar meetellen in het collectieve draagvlak voor 
die aanbeveling en zal het collectieve draagvlak lager uitvallen. Neemt de overheid juist 
een veranderingsgezinde positie in – zoals ten aanzien van de aanbevelingen over lang 
verlof, persoonlijke opleidingsrekeningen en ouderenbeleid – dan treedt het omgekeerde 
effect op en valt het collectieve draagvlak juist hoger uit. Resultaat is dat 
koepelbestuurders sterker zullen coördineren op naleving van aanbevelingen naarmate de 
overheid er een meer veranderingsgezinde positie op inneemt en hieraan een groter 
belang hecht. 
 Het voorkeursverlies van een koepelbestuurder betreft het verlies dat hij heeft 
geleden in het centraal overleg over een aanbeveling (zie paragraaf 3.4.3). Verwacht 
wordt dat koepelbestuurders minder investeren in coördinatie op naleving van de 
aanbevelingen naarmate het voorkeursverlies groter is dat zij ten aanzien van een 
aanbeveling lijden. De overheid lijkt de onderhandelingsuitkomsten enigszins naar zich 
toe hebben weten te trekken. Omdat de overheidsinvloed op het effectieve belang van 
koepelbestuurders het grootst is voor koepelbestuurders die een positie innemen die 
relatief ver af ligt van de positie van de overheid, zal juist het voorkeursverlies van deze 
onderhandelaars lager uitvallen dan zonder de overheidsinvloed op effectief belang. In 
het geval van voorkeursverlies leidt de invloed van de overheid op het centraal overleg 
ertoe dat de coördinatie-inspanningen van de koepelbestuurders sterker zullen zijn 
naarmate een aanbeveling meer overeenstemt met de voorkeur van de overheid en 
naarmate de overheid er een groter belang aan hecht. 
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4.4 Conclusies 
 
De analyses in paragraaf 4.2 bieden ondersteuning voor de verwachting dat de overheid 
invloed uitoefent op het effectieve belang dat koepelbestuurders hechten aan realisering 
van hun positie in – en daarmee op het verloop van – het overleg in de Stichting van de 
Arbeid. Er is echter geen sprake van het verwachte negatieve effect van het effectieve 
belang dat de overheid hecht aan een onderhandelingsonderwerp op het effectieve belang 
dat koepelbestuurders aan dat onderwerp hechten. Met andere woorden, wanneer de 
overheid een onderhandelingsonderwerp erg belangrijk vindt, leidt dat er niet automatisch 
toe dat de koepelbestuurders ten aanzien van dat onderwerp in sterkere mate bereid zijn 
water bij de wijn te doen. Koepelbestuurders zijn niettemin wel meer bereid toe te geven 
op onderhandelingsonderwerpen waarop er een groter verschil bestaat tussen het eigen 
standpunt en het standpunt van de overheid. Deze bereidheid is nog groter wanneer zowel 
de kosten van overheidsingrijpen – afstand tot de overheid – als de kans op 
overheidsingrijpen – overheidsbelang – groter zijn.7 
 In paragraaf 4.3 is beredeneerd dat de invloed van de overheid tot gevolg heeft dat 
het collectieve draagvlak onder koepelbestuurders groter is voor aanbevelingen waarop 
de overheid een meer veranderingsgezinde positie inneemt en waaraan de overheid een 
groter belang hecht. Verwacht wordt dat de koepelbestuurders in sterkere mate zullen 
coördineren op naleving van deze aanbevelingen. Daarnaast is beredeneerd dat het 
voorkeursverlies dat koepelbestuurders hebben geleden in het centraal overleg relatief 
kleiner is ten aanzien van de aanbevelingen die in sterkere mate overeenstemmen met de 
voorkeur van de overheid en waaraan de overheid een groter belang hecht. Naar 
verwachting leidt ook dit ertoe dat de koepelbestuurders in sterkere mate zullen 
coördineren op naleving van deze aanbevelingen. Op de voor haar belangrijke 
onderwerpen lijkt de overheid niet alleen de uitkomsten van de besluitvorming naar zich 
toe te trekken, haar invloed lijkt er eveneens toe te leiden dat in sterkere mate op naleving 
van deze aanbevelingen wordt gecoördineerd en dat deze aanbevelingen dus mogelijk 
ook in sterkere mate doorwerken. Of het collectieve draagvlak onder de 
koepelbestuurders en het voorkeursverlies dat zij in het centraal overleg hebben geleden 
daadwerkelijk de verwachte effecten op doorwerking hebben, is het onderwerp van de 
hoofdstukken 5 en 6. 

                                                 
7 Opgemerkt moet worden dat de gevonden invloed zowel van overheidsbelang als van de interactie tussen 
overheidsbelang en afstand tot de overheid slechts significant was bij α = .05. Deze bevindingen zouden het 
gevolg kunnen zijn van de onderschatting van de standaardfouten als gevolg van het analyseren van 
gegevens met een geneste structuur in een eenvoudig regressiemodel. 
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In het vorige hoofdstuk zijn de verschillen beschreven die er bestaan tussen 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid wat de mate betreft waarin zij de 
beleidsposities van elk van de koepelorganisaties reflecteren. Sommige aanbevelingen 
vormen een compromis tussen de beleidsposities van de koepelorganisaties. In die 
gevallen zijn alle partijen ongeveer evenveel van hun onderhandelingsinzet afgeweken 
om tot een collectieve uitkomst te komen. Andere aanbevelingen sluiten juist nauw aan 
bij de beleidspositie van slechts één van de koepelorganisaties. Daarnaast werd 
aangetoond dat het effectieve belang dat koepelbestuurders hechten aan realisering van 
hun onderhandelingsinzet in de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid wordt 
beïnvloed door zowel de kans op overheidsgrijpen als de eventuele kosten van 
overheidsingrijpen. Er is daarmee sprake van een schaduw van de overheid. De invloed 
van de overheid op het effectieve belang van de koepelbestuurders heeft echter niet alleen 
gevolgen voor (uitkomsten van) de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid over 
aanbevelingen. Verwacht wordt dat de voorkeuren en belangen van koepelbestuurders ten 
aanzien van aanbevelingen van invloed zijn op de mate waarin zij coördineren op de 
naleving van die aanbevelingen. De overheid heeft zo indirect ook invloed op de 
coördinatie-inspanningen van de koepelbestuurders. In het decentrale overleg zullen de 
CAO-onderhandelaars worden beïnvloed door de coördinatie-inspanningen van de 
koepelbestuurders. Naarmate deze coördinatie-inspanningen groter zijn, zullen de CAO-
onderhandelaars de aanbevelingen vaker in CAO-afspraken uitwerken en zal de mate van 
doorwerking dus ook groter zijn. Naast de indirecte invloed die de overheid heeft op het 
gedrag van de CAO-onderhandelaars – doordat zij de coördinatie-inspanningen van de 
koepelbestuurders weet te beïnvloeden – wordt verwacht dat de overheid ook een 
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rechtstreekse invloed heeft op het decentrale overleg. Oftewel, verwacht wordt dat ook de 
decentrale CAO-onderhandelaars rekening houden met de mogelijkheid van 
overheidsingrijpen.  

In dit hoofdstuk wordt (1) een eerste antwoord gegeven op de beschrijvingsvraag 
van deze studie (een tweede antwoord wordt gegeven in hoofdstuk 6). Gekeken wordt 
naar de mate waarin de doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid 
in het CAO-overleg varieert. Vervolgens worden (2) de hypothesen getoetst die in 
hoofdstuk 2 zijn geformuleerd over de invloed van kenmerken van het centraal overleg en 
kenmerken van de overheid op doorwerking. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van 
besluitvormingsgegevens over de onderhandelingen over acht CAO’s.1 Allereerst wordt 
in paragraaf 5.1 een overzicht gegeven van de mate van doorwerking in de 
onderhandelingsinzet van de CAO-onderhandelaars, de agenda van het CAO-overleg, het 
proces van decentrale onderhandeling en de uitkomsten van het CAO-overleg. Daarbij 
wordt gekeken naar de variatie in doorwerking tussen aanbevelingen, tussen CAO’s en 
tussen werkgevers en werknemers. In paragraaf 5.2 worden hypothesen getoetst over de 
invloed van (1) collectief draagvlak onder koepelbestuurders, (2) individueel 
voorkeursverlies van koepelbestuurders en (3) belang van de overheid op doorwerking in 

de onderhandelingsinzet, in de agenda en in het onderhandelingsproces. In paragraaf 5.3 
worden de bevindingen kort samengevat en worden conclusies getrokken. Daarbij wordt 
een eerste antwoord gegeven op de beschrijvingsvraag van deze studie naar variatie in de 
mate van doorwerking. 

 
5.1 Variatie in doorwerking 
 
Doorwerking kan worden vastgesteld op verschillende momenten in het 
onderhandelingsproces. Er is een onderscheid gemaakt tussen een agenderingsfase en een 
onderhandelingsfase. Ook kan doorwerking worden vastgesteld op individueel niveau – 
standpunten van de CAO-onderhandelaars – en op collectief niveau – agenda en 
uitkomsten van het CAO-overleg (zie paragraaf 2.2.3).  

In de agenderingsfase wordt de agenda van het CAO-overleg bepaald. 
Doorwerking op individueel niveau kan worden waargenomen in de 
onderhandelingsinzet die CAO-onderhandelaars innemen. De variabele DOORWERKING IN 

DE ONDERHANDELINGSINZET geeft aan of de onderhandelingsinzet van een CAO-
onderhandelaar binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt of niet. 
Doorwerking op collectief niveau kan worden waargenomen in de punten op de agenda 

                                                 
1 Dit zijn de onderhandelingen over de CAO’s Bouwbedrijf, Philips, Fotofinishingbedrijven, Metalektro, 
Sara Lee / Douwe Egberts, Papierindustrie, NS Reizigersvervoer en Lucent. De onderhandelingen hebben 
plaatsgevonden in 2002 en 2003. De argumenten voor de selectie van deze acht CAO’s zijn uiteengezet in 
paragraaf 3.2. Beschrijvingen van de onderzochte CAO-onderhandelingen zijn te vinden in Bijlage II. 
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van het CAO-overleg. Van DOORWERKING IN DE AGENDA is sprake wanneer de 
onderhandelingsinzet van tenminste één van de onderhandelaars binnen het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt. 

In de onderhandelingsfase worden CAO-afspraken gemaakt. Doorwerking op 
individueel niveau kan worden waargenomen in de wijze waarop CAO-onderhandelaars 
zich opstellen in het onderhandelingsproces. DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES wordt vastgesteld door te kijken naar de mate waarin de 
onderhandelingsinzet van een onderhandelaar afwijkt van de onderhandelingsuitkomst. 
Wanneer de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar binnen het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt (SITUATIE 1), zal alleen sprake zijn van 
DOORWERKING IN DE UITKOMST wanneer de onderhandelaar vasthoudt aan zijn 
onderhandelingsinzet. Hoe kleiner in dat geval de AFSTAND TOT DE UITKOMST, des te 
groter is de mate van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. Evenwel, 
wanneer de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar buiten het doorwerkingsbereik 
van een aanbeveling valt (SITUATIE 2), zal alleen sprake zijn van DOORWERKING IN DE 

UITKOMST wanneer de onderhandelaar afwijkt van zijn onderhandelingsinzet. In dat geval 
is de mate van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES juist groter naarmate de 
AFSTAND TOT DE UITKOMST groter is. Doorwerking op collectief niveau kan worden 
waargenomen in de uitkomsten van het CAO-overleg. Van DOORWERKING IN DE 

UITKOMST is sprake wanneer de onderhandelingsuitkomst binnen het doorwerkingsbereik 
van een aanbeveling valt.2 

In deze paragraaf wordt de variatie beschreven die is waargenomen in de 
doorwerking van de aanbevelingen uit het sociaal akkoord Er is meer nodig in acht 
CAO’s. In totaal zijn gegevens beschikbaar over 96 onderhandelingonderwerpen in de 
acht onderzochte CAO’s. Deze gegevens betreffen de uitgangssituatie (status-quo), de 
beleidsposities van de onderhandelaars (414 waarnemingen) en de uitkomsten van de 
onderhandelingen.  

 

                                                 
2 De paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 beginnen beide met een overzicht van doorwerking op collectief niveau, om 
vervolgens meer in detail te treden door in te gaan op doorwerking op individueel niveau. De variatie in de 
mate van doorwerking wordt in figuren weergegeven. Daarbij worden DOORWERKING IN DE AGENDA en 
DOORWERKING IN DE UITKOMST samen opgenomen. DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET wordt 
niet weergegeven in de figuren die verschillen tussen aanbevelingen en verschillen tussen CAO’s laten 
zien. DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET kan in deze figuren alleen overzichtelijk worden 
weergegeven wanneer de informatie wordt geaggregeerd naar het niveau van onderhandelingsonderwerpen. 
Het verlies aan informatie is dan zo groot dat een figuur weinig verhelderend is. In paragraaf 5.1.3 wordt 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET wel in een figuur weergegeven, omdat de verschillen tussen 
werkgevers en werknemers op het niveau van standpunten worden geanalyseerd. Voor DOORWERKING IN 

HET ONDERHANDELINGSPROCES worden in alle drie de paragrafen afzonderlijke figuren gepresenteerd, 
omdat deze variabele de gemiddelde afstand tot de uitkomst per situatie betreft en niet zoals de andere 
maten van doorwerking in procenten kan worden uitgedrukt.  
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5.1.1 Variatie tussen aanbevelingen 
 
Allereerst is nagegaan in hoeverre elk van de aanbevelingen uit Er is meer nodig een rol 
heeft gespeeld in het CAO-overleg. Van de 96 onderhandelingsonderwerpen waarover 
informatie is verzameld, betroffen er 35 een uitwerking van één van de aanbevelingen uit 
Er is meer nodig.3 Ten aanzien van deze 35 CAO-onderhandelingsonderwerpen konden 
in totaal 108 beleidsposities worden onderscheiden. In Figuur 5.1 is per aanbeveling het 
percentage CAO’s weergegeven waarin sprake is van DOORWERKING IN DE AGENDA en 
DOORWERKING IN DE UITKOMST. 
  
Figuur 5.1 DOORWERKING IN DE AGENDA en DOORWERKING IN DE UITKOMST per aanbeveling uit Er 

is meer nodig in procenten (N = 8 CAO’s)  
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3 In 14 van de 96 onderhandelingsonderwerpen was een uitwerking te herkennen van een aanbeveling die 
buiten dit Stichtingsakkoord is uitgevaardigd. Hiervan betroffen twee onderhandelingsonderwerpen de 
uitwerking van de aanbeveling uit Agenda 2002 over de flexibilisering van de arbeidsduur (AG08, zie 
Bijlage I). Acht onderhandelingsonderwerpen betroffen een uitwerking van aanbevelingen over het 
pensioenbeleid (OV01), die de Stichting van de Arbeid in 2001 heeft uitgevaardigd (Stichting van de 
Arbeid, 2001b). Vier onderhandelingsonderwerpen betroffen een uitwerking van de aanbevelingen ten 
aanzien van het WAO-beleid (OV02), uitgevaardigd in de Verklaring van in de Stichting van de Arbeid 
vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers die werd opgesteld als resultaat 
van het Voorjaarsoverleg in 2002 (Stichting van de Arbeid, 2002b). De overige 47 
onderhandelingsonderwerpen waren CAO-specifieke onderwerpen. De 61 onderhandelingsonderwerpen die 
niet aansluiten bij een aanbeveling uit Er is meer nodig zullen wel worden meegenomen in de analyse van 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES in paragraaf 5.2.3, omdat hierin een vergelijking wordt 
gemaakt tussen onderhandelingsonderwerpen waarover een aanbeveling is uitgevaardigd en 
onderhandelingsonderwerpen waarvoor dit niet het geval is. Daarbij wordt ook gekeken naar de mate van 
doorwerking van aanbevelingen die niet uit Er is meer nodig afkomstig zijn en naar de invloed die de 
aanwezigheid van deze aanbevelingen heeft op het CAO-overleg. 
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Aanbevelingen die in geen enkele onderzochte CAO zijn uitgewerkt, zijn buiten de figuur 
gelaten. De aanbevelingen zijn geordend van meeste naar minste doorwerking.  

De figuur laat zien dat doorwerking aanzienlijk varieert tussen de aanbevelingen. 
Aanbevelingen op het gebied van het beloningsbeleid zijn het vaakst in het CAO-overleg 
terug te vinden, daarna komen centrale aanbevelingen over arbeid en zorg het meeste 
voor, en ten slotte de centrale aanbevelingen over employability. Opvallend is de 
aanbeveling over de loonkostenontwikkeling. De kolom voor DOORWERKING IN DE 

UITKOMST is hoger dan de kolom voor DOORWERKING IN DE AGENDA. De reden hiervoor 
is dat in drie CAO’s wel sprake was van een uitkomst die als een uitwerking van een 
aanbevelingen is opgevat, terwijl de collectieve loonsverhoging geen punt van 
onderhandeling was. Met het oog op de haalbaarheid van het bespreken van CAO-
onderhandelingen in twee uur durende interviews zijn dergelijke ‘hamerstukken’ in 
principe buiten beschouwing gelaten. Gezien de centrale rol van de collectieve 
loonsverhoging in het CAO-overleg, is voor dit issue een uitzondering gemaakt. 
 Een interessante bevinding uit Figuur 5.1 is de variatie die wordt aangetroffen in 
de mate waarin voorstellen tot uitwerking van aanbevelingen verdwijnen in de 
onderhandelingsfase. Hoewel voorstellen tot uitwerkingen van aanbevelingen in de 
agenderingsfase collectief als agendapunt zijn aanvaard, kan men het in de 
onderhandelingsfase kennelijk niet altijd eens worden over de wijze waarop de 
aanbevelingen moeten worden uitgewerkt om tot CAO-afspraken te komen. Duidelijk 
wordt dat alleen de aanbeveling tot het voeren van een motiverend beloningsbeleid in alle 
CAO’s waar een uitwerking op de agenda stond ook daadwerkelijk in een afspraak is 
uitgewerkt. Het feit dat sprake is van DOORWERKING IN DE AGENDA is dus noch een 
voorwaarde (zoals in het geval van de loonkostenontwikkeling) noch een garantie voor 
DOORWERKING IN DE UITKOMST. De figuur laat zien dat aanbevelingen die minder vaak 
doorwerken in de agenda, ook relatief vaker in het overleg verdwijnen. Oftewel, de 
verschillen tussen de aanbevelingen in DOORWERKING IN DE UITKOMST vertonen hetzelfde 
patroon als de verschillen in DOORWERKING IN DE AGENDA, maar zijn aanzienlijk groter. 
Onder andere hierom is het van belang om inzicht te krijgen in de wijze waarop het 
overleg over de decentrale uitwerking van de centrale aanbevelingen is verlopen. Hiertoe 
kan worden gekeken naar doorwerking op individueel niveau in de onderhandelingsfase: 
de mate van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES.  
 De mate van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES hangt af van de 
vraag of sprake is van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET van een CAO-
onderhandelaar en de afstand tussen deze onderhandelingsinzet en de uitkomst van het 
CAO-overleg. Figuur 5.2 laat voor elk van de aanbevelingen zien hoe ver de uitkomsten 
van het CAO-overleg gemiddeld verwijderd waren van de onderhandelingsinzet van 
werkgevers en van werknemers.  
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Figuur 5.2 Gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST voor werkgevers en werknemers per 
aanbeveling uit Er is meer nodig (N = 108 beleidsposities)4 
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Hoe groter deze gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST, hoe meer de betreffende partij 
dus heeft moeten inleveren in de onderhandelingen over de uitwerking van de betreffende 
aanbeveling. Wanneer sprake was van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET van 
die partij is de DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES geringer naarmate de 
AFSTAND TOT DE UITKOMST groter is. Wanneer de onderhandelingsinzet buiten het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling viel, is in dat geval juist sprake van een sterkere 
mate van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. Hieronder worden de acht 
aanbevelingen kort besproken, waarvan uitwerkingen in het CAO-overleg zijn 
aangetroffen.  
 Binnen het thema beloningsbeleid moet een belangrijk onderscheid worden 
gemaakt tussen (1) de vraag wat de omvang van de beloning moet zijn en (2) de vraag op 
welke wijze – structureel of incidenteel – die beloning wordt uitgekeerd en (3) aan welke 
criteria – collectieve of individuele – toekenning van de beloning is verbonden. In de 
onderhandelingen over de omvang van de beloningen trachten werkgevers en 
werknemers elkaar te overtuigen van de haalbaarheid en wenselijkheid van een bepaald 

                                                 
4 De centrale aanbeveling over verantwoorde loonkosten (MN01) is in deze figuur buiten beschouwing 
gelaten. Reden is het feit dat de onderhandelinginzet van alle partijen in alle vijf de CAO’s waarin over 
uitwerkingen van deze aanbeveling is onderhandeld als doorwerking kon worden aangemerkt. Hoewel in 
die gevallen wel een AFSTAND TOT DE UITKOMST kan worden vastgesteld, heeft deze verschuiving op de 
beleidsschaal geen invloed op de vraag of sprake is van DOORWERKING IN DE UITKOMST. Immers, ongeacht 
welke partij zijn onderhandelingsinzet zou weten te realiseren, in alle gevallen zou sprake zijn van 
DOORWERKING IN DE UITKOMST. 
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niveau van beloningen. De onderhandelingen over de uitkering en toekenning van 
beloningen betreft de vraag naar de mate waarin sprake moet zijn van een structurele 
collectieve loonsverhoging, incidentele uitkeringen en (collectieve) resultaatafhankelijke 
beloningen. Deze principiële kwestie vormt de kern van het arbeidsvoorwaardenoverleg. 
De voornaamste reden voor werknemers om zich te organiseren in een vakbeweging en 
als collectief met de werkgever te onderhandelen, is het creëren van een betere 
onderhandelingpositie en daarmee betere onderhandelingsresultaten. Het vervangen van 
collectieve door (meer) individuele regelingen beperkt de mogelijkheden om op collectief 
niveau te onderhandelen en ondermijnt zo de onderhandelingspositie en uiteindelijk de 
levensvatbaarheid van de vakbeweging. Niettemin worden flexibele beloningsregelingen 
inmiddels vrij breed toegepast.  

Wat de aanbevelingen over beloningsbeleid betreft, valt op dat de verantwoorde 
loonkostenontwikkeling (MN01) wederom een bijzondere positie inneemt (zie Figuur 
5.1). In vijf van de acht (62%) CAO’s werd over een collectieve loonsverhoging 
onderhandeld. De afgesproken (collectieve) loonsverhogingen voor 2002 blijven echter in 
alle acht CAO’s beneden de maximale looneis van FNV van 4%. De afgesproken 
(collectieve) loonsverhogingen voor 2003 blijven onder de door de Stichting van de 
Arbeid aanbevolen 2.5%.5 De kolom voor DOORWERKING IN DE UITKOMST is hoger dan de 
kolom voor DOORWERKING IN DE AGENDA, omdat in drie CAO’s wel sprake was van een 
uitkomst die als een uitwerking van een aanbevelingen, terwijl de collectieve 
loonsverhoging geen punt van onderhandeling was. De redenen hiervoor lopen uiteen. In 
de CAO voor de Papierindustrie stond van tevoren vast dat de 2.5%, die de Stichting van 
de Arbeid had aanbevolen voor 2003, zou worden nagevolgd. De onderhandelingen 
waren er vooral op gericht om de agenda tot een gebalanceerd pakket afspraken uit te 
werken. Enerzijds mochten de kosten van arbeid ook de economisch minst florerende 
onderneming in de bedrijfstak niet boven het hoofd groeien. Anderzijds moesten de 
bonden met een principeakkoord bij de leden kunnen aankomen dat niet alleen een 
gematigde loonsverhoging bevatte. Bij Philips is sprake van een gedifferentieerde 
collectieve loonsverhoging. Dit wel zeggen dat weliswaar sprake is van een collectieve 
loonsverhoging, maar dat deze gedifferentieerd wordt toegekend, afhankelijk van de door 
een afdeling behaalde resultaten. Op voorhand was door de werkgever een 
resultaatafhankelijke collectieve loonsverhoging toegezegd van tweemaal 1.25%. Dit ter 
compensatie van de vertraging in de totstandkoming van de CAO als gevolg van een 

                                                 
5 Veronderstellend wordt dat de Vakcentrale FNV zich heeft gehouden aan de aanbeveling tot het afspreken 
van een verantwoorde loonkostenontwikkeling (MN01). Loonstijgingen voor 2002 die beneden de 
maximale looneis van FNV van 4% blijven, worden zodoende als doorwerking van de aanbeveling 
opgevat. In 2002 heeft de Stichting van de Arbeid een nieuwe aanbeveling over de loonkostenontwikkeling 
uitgevaardigd (Stichting van de Arbeid, 2002a). Deze betrof een maximale loonstijging van 2.5% voor 
2003. Hier is rekening mee gehouden door loonstijging voor 2003 alleen als doorwerking op te vatten 
wanneer ze hieronder bleven. 
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voortslepende discussie over de herziening van de pensioenregeling. Bij Lucent betrof de 
discussie het volledige afschaffen van de collectieve loonsverhoging. Van een meer dan 
‘verantwoorde’ collectieve loonsverhoging was dan ook geen sprake.  

In Figuur 5.1 was te zien dat in de agenda van vier van de onderzochte CAO-
onderhandelingen uitwerkingen zijn te herkennen van de aanbeveling over flexibele 
beloning (MN02). De onderhandelingsonderwerpen betroffen de vraag of sprake moest 
zijn van resultaatafhankelijke beloning, welk deel van de loonsverhoging 
resultaatafhankelijk zou moeten worden en het instellen van een winstdelingsregeling. 
Uiteindelijk is men in drie CAO’s tot afspraken gekomen. Uit Figuur 5.2 kan worden 
opgemaakt dat de werknemers in de onderhandelingen over uitwerkingen van de 
aanbeveling over flexibele beloning (MN02) gemiddeld meer hebben ingeleverd dan de 
werkgevers. Dit wil echter niet zeggen dat de mate van DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES sterker was voor werknemers dan bij werkgevers. De figuur 
laat immers niet zien of de onderhandelingsinzet van werknemers in deze gevallen als 
een uitwerking van een aanbeveling kan worden aangemerkt of niet. Van de vier 
onderhandelingsonderwerpen over flexibele beloning die op de CAO-agenda’s terecht 
zijn gekomen, resulteerden er drie in een afspraak. Dat geeft aan dat de partij die 
agendering van een uitwerking van de aanbeveling heeft geïnitieerd, meestal heeft 
gekregen wat zij wilde. De partij die hier een onderhandelingsinzet tegenover heeft 
gesteld die niet als doorwerking kon worden aangemerkt, heeft drie van de vier keer 
ingeleverd. De AFSTAND TOT DE UITKOMST van werkgevers is in dit geval dus klein, 
omdat zij hun onderhandelingsinzet – die als doorwerking kon worden aangemerkt – 
hebben weten vast te houden. De AFSTAND TOT DE UITKOMST van werknemers was groot, 
omdat zij hun onderhandelingsinzet – die niet als doorwerking kon worden aangemerkt – 
juist hebben losgelaten. Zowel voor werkgevers als voor werknemers is daarmee sprake 
van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES.  

Tegelijk met de aanbeveling om meer gebruik te maken van flexibele 
beloningscomponenten werd aanbevolen om een beloningsstructuur te hanteren die 
aansluit bij het gevoerde employabilitybeleid. Daarbij moet volgens de Stichting van de 
Arbeid duidelijkheid worden gecreëerd over de mate waarin (scholings-)inspanningen 
van werknemers resulteren in verbetering van de beloning. Hier is deze aanbeveling 
aangeduid als motiverend beloningsbeleid (MN03). Ook over dit onderwerp is in vier 
CAO’s onderhandeld en in al deze CAO’s is men hierover ook tot afspraken gekomen. 
De onderhandelingsonderwerpen betroffen in veel gevallen de doelen die worden 
gekoppeld aan de toekenning van resultaatafhankelijke beloning. Daarnaast werd 
onderhandeld over uitwerking van de aanbeveling in afspraken over de beloning van 
multifunctionele inzetbaarheid en over de koppeling van de evaluatie van de 
doelrealisering van werknemers aan scholings- en begeleidingsplannen. Figuur 5.2 laat 
zien dat de uitkomsten ten aanzien van het motiverend beloningsbeleid in de meeste 



Doorwerking het CAO-overleg: inzet, agenda en proces 

 

 117

gevallen een compromis betroffen tussen de onderhandelingsinzet van werkgevers en van 
werknemers. De partijen hebben in de onderhandelingen over dit onderwerp ongeveer 
evenveel ingeleverd. Omdat alle agendapunten over motiverend belonen in uitkomsten 
hebben geresulteerd, is voor zowel werkgevers als werknemers sprake van 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES.  

De aanbeveling over de jeugdloonschalen stond slechts in één van de acht CAO’s 
op de agenda en sneuvelde in het overleg. Wel gaf een aantal experts aan dat de 
aanbevolen omschakeling naar ervaringsschalen – waarvan vooral de Vakcentrale FNV 
een groot voorstander was – in eerdere onderhandelingen was overeengekomen. Uit 
Tabel 5.2 kan worden opgemaakt dat – in die onderhandelingen waarin dit betreffende 
onderhandelingsonderwerp sneuvelde in het overleg – de werknemers voorstander waren 
van uitwerking van de aanbeveling en de werkgevers tegenstander. De aanbeveling is niet 
in een CAO-afspraak uitgewerkt, zodat de AFSTAND TOT DE UITKOMST maximaal is voor 
werknemers en minimaal voor werkgevers. Voor geen van beide partijen is dus sprake 
van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. 

Na de aanbevelingen met betrekking tot beloningsbeleid werken de aanbevelingen 
met betrekking tot arbeid en zorg het sterkste door in het onderhandelingsproces. De 
onderwerpen die als een uitwerking van de aanbeveling over kort verlof (MN10) zijn 
opgevat, betroffen aanpassingen van de bestaande verlofregelingen en regelingen voor 
tijdsparen. In vier CAO’s werd over kort verlof en/of tijdsparen onderhandeld. In drie 
CAO’s is men hierover tot afspraken gekomen die als doorwerking zijn aangemerkt. De 
afspraken die zijn gerealiseerd, lagen aanzienlijk dichter bij de onderhandelingsinzet van 
werkgevers dan bij de onderhandelingsinzet van werknemers. Voor zowel werkgevers als 
werknemers is sprake van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. 

Uitwerkingen van de aanbeveling over ouderenbeleid (MN13) stonden in vier 
CAO’s op de agenda. In twee CAO’s kwam men hierover tot afspraken. Het betrof een 
ruim interpreteerbare aanbeveling, waaronder alle onderwerpen kunnen worden 
geschaard die het aantrekkelijker maken voor oudere werknemers om aan het werk te 
blijven. De issues hebben te maken met het aantal seniorendagen (extra betaald verlof 
voor oudere werknemers) en met de mogelijkheid voor oudere werknemers om minder te 
gaan werken met behoud van salaris en om bepaalde (ploegen)diensten te weigeren. Het 
verschil tussen werkgevers en werknemers in AFSTAND TOT DE UITKOMST is niet erg 
groot. De werkgevers hebben iets minder ingeleverd. Voor zowel werkgevers als 
werknemers is sprake van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES.  

De aanbeveling om regelingen voor langerdurend zorg- en ouderschapsverlof in te 
stellen (MN11) haalde alleen de agenda van de onderhandelingen over de CAO 
Metalektro. In deze onderhandelingen is op voorstel van de werknemers gesproken over 
verlenging van de mogelijkheid tot loopbaanonderbreking. Men is echter niet tot een 
afspraak gekomen. Deze handhaving van de status-quo stemde overeen met de 
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onderhandelingsinzet van de werkgevers. Voor geen van beide partijen is dus sprake van 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. 

 Het minst populair waren de aanbevelingen over employability. De aanbeveling 
over persoonlijke opleidingsplannen en budgetten (MN07) is in twee CAO’s uitgewerkt. 
In beide gevallen betrof de discussie vooral de vraag of persoonlijke opleidingsplannen 
en een daaraan gekoppelde persoonlijke opleidingsrekening als recht in de CAO zou 
moeten worden opgenomen. Hoewel de regelingen niet als recht zijn vastgelegd, lag de 
uitkomst het dichtst bij de onderhandelinginzet van werknemers. Dit duidt op 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES bij zowel werkgevers als werknemers. 
 

5.1.2 Variatie tussen CAO’s 
 

De verklaring die in hoofdstuk 2 is uitgewerkt, betreft de invloed van kenmerken 
van centrale aanbevelingen op de mate van doorwerking van die aanbevelingen in het 
decentrale overleg. Omdat ook kenmerken van CAO’s de mate van doorwerking 
beïnvloeden, zullen verschillen tussen CAO’s eveneens in kaart worden gebracht. Op die 
manier kan rekening worden gehouden met deze verschillen wanneer de effecten van de 
kenmerken van de aanbevelingen geïnterpreteerd worden. In Figuur 5.3 is voor elk van de 
acht geselecteerde CAO’s het percentage aanbevelingen uit Er is meer nodig 
weergegeven dat doorwerkt in de agenda en in de uitkomsten.  

 
Figuur 5.3 DOORWERKING IN DE AGENDA en DOORWERKING IN DE UITKOMST per CAO in procenten 

(N = 10 aanbevelingen)  
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Omdat de aanbeveling tot het afspreken van een verantwoorde loonkostenontwikkeling 
wel in de uitkomsten van alle CAO’s doorwerkt, maar niet in alle agenda’s, is deze 
aanbeveling buiten beschouwing gelaten. De CAO’s zijn geordend van meeste naar 
minste doorwerking. 

De figuur laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen de CAO’s wat betreft 
DOORWERKING IN DE AGENDA. In de agenda van de onderhandelingen over CAO 
Metalektro is de helft van de aanbevelingen terug te vinden. In de onderhandelingen over 
de CAO Douwe Egberts stond een herziening van de pensioenregeling centraal.6 De 
agenda bevatte buiten de collectieve loonsverhoging echter geen aanbevelingen uit Er is 

meer nodig. Ook in de mate van DOORWERKING IN DE UITKOMST bestaan aanzienlijke 
verschillen. In de CAO’s voor Philips en de Metalektro zijn drie aanbevelingen in 
afspraken uitgewerkt. In de CAO’s voor het Bouwbedrijf en Douwe Egberts werkt – 
buiten de loonkostenontwikkeling – geen enkele aanbeveling door in de uitkomsten.  

De bevindingen die zijn gepresenteerd in Figuur 5.3 komen overeen met 
bevindingen uit eerder onderzoek. Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & 
Akkerman, 2002, 2004) vonden in eerder onderzoek doorwerking van respectievelijk 
zeven van de 11 (64%) en vijf van de 11 (45%) aanbevelingen uit Agenda 2002 in de 
agenda en de uitkomsten van de onderhandelingen over de CAO Metalektro van 1998. 
Van Santen (2002) trof doorwerking aan van ongeveer 30% van de aanbevelingen uit 
datzelfde sociaal akkoord in de afspraken in een twintigtal principeakkoorden. 
Verschillen in de mate waarin uitwerkingen van aanbevelingen verdwijnen in de 
onderhandelingsfase lijken voor een deel samen te hangen met een verschil tussen 
bedrijfstak- en ondernemings-CAO’s. De CAO NS Reizigers is de enige ondernemings-
CAO waarin een uitwerking van een aanbeveling in het onderhandelingsproces 
sneuvelde. In het algemeen wordt de agenda spaarzamer opgesteld in ondernemings-
CAO’s (gemiddeld ongeveer tien agendapunten) dan in bedrijfstak-CAO’s (gemiddeld 
ongeveer 14 agendapunten). In ondernemings-CAO’s resulteert gemiddeld 92% van de 
agendapunten in een afspraak. In bedrijfstak-CAO’s is dit percentage 58%. In 
ondernemings-CAO’s wordt kennelijk efficiënter onderhandeld. Een mogelijke 
verklaring is dat in onderhandelingen over bedrijfstak-CAO’s meerdere werkgevers zijn 
vertegenwoordigd, soms zelfs een zeer groot aantal. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de 
vakbonden voorafgaand aan het overleg in ondernemings-CAO’s een betere inschatting 
kunnen maken van de onderwerpen waarop de werkgever bereid is te bewegen, dan 
voorafgaand aan het overleg in bedrijfstak-CAO’s. Hierdoor zijn vakbonden in 
onderhandelingen over bedrijfstak-CAO’s mogelijk meer geneigd een groter aantal 
onderwerpen op de agenda te plaatsen, omdat zij vermoeden dat verschillende 
werkgevers tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.  
                                                 
6 Zowel in de agenda als in de uitkomsten was de aanbeveling te herkennen die de Stichting van de Arbeid 
hierover heeft uitgevaardigd. 
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Een aantal kenmerken van de structuur van het overleg biedt mogelijk een 
verklaring voor verschillen tussen CAO’s in de mate van doorwerking. Het overleg over 
de CAO Metalektro is bijvoorbeeld in sterke mate geïnstitutionaliseerd en vertoont een 
sterke gelijkenis met het overleg in de Stichting van de Arbeid. Dit verklaart mogelijk de 
relatief hoge mate van doorwerking in de agenda en in de uitkomsten, alsmede het feit dat 
vrijwel alle thema’s uit Er is meer nodig in het CAO-overleg aan de orde komen. 
Omgekeerd zijn Lucent en Douwe Egberts beide onderdeel van een multinationale 
onderneming waarbinnen Amerikaans, op het individu gericht arbeidsvoorwaardenbeleid 
de boventoon voert. Bij Douwe Egberts is dat mogelijk de reden waarom geen van de 
aanbevelingen is uitgewerkt. Bij Lucent verklaart dat mogelijk waarom alleen de 
aanbevelingen over flexibele en motiverende beloning in de CAO zijn uitgewerkt.  

In Figuur 5.4 is voor elk van de CAO’s de gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST 
van werkgevers en werknemers weergegeven. Figuur 5.4 is vergelijkbaar met Figuur 5.2. 
Hoe hoger de kolom, des te meer heeft een onderhandelingspartij ingeleverd tijdens de 
onderhandelingen. 

 
Figuur 5.4 Gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST voor werkgevers en werknemers per CAO (N = 

108 beleidsposities)7 
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In de CAO Bouwbedrijf hebben de werknemers twee uitwerkingen van 

aanbevelingen op de agenda gezet, maar kwam de uitkomst in beide gevallen overeen 

                                                 
7 De CAO Douwe Egberts is niet in deze figuur opgenomen, omdat in deze CAO alleen de aanbeveling 
over de loonkosten was uitgewerkt.  
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met de onderhandelingsinzet van werkgevers, die niet als doorwerking was aangemerkt. 
Er is dus noch voor werkgevers noch voor werknemers sprake van DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES. De onderhandelingen over de CAO Philips liggen aan de 
andere kant van het spectrum. In deze onderhandelingen heeft de werkgever meer 
ingeleverd dan de bonden. De CAO Philips is de enige CAO waar de gemiddelde 
AFSTAND TOT DE UITKOMST van de werkgever groter is dan de gemiddelde AFSTAND TOT 

DE UITKOMST van de bonden. In Figuur 5.3 is te zien dat in deze onderhandelingen drie 
van de tien uitwerkingen van aanbevelingen die op de agenda stonden ook in CAO-
afspraken zijn uitgewerkt. De werknemers namen op elk van de drie issues een 
onderhandelingsinzet in die binnen het doorwerkingsbereik van de betreffende 
aanbeveling viel. Zij hebben aan deze onderhandelingsinzet vastgehouden. De 
werkgevers hebben hun onderhandelingsinzet – die buiten het doorwerkingsbereik van de 
aanbevelingen viel – losgelaten. Zowel voor werknemers als voor werkgevers is dus 
sprake van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. 

Wanneer Figuur 5.3 en Figuur 5.4 tezamen in beschouwing worden genomen, is 
er opnieuw een verband te zien tussen de mate waarin werknemers inleveren en het 
verdwijnen van uitwerkingen van aanbeveling in de onderhandelingsfase. De vijf CAO’s 
waarin aanbevelingen wel doorwerken in de agenda, maar niet in de uitkomsten, zijn ook 
de vijf CAO’s waarin de werknemers relatief het meest inleveren. Dit wil zeggen dat de 
uitwerking van aanbevelingen vaak door de werknemers wordt geïnitieerd, maar dat 
slechts in een deel van de gevallen een afspraak wordt gerealiseerd. De figuren 5.3 en 5.4 
laten aanzienlijke verschillen zien tussen CAO’s in de mate van doorwerking en in de 
dynamiek in de onderhandelingsfase waarin agendapunten al dan niet in afspraken 
worden omgezet. Dit impliceert dat een verklaring voor deze verschillen voor een deel 
moet worden gezocht in specifieke kenmerken van die CAO. Deze studie is echter niet 
gericht op specifieke verschillen, maar tracht juist algemene regelmatigheden te 
identificeren. In de volgende paragraaf zal daarom worden nagegaan in hoeverre 
vergelijkbare mechanismen een rol hebben gespeeld in de verschillende 
onderhandelingen.  
 

5.1.3 Variatie tussen werkgevers en werknemers 
 
In deze paragraaf wordt gekeken naar verschillen tussen de onderhandelaars wat betreft 
(1) hun onderhandelingsinzet en (2) de afstand tussen die onderhandelingsinzet en de 
onderhandelingsuitkomst. Om na te gaan hoe vaak de onderhandelingsinzet van 
onderhandelaars in het algemeen als doorwerking kan worden aangemerkt, wordt 
gekeken naar de 203 standpunten op onderwerpen die als DOORWERKING IN DE AGENDA 
zijn aangemerkt. Van deze standpunten valt 71% binnen het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling. Oftewel, op onderhandelingsonderwerpen waarin aanbevelingen van de 



Hoofdstuk 5 

 122

Stichting van de Arbeid worden uitgewerkt, nemen de onderhandelaars in meer dan 
tweederde van de gevallen een standpunt in dat binnen het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling valt. Dit betekent dat wanneer sprake is van DOORWERKING IN DE AGENDA, 
sprake is van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGINZET van de meerderheid van de 
onderhandelaars. Nu is in alle onderhandelingen sprake van één 
werkgeversonderhandelaar en meerdere werknemersonderhandelaars. Dit doet 
vermoeden dat het vooral de werknemers zijn die standpunten innemen die 
overeenstemmen met de aanbevelingen. Zij zijn immers geneigd om samen een coalitie te 
vormen tegenover de werkgever en nemen zodoende vaak dezelfde onderhandelingsinzet 
in. De vraag is nu (1) welke onderhandelaars – werkgevers of werknemers – een 
onderhandelingsinzet innemen die als doorwerking wordt aangemerkt en (2) in welke dit 
het geval is wanneer zij zelf het initiatief tot agendering nemen en wanneer het initiatief 
tot agendering bij een andere partij ligt?8 

Figuur 5.5 toont het percentage beleidsposities van onderhandelaars aan 
werkgevers- en werknemerszijde dat is aangemerkt als DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET, maar nu uitgesplitst naar onderwerpen die op gedeeld initiatief, 
op initiatief van werkgevers en op initiatief van werknemers aan de orde kwamen in het 
CAO-overleg.  
 
Figuur 5.5 DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET van werkgevers en werknemers 
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8 Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) hebben laten zien dat CAO-
onderhandelaars vooral de uitwerking agenderen van aanbevelingen die op initiatief van de eigen 
koepelorganisatie in het sociaal akkoord waren opgenomen. Hier wordt nagegaan in hoeverre CAO-
onderhandelaars het initiatief nemen tot agendering van de uitwerking van aanbevelingen wanneer zij zelf 
een onderhandelingsinzet innemen die als doorwerking wordt aangemerkt en wanneer zij zelf een 
onderhandelingsinzet innemen die niet als doorwerking wordt aangemerkt. 
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De figuur biedt overtuigende ondersteuning voor de veronderstelling dat de 
koepelorganisaties van werkgevers en werknemers coördineren op de naleving van de 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. Wanneer onderhandelaars het initiatief 
nemen tot het uitwerken van aanbevelingen dan nemen zij vrijwel altijd een 
onderhandelingsinzet in die binnen het doorwerkingsbereik van die aanbeveling valt. Zo 
nemen onderhandelaars van zowel werkgevers- als werknemerszijde – ten aanzien van de 
12 issues die op gedeeld initiatief in een agenderingsproces zijn betrokken – in ongeveer 
80% van de gevallen een beleidspositie in die als DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET is aangemerkt.9 Ten aanzien van alle zeven onderwerpen die op 
initiatief van de werkgevers in een agenderingsproces zijn opgenomen, is de 
ONDERHANDELINGSINZET van de werkgevers als doorwerking aangemerkt. De 
werknemers zetten hier in slechts 17% van de gevallen een ONDERHANDELINGSINZET 
tegenover die eveneens overeenstemt met de strekking van de aanbeveling. Voor de 
dertig door de werknemers aangedragen onderwerpen geldt dat de 
ONDERHANDELINGSINZET van werknemers op 96% van deze onderwerpen als 
doorwerking kan worden aangemerkt. In slechts 7% van deze gevallen stelden de 
werkgevers eveneens een ONDERHANDELINGSINZET voor, die als doorwerking wordt 
opgevat.  

ANOVA’s bevestigen dat de gemiddelde mate van DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET, zowel voor werknemers (F (2, 151) = 62.30, p = .000) als voor 
werkgevers (F (2, 46) = 52.72, p = .000), statistisch significant verschilt wanneer 
gedifferentieerd wordt naar initiatief tot agendering (gedeeld, bij de eigen partij, bij de 
andere partij).10 Post hoc toetsen (Tukey’s HSD) wijzen uit dat de gemiddelde mate van 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET significant lager is in het geval het 
initiatief bij de andere partij ligt, dan wanneer het initiatief wordt gedeeld of zelf is 
genomen. Deze laatste twee categorieën verschillen niet significant van elkaar. 
Coördinatie vanuit de koepelorganisatie lijkt er dus niet zozeer toe te leiden dat de CAO-
onderhandelaars altijd een beleidspositie innemen die als doorwerking kan worden 
aangemerkt. Het resultaat van coördinatie is dat CAO-onderhandelaars vooral dan 
initiatief nemen tot agendering van een onderwerp – op een terrein waarover een 
aanbeveling is uitgevaardigd – wanneer hun onderhandelingsinzet binnen het 
doorwerkingsbereik van die aanbeveling valt. Is dit niet het geval dan nemen ze slechts 
zeer zelden het initiatief tot agendering. 

                                                 
9 Van deze 12 issues betreffen er vijf de collectieve loonsverhoging. Over dit onderwerp moeten in elke 
onderhandelingsronde afspraken worden gemaakt. Het initiatief om hierover te onderhandelen hoeft dus 
niet genomen te worden. Hier is het als ‘gedeeld’ aangemerkt. 
10 De meest geschikte toets voor verschillen in gemiddelden tussen categorieën van een nominale variabele 
is een ANOVA (vgl. Iversen & Norpoth, 1987). 
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De vraag is nu of werkgevers en werknemers eveneens verschillen in de mate 
waarin zij in de onderhandelingen van hun voorkeur afwijken om doorwerking te 
realiseren en of het daarbij uitmaakt wie het initiatief heeft genomen tot agendering. In 
Figuur 5.6 is de gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST van werkgevers en werknemers 
weergegeven, uitgesplitst naar onderwerpen die op gedeeld initiatief, op initiatief van 
werkgevers of op initiatief van werknemers aan de orde kwamen in het CAO-overleg. 
 
Figuur 5.6 Gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST van werkgevers en werknemers uitgesplitst naar 

initiatief (N = 203)11 
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Figuur 5.6 laat – net als de figuren 5.2 en 5.4 – zien dat werkgevers in het overleg iets 
minder inleveren dan werknemers. De verschillen zijn echter niet zo groot. Vooral 
opvallend is dat werkgevers het meeste inleveren op de onderwerpen die op gedeeld 
initiatief in het overleg terecht zijn gekomen, terwijl werknemers juist het meeste 
inleveren op de onderwerpen die op initiatief van één van beide partijen zijn 
geagendeerd. De onderwerpen die op gedeeld initiatief zijn geagendeerd, betreffen in veel 
gevallen de beloning. Kennelijk leveren de werkgevers vooral vaak in op de beloningen, 
terwijl de werknemers vooral op andere onderwerpen water bij de wijn doen. Daarnaast 
leveren werkgevers meer in op de onderwerpen die op initiatief van de werknemers zijn 
geagendeerd dan op de onderwerpen waartoe zij zelf het initiatief hebben genomen. Voor 
werknemers wordt hetzelfde gevonden: op de onderwerpen die op eigen voorstel in het 

                                                 
11 Dit betreft alleen de onderhandelingsonderwerpen waarop sprake is van DOORWERKING IN DE AGENDA. 
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overleg zijn opgenomen, leveren zij minder in dan op onderwerpen die door de 
werkgevers zijn voorgesteld. 
 Een tweeweg ANOVA (INITIATIEF * WERKNEMER) laat zien dat het verschil tussen 
werkgevers en werknemers in AFSTAND TOT DE UITKOMST marginaal significant is (F (1, 
197) = 3.72, p = .055). Voor INITIATIEF  wordt geen effect gevonden. Wel wordt een 
significant interactie-effect gevonden van INITIATIEF  en WERKNEMER (F (2, 197) = 10.88, 
p = .000). INITIATIEF heeft dus wel een effect, maar dit effect is verschillend voor 
werkgevers en werknemers. Daarom zijn twee afzonderlijke ANOVA’s uitgevoerd voor 
werkgevers en werknemers. Hierin wordt, zowel voor werkgevers (F (2, 46) = 3.30, p = 
.046) als voor werknemers (F (2, 151) = 12.53, p = .000), een significant effect gevonden 
van INITIATIEF . In de post hoc toetsen (Tukey’s HSD) wordt voor werkgevers alleen een 
marginaal verschil gevonden tussen ‘gedeeld initiatief’ en ‘initiatief werkgevers’ (p = 
.058). Voor werknemers verschilt ‘gedeeld initiatief’ significant van ‘initiatief 
werkgevers’ (p = .000) en van ‘initiatief werknemers’ (p = .004) en is ook het verschil 
tussen ‘initiatief werkgevers’ en ‘initiatief werknemers’ statistisch significant (p = .014). 

De bevindingen voor DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET geven aan dat 
de coördinatie vanuit de koepelorganisatie de CAO-onderhandelaars niet 
noodzakelijkerwijs stimuleert tot het nemen van initiatieven gericht op het uitwerken van 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in CAO-afspraken. Het weerhoudt hen 
echter wel nadrukkelijk van het voorstellen van CAO-beleid dat ingaat tegen centrale 
aanbevelingen. De bevindingen voor AFSTAND TOT DE UITKOMST laten zien dat met name 
de CAO-onderhandelaars aan werknemerszijde in de onderhandelingsfase in significant 
sterkere mate aan hun onderhandelingsinzet vasthouden wanneer zij zelf het initiatief 
hebben genomen tot onderhandeling over een onderwerp.  

 
5.2 Doorwerking verklaard uit kenmerken van het centraal overleg en de 
 overheid 
 
In Tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de hypothesen die in deze paragraaf 
worden getoetst. Hieronder worden de hypothesen eerst kort toegelicht. 
 De hypothesen 2a en 3a voorspellen een positief effect van COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  en een negatief effect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER op 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET. De analyse-eenheden in de toetsing van 
de hypothesen over DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET zijn de beleidsposities 
van CAO-onderhandelaars. Iedere aanbeveling kan in meerdere CAO’s in meerdere 
onderwerpen worden uitgewerkt en alle CAO-partijen nemen ten aanzien van die 
onderwerpen een beleidspositie in.  
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Tabel 5.1 Te toetsen hypothesen 
 

Hypothese Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele Verwacht 
effect 

    
2a COLLECTIEF DRAAGVLAK DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET 
+ 

2b COLLECTIEF DRAAGVLAK DOORWERKING IN DE AGENDA + 
    
3a VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET 
- 

3b VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER DOORWERKING IN DE AGENDA - 
    
4a, 4b, 4c SITUATIE AFSTAND TOT DE UITKOMST 1 < 0 < 2 
    
5a COLLECTIEF DRAAGVLAK IN SITUATIE 1 AFSTAND TOT DE UITKOMST - 
5b COLLECTIEF DRAAGVLAK IN SITUATIE 2 AFSTAND TOT DE UITKOMST + 
    
6a VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER 

IN SITUATIE 1 
AFSTAND TOT DE UITKOMST + 

6b VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER 

IN SITUATIE 2 
AFSTAND TOT DE UITKOMST - 

    
7 OVERHEIDSBELANG AFSTAND TOT DE UITKOMST + 

 
COLLECTIEF DRAAGVLAK varieert tussen aanbevelingen (n = 11).12 VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER wordt per afzonderlijke koepelbestuurder in de analyse opgenomen 
(n = 44).13 In totaal worden in de toetsing van de hypothesen 2a en 3a over 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET 108 beleidsposities op 35 issues 
geanalyseerd.14 

De hypothesen 2b en 3b voorspellen een positief effect van COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  en een negatieve effect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER op 
DOORWERKING IN DE AGENDA. DOORWERKING IN DE AGENDA is geoperationaliseerd als 

                                                 
12 In Er is meer nodig stonden 13 aanbevelingen. Twee aanbevelingen betroffen Opleidings- en 
Ontwikkelingsfondsen. Alleen grote ondernemingen en bedrijfstakken beschikken over dergelijke fondsen. 
Deze aanbevelingen zijn dus niet op alle CAO’s van toepassing en worden daarom buiten beschouwing 
gelaten (zie ook paragraaf 3.2). 
13 Dit geldt alleen voor de koepelorganisaties van werknemers. Voor de koepelorganisaties van werkgevers 
zijn geaggregeerde scores gebruikt. Bij de aggregatie van het voorkeursverlies van de individuele 
koepelbestuurders tot het voorkeursverlies van werkgevers is rekening gehouden met de 
beïnvloedingsmacht van de koepelbestuurders. 
14 Van de 414 beleidsposities waarover informatie is verzameld, betroffen er 154 de uitwerking van een 
aanbeveling. Op een aantal onderhandelingsonderwerpen valt de onderhandelingsinzet van alle partijen 
echter binnen het doorwerkingsbereik van de aanbeveling. Dit betekent dat er geen variatie is in 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET. Ook hoeft geen enkele onderhandelaar van zijn 
onderhandelingsinzet af te wijken om DOORWERKING IN DE UITKOMST te realiseren. De variabele AFSTAND 

TOT DE UITKOMST zegt daarmee niets over de mate van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. 
De onderhandelingsonderwerpen waarop sprake is van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET van 
alle partijen worden daarom buiten beschouwing gelaten in de analyses van DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET en AFSTAND TOT DE UITKOMST. 
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een kenmerk van aanbevelingen. Voor iedere aanbeveling is vastgesteld of zij in één of 
meer CAO’s onderwerp van onderhandeling was of niet. COLLECTIEF DRAAGVLAK 
varieert tussen aanbevelingen (n = 11). VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER varieert 
tussen aanbevelingen en tussen koepelorganisaties. Omdat de agenda van het CAO-
overleg een uitkomst is van een collectief besluitvormingsproces, wordt het 
voorkeursverlies van de koepelorganisaties in de toetsing van Hypothese 3b over 
DOORWERKING IN DE AGENDA ook als een collectieve maat opgenomen. Hiertoe is het 
individuele voorkeursverlies van de koepelorganisaties geaggregeerd naar het collectieve 
voorkeursverlies van alle koepelorganisaties. Daarbij is rekening gehouden met de 
beïnvloedingsmacht van elk van de koepelorganisaties. Dit collectieve voorkeursverlies 
varieert tussen aanbevelingen (n = 11). De analyse-eenheden in de toetsing van de 
hypothesen 2b en 3b over DOORWERKING IN DE AGENDA zijn de 11 aanbevelingen uit Er is 

meer nodig. 
Hypothese 4 betreft de verschillen in de AFSTAND TOT DE UITKOMST tussen de 

situatie waarin er geen aanbeveling is (SITUATIE 0), de situatie waarin er wel een 
aanbeveling is en de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar binnen het 
doorwerkingsbereik van die aanbeveling valt (SITUATIE 1) en de situatie waarin er wel 
een aanbeveling is en de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar buiten het 
doorwerkingsbereik van die aanbeveling valt (SITUATIE 2). Om deze hypothese te toetsen 
worden 355 beleidsposities op 87 issues geanalyseerd. 
 Hypothese 5 voorspelt (a) een negatief effect van COLLECTIEF DRAAGVLAK op 
AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 1 en (b) een positief effect van COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  op AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 2. Hypothese 6 voorspelt (a) een 
positief effect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER op AFSTAND TOT DE 

UITKOMST in SITUATIE 1 en (b) een negatief effect van VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER op AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 2. Hypothese 7 voorspelt 
ten slotte een positief effect van OVERHEIDSBELANG op AFSTAND TOT DE UITKOMST. De 
analyse-eenheden in de toetsing van de hypothesen over AFSTAND TOT DE UITKOMST zijn 
de beleidsposities van CAO-onderhandelaars. COLLECTIEF DRAAGVLAK en 
OVERHEIDSBELANG variëren tussen aanbevelingen (n = 11). VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER wordt in deze analyses opgenomen per afzonderlijke 
koepelbestuurder (n = 44). In de toetsing van de hypothesen 5, 6 en 7 over AFSTAND TOT 

DE UITKOMST worden 108 beleidsposities op 35 issues geanalyseerd.  
In de analyses van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET en AFSTAND TOT 

DE UITKOMST wordt gecontroleerd voor verschillen tussen werkgevers en werknemers. De 
dichotome variabele WERKNEMER is opgevat als een kenmerk van beleidsposities (n = 
108). Ook worden analyses uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de 
veranderingsgezindheid van de koepelorganisaties. Hiertoe wordt de 
onderhandelingsinzet in de analyses opgenomen die de koepelorganisaties innamen in het 
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centraal overleg.15 ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER varieert net als 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER tussen koepelorganisaties en tussen 
aanbevelingen (n = 44). 
 

5.2.1 Doorwerking in de onderhandelingsinzet 
 
Hypothesen 2a en 3a betreffen DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET. Verwacht 
wordt dat naarmate het COLLECTIEVE DRAAGVLAK onder de koepelorganisaties in de 
Stichting van de Arbeid groter is, de mate van doorwerking in de onderhandelingsinzet 
sterker zal zijn. Met andere woorden, hoe groter het draagvlak is dat er onder de 
koepelorganisaties voor een aanbeveling bestaat, des te vaker zullen de CAO-
onderhandelaars een onderhandelingsinzet innemen die als doorwerking kan worden 
aangemerkt. Omgekeerd wordt verwacht dat naarmate het voorkeursverlies dat de 
koepelorganisaties lijden in het centraal overleg groter is, de mate van doorwerking in de 
onderhandelingsinzet geringer zal zijn. Oftewel, hoe groter de afstand op de beleidsschaal 
tussen onderhandelingsinzet van een koepelorganisatie en een aanbeveling, des te 
geringer is de mate van doorwerking in de onderhandelingsinzet van de aangesloten 
CAO-onderhandelaar(s).  

Hypothesen 2a en 3a zijn getoetst door een logistische regressie analyse uit te 
voeren. De afhankelijke variabele DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET is 
dichotoom: er is sprake van doorwerking in de onderhandelingsinzet van de CAO-
onderhandelaar of niet. Door gebruik te maken van de kans (meer precies: de log odds) 
dat sprake is van doorwerking in de onderhandelingsinzet wordt de dichotome variabele 
geschikt gemaakt voor schatting in een regressie (vgl. Hosmer & Lemeshow, 1989).16 

                                                 
15 De beleidsschalen zijn zo opgesteld dat de waarde 0 de meest behoudende beleidspositie indiceert en de 
waarde 100 de meest veranderingsgezinde beleidspositie. 
16 De gegevens die worden geanalyseerd in de logistische regressie in deze paragraaf en in de lineaire 
regressie in paragraaf 5.2.3 kennen een geneste structuur. Een aanbeveling kan in meerdere CAO-
onderhandelingsonderwerpen worden uitgewerkt en ten aanzien van elk CAO-onderhandelingsonderwerp 
worden meerdere beleidsposities onderscheiden. De afhankelijke variabelen DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET en AFSTAND TOT DE UITKOMST betreffen het niveau van de beleidsposities op 
decentraal niveau. De onafhankelijke variabelen COLLECTIEF DRAAGVLAK en OVERHEIDSBELANG betreffen 
het niveau van aanbevelingen. VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en ONDERHANDELINGSINZET 

KOEPELBESTUURDER betreffen het niveau van de beleidsposities die individuele koepelbestuurders innamen 
in het centraal overleg over die aanbevelingen. Aanbevelingen worden in meerdere beleidsposities en 
CAO-afspraken uitgewerkt. Deze beleidsposities en CAO-afspraken hebben logischerwijs met elkaar 
gemeen dat ze allemaal uitwerkingen van dezelfde aanbeveling betreffen. De waarnemingen zijn dus niet 
geheel onafhankelijk. Hierdoor worden de standaardfouten onderschat in reguliere statistische toetsen en 
wordt de kans op type-1-fouten vergroot (Hox, 2002). Dat wil zeggen dat verbanden mogelijk onterecht 
statistisch significant worden bevonden. Dit risico zou kunnen worden ingeperkt door een multilevel 
analyse uit te voeren kan (zie Hox, 2002; Snijders & Bosker, 1999). Het aantal gevallen, zowel op het 
niveau van de beleidsposities als op het niveau van de aanbevelingen, is echter te klein om een dergelijke 
analyse uit te kunnen voeren (de longitudinale gegevens over CAO-afspraken die in het volgende hoofdstuk 
worden geanalyseerd, lenen zich beter voor deze benadering, zie paragraaf 6.3). Dit betekent dat de kans 
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Behalve de dichotome variabele WERKNEMER zijn alle variabelen in het model 
gestandaardiseerd.17 Er worden twee modellen geschat. In Model 1 zijn COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  en VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER opgenomen en wordt met een 
dummyvariabele gecontroleerd voor verschillen tussen werkgevers en werknemers. In 
Model 2 is ook ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER opgenomen. Zo wordt 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat koepelbestuurders die een meer 
veranderingsgezinde onderhandelingsinzet innamen in het centraal overleg – ongeacht 
het resultaat dat zij in het overleg hebben geboekt – in sterkere mate coördineren op 
uitwerking van de aanbeveling in CAO-afspraken.  

In Tabel 5.2 zijn de resultaten weergegeven van de logistische regressie van 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET op COLLECTIEF DRAAGVLAK en 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER.  
 
Tabel 5.2 Logistische regressie van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET op COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  en VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER, controlerend voor verschillen tussen 
werkgevers en werknemers en de veranderingsgezindheid van koepelbestuurders (N = 108) 

 

 Model 1 Model 2 
 

Verwacht 
effect B SE B SE 

      
Constante  .994 .306 1.442 .463 
      
COLLECTIEF DRAAGVLAK + -.337 .251 -.888* .358 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER - .910* .380 1.337**  .476 
      
WERKNEMER ? 4.333***  .856 7.039***  1.817 
ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER ?   2.404**  .707 
      
Nagelkerke pseudo R2   .545  .734 
 
# p < .10; * p < .05; **  p < .01; ***  p < .001 (tweezijdig) 

 
Model 1 en 2 hebben beide een relatief hoge proportie verklaarde variantie (Nagelkerke 
pseudo R2). Model 2 biedt met een proportie verklaarde variantie van .734 een betere 
verklaring voor verschillen in doorwerking in de onderhandelingsinzet dan Model 1, dat 
een proportie verklaarde variantie heeft van .545. Hieronder wordt daarom uitgegaan van 
Model 2. 

Er is een significant negatief effect gevonden van COLLECTIEF DRAAGVLAK op 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET (p < .05). Daarnaast is sprake van een 
                                                                                                                                                  
dat een bevinding het resultaat is van een steekproeffout mogelijk groter is dan het significantieniveau dat 
de toets aangeeft. In de bespreking van de resultaten zal daarom nadrukkelijk aandacht worden besteed aan 
het niveau waarop effecten significant worden bevonden. 
17 Een groot voordeel van een dichotome (of dummy) variabele is dat de B-waarde het voorspelde verschil 
tussen de beide groepen op de (log odds) van de afhankelijke variabele weergeeft. Dit voordeel verdwijnt 
wanneer de variabele wordt gestandaardiseerd. In een vergelijking van de effectgrootte van de dummy’s 
met de andere variabelen moet de standaardfout mede in beschouwing worden genomen.  
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significant positief effect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER op DOORWERKING 

IN DE ONDERHANDELINGSINZET (p < .01). Er is significant vaker sprake van 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET van werknemers dan van DOORWERKING 

IN DE ONDERHANDELINGSINZET van werkgevers (p < .001). Ook wordt er een significant 
positief effect gevonden van ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER op 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET (p < .01). 

De bevinding dat de DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET geringer is 
naarmate COLLECTIEF DRAAGVLAK toeneemt, is in tegenspraak met Hypothese 2a.18 De 
bevinding dat vaker sprake is van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET van 
CAO-onderhandelaars naarmate de koepelorganisatie een groter voorkeursverlies heeft 
geleden in het centraal overleg, is in tegenspraak met Hypothese 3a. Het gevonden effect 
van ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER wijst op een mogelijke alternatieve 
verklaring voor variatie in de mate van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET. 
Ongeacht het resultaat dat zij in het centraal overleg hebben geboekt, investeren 
koepelbestuurders mogelijk meer in naleving van de aanbevelingen naarmate zij meer 
veranderingsgezind zijn. De aanbeveling impliceert immers een verandering van de 
status-quo en iedere verandering ten opzichte van de status-quo levert een verbetering op 
voor veranderingsgezinde koepelbestuurders.  

 
5.2.2 Doorwerking in de agenda 
 
Ten aanzien van DOORWERKING IN DE AGENDA wordt verwacht dat deze groter is 
naarmate COLLECTIEF DRAAGVLAK groter is (Hypothese 2b) en VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER kleiner is (Hypothese 3b). Vanwege het geringe aantal 
onderzoekseenheden (11 aanbevelingen uit Er is meer nodig) is het niet mogelijk om de 
hypothesen 2b en 3b over DOORWERKING IN DE AGENDA statistisch te toetsen. De toetsing 
van deze hypothesen blijft daarom beperkt tot het nagaan of de patronen die in de data 
worden gevonden overeenstemmen met de hypothesen. De onafhankelijke variabelen 
COLLECTIEF DRAAGVLAK en VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER zijn hiertoe 
gedichotomiseerd tot een bovenmediane en een benedenmediane categorie. Hieronder 
worden twee kruistabellen gepresenteerd, waarin de aanbevelingen zijn opgesplitst naar 
wel en geen DOORWERKING IN DE AGENDA en naar een groot of een klein COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  en een groot of een klein VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER.  
In Tabel 5.3 is voor aanbevelingen met een groot en een klein COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  weergegeven of sprake was van DOORWERKING IN DE AGENDA. Hypothese 
2b voorspelt dat dit aantal groter is wanneer het COLLECTIEVE DRAAGVLAK groot dan 
wanneer het COLLECTIEVE DRAAGVLAK klein is.  
                                                 
18 De gevonden weerlegging zou gezien het significantieniveau echter een gevolg kunnen zijn van een 
onderschatting van de standaardfout. 
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Tabel 5.3 DOORWERKING IN DE AGENDA bij een groot en een klein COLLECTIEF DRAAGVLAK in 
procenten (n = 11) 

 

  COLLECTIEF DRAAGVLAK  
  Klein Groot Totaal 
     

Nee 2 
40% 

1 
17% 

3 
27% 

DOORWERKING IN 

DE AGENDA 

Ja 3 
60% 

5 
83% 

8 
73% 

 Totaal 5 
100% 

6 
100% 

11 
100% 

 
De resultaten in Tabel 5.3 bieden ondersteuning voor Hypothese 2b. Van de zes 
aanbevelingen met een relatief groot COLLECTIEVE DRAAGVLAK zijn er vijf (83%) 
terechtgekomen op de agenda van tenminste één van de onderzochte CAO-
onderhandelingen. Van de vijf aanbevelingen met een relatief klein COLLECTIEVE 

DRAAGVLAK  zijn er drie (60%) in de onderzochte CAO-onderhandelingen aan de orde 
gekomen. 

In Tabel 5.4 is voor aanbevelingen met een groot en een klein VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER weergegeven of sprake was van DOORWERKING IN DE AGENDA. 
Hypothese 3b voorspelt dat het aantal aanbevelingen dat doorwerkt in de agenda van het 
CAO-overleg groter is wanneer het voorkeursverlies van de koepelorganisaties klein is 
dan wanneer het voorkeursverlies van de koepelorganisaties groot is. 

 
Tabel 5.4 DOORWERKING IN DE AGENDA bij een groot en een klein VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER in procenten (n = 11) 
 

  VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER  
  Klein Groot Totaal 
     

Nee 1 
20% 

2 
33% 

3 
27% 

DOORWERKING IN 

DE AGENDA 

Ja 4 
80% 

4 
66% 

8 
73% 

 Totaal 5 
100% 

6 
100% 

11 
100% 

 
Ook deze hypothese vindt ondersteuning in de data, zij het minder overtuigend dan 
Hypothese 2b. Vier van de zes (66%) aanbevelingen met een relatief groot 
voorkeursverlies van de koepelorganisaties werken door in de agenda van tenminste één 
van de onderzochte CAO’s. Dit geldt voor vier van de vijf (80%) van de aanbevelingen 
met een relatief klein voorkeursverlies van de koepelorganisaties. 
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De bevindingen over DOORWERKING IN DE AGENDA stemmen dus overeen met de 
verwachtingen. De aanbevelingen waarvoor een relatief groot draagvlak bestaat onder de 
koepelorganisaties vinden vaker hun weg naar de agenda van het CAO-overleg. Ook 
spelen aanbevelingen vaker een rol in het CAO-overleg wanneer het voorkeursverlies dat 
de koepelorganisaties in het centraal overleg hebben geleden relatief klein is. Het kleine 
aantal onderzoekseenheden en het feit dat de aanbevelingen niet op basis van toeval zijn 
geselecteerd, maakt dat deze bevindingen alleen geldig zijn voor aanbevelingen uit Er is 

meer nodig. 
De bevindingen ten aanzien van DOORWERKING IN DE AGENDA bieden dus wel 

ondersteuning voor de hypothesen, terwijl de bevindingen ten aanzien van DOORWERKING 

IN DE ONDERHANDELINGSINZET er juist mee in tegenspraak waren. Een mogelijke 
verklaring zou kunnen zijn dat een selectie-effect is opgetreden. De analyses van 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET betreffen alleen de selectie van 

aanbevelingen ten aanzien waarvan in tenminste één CAO sprake was van DOORWERKING 

IN DE AGENDA. In de analyses van DOORWERKING IN DE AGENDA is voor alle 

aanbevelingen nagegaan in hoeverre sprake was van DOORWERKING IN DE AGENDA.  

 
5.2.3 Doorwerking in het onderhandelingsproces 
 
Hypothesen 4a, 4b en 4c betreffen het verband tussen de condities waaronder een CAO-
onderhandelaar de onderhandelingen in gaat (SITUATIE) en de afstand tussen de 
onderhandelingsinzet en de onderhandelingsuitkomst (AFSTAND TOT DE UITKOMST). 
Verwacht wordt dat deze afstand gemiddeld het kleinst is wanneer er een aanbeveling is 
en de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar binnen het doorwerkingsbereik van 
die aanbeveling valt (SITUATIE 1). De afstand zal gemiddeld groter zijn wanneer er geen 

aanbeveling is (SITUATIE 0). Verwacht wordt dat de afstand gemiddeld het grootst is 
wanneer er een aanbeveling is en de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar buiten 
het doorwerkingsbereik van die aanbeveling valt (SITUATIE 2). De coördinatie-
inspanningen van de koepelbestuurders zullen er in SITUATIE 1 immers op gericht zijn de 
CAO-onderhandelaar te bewegen zoveel mogelijk vast te houden aan de eigen 
onderhandelingsinzet. In SITUATIE 2 proberen de koepelbestuurders de CAO-
onderhandelaar er juist toe aan te zetten om zijn onderhandelingsinzet los te laten. In 
SITUATIE 0 is geen sprake van coördinatie-inspanningen van de koepel.  

De hypothesen 4a, 4b en 4c worden getoetst door na te gaan of de gemiddelde 
AFSTAND TOT DE UITKOMST significant verschilt tussen de drie situaties. Post hoc toetsen 
(Tukey’s HSD) zullen vervolgens uitwijzen of de gemiddelden significant verschillen 
tussen elk van de drie situaties. In paragraaf 5.1.3 is duidelijk geworden dat voor 
werknemers veel vaker dan voor werkgevers sprake is van DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET. Bij aanvang van de onderhandelingen bevinden de 
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werknemersonderhandelaars zich dus veel vaker in SITUATIE 1 (aanbeveling zonder 
prikkel tot afwijken). Van de beleidsposities die zij als ONDERHANDELINGSINZET innemen 
is 80% aangemerkt als een uitwerking van een aanbeveling. Werkgeversonderhandelaars 
bevinden zich daarentegen in de meeste gevallen in SITUATIE 2 (aanbeveling met prikkel 
tot afwijken). Zij nemen slechts in 37% van de gevallen een beleidspositie in die als 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET kan worden aangemerkt. In paragraaf 
5.1.3 is eveneens aangetoond dat (1) de gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST van 
werkgevers kleiner is dan de gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST van werknemers en 
dat (2) vooral de vakbondsonderhandelaars meer inleveren op onderwerpen die door de 
andere partij zijn voorgesteld dan op onderwerpen die op eigen initiatief zijn 
geagendeerd. 

In Figuur 5.7 is een overzicht gegeven van de gemiddelde AFSTAND TOT DE 

UITKOMST van werkgevers en werknemers, uitgesplitst naar SITUATIE 0, SITUATIE 1 en 
SITUATIE 2.  
 
Figuur 5.7 Gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST voor werkgevers en werknemers per SITUATIE 

(N = 355) 
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De figuur laat twee belangrijke verschillen zien. Op de eerste plaats wordt duidelijk dat 
de AFSTAND TOT DE UITKOMST voor zowel werkgevers als werknemers in SITUATIE 1 
kleiner is dan in SITUATIE 0 en in SITUATIE 0 kleiner is dan in SITUATIE 2. Op de tweede 
plaats is ook hier te zien dat er een vrij groot verschil bestaat tussen werkgevers en 
werknemers in de gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST. Uit een tweeweg ANOVA 
(SITUATIE * WERKNEMER) volgt dat de situaties niet significant van elkaar verschillen wat 
de gemiddelde AFSTAND TOT DE UITKOMST betreft (F (2, 352) = 1.23, p = .293). Om na te 
gaan of de verschillen tussen de situaties voor elk van de partijen afzonderlijk wel 
significant zijn, is nog tweemaal een ANOVA uitgevoerd. Voor werkgevers zijn de 
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gevonden verschillen tussen de situaties wel in de verwachte richting, maar statistisch 
niet significant (F (2, 86) = .51, p = .606). Voor werknemers verschillen de situaties in de 
verwachte richting en zijn de verschillen wel significant (F (2, 265) = 2.93, p =.012). Uit 
de post hoc toets (Tukey’s HSD) blijkt dat het verschil tussen SITUATIE 0 en SITUATIE 1 
niet significant is. Het verschil tussen SITUATIE 1 en SITUATIE 2 is marginaal significant (p 
= .054). Het verschil tussen SITUATIE 0 en SITUATIE 2 is statistisch significant (p = .024). 
Deze bevinding biedt enige ondersteuning voor Hypothese 4. De verschillen zijn voor 
zowel voor werkgevers als werknemers in de verwachte richting. Ze zijn echter alleen 
voor werknemers statistisch significant. 

Ook hypothesen 5, 6 en 7 betreffen de AFSTAND TOT DE UITKOMST. Verwacht 
wordt dat naarmate het COLLECTIEVE DRAAGVLAK onder de koepelorganisaties in het 
centraal overleg groter is, de AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 1 kleiner is 
(Hypothese 5a) en in SITUATIE 2 groter (Hypothese 5b). Voor het voorkeursverlies dat de 
koepelorganisaties lijden in het centraal overleg (VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER) wordt precies het tegenovergestelde verwacht. Omdat verwacht 
wordt dat dit tot geringere coördinatie-inspanningen van de koepelorganisaties leidt, zal 
de AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 1 juist groter zijn (Hypothese 6a) en in 
SITUATIE 2 kleiner (Hypothese 6b). Ten slotte wordt verwacht dat naarmate het 
OVERHEIDSBELANG bij een aanbeveling groter is, de AFSTAND TOT DE UITKOMST eveneens 
groter is (Hypothese 7). Om overheidsingrijpen te voorkomen, zijn de onderhandelaars 
bereid meer in te leveren om tot een uitkomst te komen. 

Hypothesen 5, 6 en 7 worden getoetst in een lineaire regressieanalyse (OLS). 
Daarbij worden interactietermen opgenomen van COLLECTIEF DRAAGVLAK en SITUATIE, 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en SITUATIE en OVERHEIDSBELANG en SITUATIE. 
Door deze interactietermen op te nemen kan uitspraak worden gedaan over verschillen in 
de effecten van COLLECTIEF DRAAGVLAK, VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en 
OVERHEIDSBELANG op AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 1 en in SITUATIE 2.19 
Daartoe dient te worden gekeken naar de marginale effecten van COLLECTIEF DRAAGVLAK 
en VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER in SITUATIE 1 en in SITUATIE 2 (vgl. 
Brambor, Roberts Clark & Golder, 2006).20 Dit betekent dat voor Hypothesen 5a en 5b 
een significant negatief hoofdeffect wordt verwacht van COLLECTIEF DRAAGVLAK en een 
positief interactie-effect van COLLECTIEF DRAAGVLAK en SITUATIE dat significant groter is 
dan het hoofdeffect. Voor Hypothesen 6a en 6b wordt een significant positief hoofdeffect 
verwacht van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en een negatief interactie-effect 

                                                 
19 Een vergelijking met SITUATIE 0 wordt nu niet meer gemaakt. Het gaat hier immers om effecten van 
kenmerken van aanbevelingen. In SITUATIE 0 is er geen aanbeveling. 
20 Het marginale effect van bijvoorbeeld COLLECTIEF DRAAGVLAK op AFSTAND TOT DE UITKOMST in 
SITUATIE 1 is het hoofdeffect van COLLECTIEF DRAAGVLAK op AFSTAND TOT DE UITKOMST. Het marginale 
effect van COLLECTIEF DRAAGVLAK op AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 2 is de som van het 
hoofdeffect van COLLECTIEF DRAAGVLAK en het interactie-effect van COLLECTIEF DRAAGVLAK en SITUATIE. 
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van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en SITUATIE dat significant groter is dan het 
hoofdeffect. Hypothese 7 voorspelt een negatief effect van OVERHEIDSBELANG op 
AFSTAND TOT DE UITKOMST ongeacht de SITUATIE. Dit betekent dat een negatief 
hoofdeffect wordt verwacht van OVERHEIDSBELANG, terwijl het interactie-effect van 
OVERHEIDSBELANG en SITUATIE niet significant is. 

In totaal zijn vier modellen geschat. In Model 1 worden de hoofdeffecten geschat 
van COLLECTIEF DRAAGVLAK, VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en 

OVERHEIDSBELANG. In Model 2 is net als in paragraaf 5.2.1 ook ONDERHANDELINGSINZET 

KOEPELBESTUURDER opgenomen in de analyse. Zo kan worden gecontroleerd voor de 
mogelijke invloed van de veranderingsgezindheid van koepelbestuurders op hun 
coördinatie-inspanningen en daarmee op het gedrag van de aangesloten CAO-
onderhandelaars in het decentrale overleg. Daarbij wordt gecontroleerd voor een mogelijk 
hoofdeffect van SITUATIE en voor verschillen tussen werkgevers en werknemers. In de 
Modellen 3 en 4 zijn – naast de variabelen uit respectievelijk Model 1 en Model 2 – 
interactietermen van COLLECTIEF DRAAGVLAK, VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER 

en OVERHEIDSBELANG met SITUATIE opgenomen. SITUATIE  is hier ‘slechts’ een 
controlevariabele. De analyse is er op gericht om de effecten van COLLECTIEF 

DRAAGVLAK en VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER in elk van de twee situaties vast 
te stellen. Deze effecten worden getoetst in de hoofdeffecten van COLLECTIEF 

DRAAGVLAK en VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en in de interactie-effecten van 
de beide variabelen met SITUATIE. Om deze interactie-effecten te kunnen schatten moet 
ook een hoofdeffect van SITUATIE worden geschat, opdat rekening wordt gehouden met 
de mate waarin AFSTAND TOT DE UITKOMST tussen de beide situaties verschilt. Met 
uitzondering van de dichotome variabelen WERKNEMER en SITUATIE zijn de variabelen 
gestandaardiseerd. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in Tabel 5.5.  

Uit de tabel komt naar voren dat de proportie verklaarde variantie (gecorrigeerde 
R2) het kleinst is in Model 1 en het grootst in Model 3. Opname van 
ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER in Model 2 leidt tot een vrij aanzienlijke 
verbetering van de verklaringskracht ten opzichte van Model 1. De extra variantie die in 
Model 4 wordt verklaard door het toevoegen van ONDERHANDELINGSINZET 

KOEPELBESTUURDER is echter gering. Wanneer wordt gecontroleerd voor het opnemen 
van een extra variabele is de gecorrigeerde R2 van Model 4 met .202 zelf iets lager dan de 
gecorrigeerde R2 van .204 in Model 3. Met het oog op consistentie met de analyses in 
paragraaf 5.2.1 is ervoor gekozen om Model 4 wel te presenteren. Voor de toetsing van 
hypothesen 5 en 6 zal echter worden gekeken naar Model 3. Model 1 en 2 zijn hiertoe 
niet relevant, omdat de hypothesen tegengesteld effecten voorspellen voor SITUATIE 1 en 
SITUATIE 2. Model 1 en 2 houden hier geen rekening mee. Model 2 is wel relevant voor 
de toetsing van Hypothese 7, omdat deze een positief effect voorspelt van 
OVERHEIDSBELANG, ongeacht de SITUATIE. 



 

Tabel 5.5 Lineaire regressie analyse (OLS) van AFSTAND TOT DE UITKOMST op COLLECTIEF DRAAGVLAK, VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en 

OVERHEIDSBELANG, controlerend voor verschillen tussen SITUATIE 1 en SITUATIE 2, voor verschillen tussen werkgevers en werknemers en voor de 
veranderingsgezindheid van koepelbestuurders (N = 108) 

 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
 

Verwacht 
effect B SE B SE B SE B SE 

          
Constante  17.379 12.182 24.790 12.266 -8.275 13.672 -2.306 15.274 
          
COLLECTIEF DRAAGVLAK - .631 3.780 2.980 3.811 7.901 4.887 8.032 4.895 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER + 2.714 3.823 2.535 3.732 7.407 4.542 6.761 4.606 
OVERHEIDSBELANG + -9.837* 4.212 -8.081# 4.173 -17.133***  4.873 -15.469**  5.232 
          
SITUATIE ? 15.302 10.723 2.695 11.654 42.821***  12.589 34.505*  15.749 
WERKNEMER ? 40.231***  11.681 36.974**  11.478 65.501***  13.504 61.259***  14.352 
ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER ?   -10.483* 4.261   -4.129 4.689 
          
COLLECTIEF DRAAGVLAK * SITUATIE +     -22.417* 8.614 -19.898*  9.086 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER * SITUATIE -     0.796 7.640 0.718 7.649 
OVERHEIDSBELANG * SITUATIE 0     30.542**  9.431 26.608*  10.446 
          
Gecorrigeerde R2   .117  .159  .204  .202 

 

# p < .10; * p < .05; **  p < .01; ***  p < .001 (tweezijdig) 
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De afwezigheid van een hoofdeffect van COLLECTIEF DRAAGVLAK betekent dat er 
geen ondersteuning wordt gevonden voor Hypothese 5a. Het significante, negatieve 
interactie-effect van COLLECTIEF DRAAGVLAK en SITUATIE is in tegenspraak met 
Hypothese 5b (p < .05). Dit interactie-effect is significant groter dan het hoofdeffect (t = -
2.252, df = 107, p = .027).21 Verwacht werd dat een hoger COLLECTIEF DRAAGVLAK zou 
leiden tot een kleinere AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 1 en tot een grotere 
AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 2. De analyses laten zien dat COLLECTIEF 

DRAAGVLAK  er niet toe doet in SITUATIE 1 en er juist toe leidt dat de AFSTAND TOT DE 

UITKOMST kleiner is in SITUATIE 2. Dat wil zeggen dat een CAO-onderhandelaar die een 
onderhandelingsinzet inneemt buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling, in 
sterkere mate vasthoudt aan deze onderhandelingsinzet naarmate het draagvlak onder de 
koepelorganisaties voor die aanbeveling groter is. Een groter COLLECTIEF DRAAGVLAK 
leidt er zodoende toe dat in minder mate sprake is van doorwerking.22  
 Het hoofdeffect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en het interactie-
effect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER en SITUATIE zijn statistisch niet 
significant. Ook het verschil tussen hoofdeffect en interactie-effect is statistisch niet 
significant (t = 1.137, df = 107, p = .258). Hypothesen 6a en 6b worden dus niet 
ondersteund. 
 Hypothese 7 voorspelt dat OVERHEIDSBELANG een positief effect heeft op 
AFSTAND TOT DE UITKOMST, ongeacht de SITUATIE. Het negatieve effect dat wordt 
gevonden in Model 2 is hiermee in tegenspraak, maar is slechts marginaal significant (p < 
.10). Een groter OVERHEIDSBELANG leidt er juist toe dat onderhandelaars in sterkere mate 
aan hun onderhandelingsinzet vasthouden. Dit impliceert dat een grotere kans op 
overheidsgrijpen er niet toe leidt dat onderhandelaars meer bereid zijn om water bij de 
wijn te doen om tot afspraken te komen. Sterker nog, ze houden juist in sterkere mate 
voet bij stuk en riskeren zo dat de onderhandelingen stuk lopen. Het gevonden effect is, 
zoals gezegd, slechts marginaal significant en het is mogelijk dat het effect van 
OVERHEIDSBELANG niet hetzelfde is in SITUATIE 1 als in SITUATIE 2. Om dit na te gaan is 
in Model 3 en Model 4 ook een interactieterm van OVERHEIDSBELANG en SITUATIE 
opgenomen. OVERHEIDSBELANG heeft in Model 3 een significant negatief hoofdeffect op 
AFSTAND TOT DE UITKOMST (p < .001). Het interactie-effect van OVERHEIDSBELANG en 
SITUATIE is positief en significant (p < .01). Het verschil tussen het hoofdeffect en het 
interactie-effect is slechts marginaal significant (t = 1.679, df = 107, p = .096). De 
verwachting was dat OVERHEIDSBELANG in beide situaties een positief effect op AFSTAND 

                                                 
21 De significantie van de marginale effecten van COLLECTIEF DRAAGVLAK, VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER en OVERHEIDSBELANG op AFSTAND TOT DE UITKOMST in SITUATIE 2 (de som van het 
hoofdeffect en het interactie-effect) is getoetst door regressieanalyses uit te voeren, waarbij de variabele 
SITUATIE andersom is gecodeerd.  
22 De gevonden weerlegging zou gezien het significantieniveau echter een gevolg kunnen zijn van een 
onderschatting van de standaardfout. 
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TOT DE UITKOMST zou hebben, zodat een significant positief hoofdeffect zou worden 
gevonden en geen significant interactie-effect. Verwacht werd immers dat de CAO-
partijen bij een hoog OVERHEIDSBELANG in sterkere mate van hun onderhandelingsinzet 
afwijken om overheidsingrijpen te vermijden. Het negatieve effect van overheidsbelang 
in SITUATIE 1 (hoofdeffect) is in tegenspraak met Hypothese 7. Wanneer de 
onderhandelingsinzet van een onderhandelaar binnen het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling valt, houdt hij hieraan in sterkere mate vast naarmate het OVERHEIDSBELANG 
groter is. Het positieve effect in SITUATIE 2 (interactie-effect) biedt enige ondersteuning 
voor Hypothese 7. Wanneer de onderhandelingsinzet van een onderhandelaar buiten het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, wijkt hij hiervan juist in sterkere mate af 
naarmate het OVERHEIDSBELANG groter is. Het gevolg van de tegengestelde effecten van 
OVERHEIDSBELANG in SITUATIE 1 en SITUATIE 2 is dat vaker uitkomsten worden 
gerealiseerd die binnen het doorwerkingsbereik van aanbevelingen vallen. Een grotere 
dreiging van overheidsingrijpen, leidt er dus niet toe dat CAO-onderhandelaars om het 
even welke afspraak accepteren om zo overheidsingrijpen te voorkomen. Ze blijken de 
uitkomsten van het centraal overleg juist in sterkere mate te respecteren.  

In Model 3 wordt een sterk positief effect gevonden van SITUATIE op AFSTAND 

TOT DE UITKOMST (p < .001). Dit wil zeggen dat onderhandelaars die een 
onderhandelingsinzet innemen die buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling 
valt (SITUATIE 2) hier in de onderhandelingen significant meer van afwijken dan 
onderhandelaars die een onderhandelingsinzet innemen die binnen het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt (SITUATIE 1). De onderhandelaars trekken 
zich in de onderhandelingen dus wel degelijk iets aan van de aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid. Dit doet vermoeden dat ook wel degelijk sprake is van 
coördinatie vanuit de koepelorganisaties. Deze coördinatie-inspanningen lijken echter 
niet of nauwelijks te worden bepaald door het COLLECTIEVE DRAAGVLAK onder 
koepelbestuurders en het individuele VOORKEURSVERLIES dat de koepelbestuurders in het 
centraal overleg hebben geleden.  

Ook voor de controlevariabele WERKNEMER wordt in Model 3 een sterk positief 
effect gevonden op AFSTAND TOT DE UITKOMST (p < .001). Onderhandelaars aan 
vakbondszijde leveren meer in om tot afspraken te komen dan de onderhandelaars aan 
werkgeverszijde.  

In tegenstelling tot de analyses van DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET 
draagt de veranderingsgezindheid van de koepelorganisaties (ONDERHANDELINGSINZET 

KOEPELBESTUURDER) niet bij aan de verklaring van variatie in AFSTAND TOT DE 

UITKOMST. In Model 2 wordt weliswaar een significant negatief effect gevonden van 
ONDERHANDELINGSINZET KOEPELBESTUURDER op AFSTAND TOT DE UITKOMST (p < .05). 
Dit effect vervalt echter in Model 4.  
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5.3 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk is aangetoond dat doorwerking aanzienlijk varieert tussen aanbevelingen, 
tussen CAO’s en tussen werkgevers en werknemers. Het analytisch onderscheid tussen 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET, DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSAGENDA en DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGPROCES is daarbij 
vruchtbaar gebleken. Door een onderscheid te maken tussen doorwerking op collectief 

niveau (in de agenda en uitkomst van CAO onderhandelingen) en op individueel niveau 
(in de onderhandelingsinzet en het onderhandelingsproces) is een genuanceerd beeld 
verkregen van doorwerking. Ook het onderscheid tussen de agenderingsfase en de 
onderhandelingsfase droeg hieraan bij. 
 Op grond van de bevindingen uit dit hoofdstuk kan een eerste antwoord worden 
geformuleerd op de beschrijvingsvraag van deze studie waar het de variatie in 
doorwerking betreft tussen aanbevelingen, tussen CAO’s en tussen werkgevers en 
werknemers.23 In paragraaf 5.1 is de mate van doorwerking in het CAO-overleg 
beschreven. In de vergelijking van aanbevelingen kwam naar voren dat de aanbeveling 
over verantwoorde loonkostenontwikkeling is nageleefd in al de acht onderzochte 
CAO’s. Dat de loonkosten in alle onderhandelingen aan de orde kwamen is niet 
verwonderlijk, omdat deze telkens opnieuw overeen dienen te worden gekomen. De 
aanbevelingen over verbreding en verdieping van het employabilitybeleid en over 
kinderopvang kwamen in geen van de onderzochte onderhandelingen aan de orde. In alle 
CAO’s zijn niettemin afspraken opgenomen over kinderopvang en in de meeste zijn ook 
passages over employabilitybeleid te vinden. De doorwerking van de overige 
aanbevelingen varieerde tussen doorwerking in agenda en uitkomsten van de helft van de 

                                                 
23 Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de verzamelde gegevens niet de volledige 
inhoud van CAO-akkoorden betreffen, maar het proces en de uitkomsten van het CAO-overleg. In dit 
CAO-overleg worden de afspraken in de liggende CAO-akkoorden aangepast, aangevuld of herbevestigd. 
De gegevens betreffen alleen deze aanpassingen, aanvullingen en herbevestigingen en niet de volledige 
inhoud van het CAO-akkoord. De mate van doorwerking die in de analyses in dit hoofdstuk is aangetroffen, 
betreft daarom een onderschatting. Een deel van de aanbevelingen zal namelijk al in eerdere 
onderhandelingen in CAO-afspraken zijn uitgewerkt. Een voorbeeld is de aanbeveling over kinderopvang 
(MN12), die in geen van de onderzochte CAO-onderhandelingen aan de orde is gekomen, maar waarover in 
alle CAO’s al afspraken stonden. Deze eerdere uitwerkingen zijn geen gevolg van de aanbevelingen en 
betreffen strikt genomen dus ook geen doorwerking. De aanwezigheid van deze uitwerkingen maakt echter 
dat CAO-onderhandelaars niet alle aanbevelingen uit Er is meer nodig kunnen uitwerken, omdat er al 
uitwerkingen bestaan. Doorwerking – het aandeel aanbevelingen dat in de CAO-onderhandelingen wordt 
uitgewerkt – zou relatief kunnen worden vastgesteld aan mogelijke doorwerking – het aandeel 
aanbevelingen dat in die CAO-onderhandelingen zou kunnen worden uitgewerkt, omdat er nog geen 
afspraken over bestaan. Dit zou een hogere mate van doorwerking opleveren. Deze oplossing roept echter 
gelijk een nieuw probleem op, namelijk wat er moet gebeuren met bestaande afspraken die worden 
aangepast en daardoor in meerdere of juist mindere mate aansluiten bij de aanbevelingen. Deze studie heeft 
zich daarom beperkt tot de analyse van onderwerpen die in de onderhandelingen aan de orde zijn gekomen, 
zonder in te gaan op de mogelijk onderwerpen die aan orde hadden kunnen komen. 
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onderzochte CAO’s (motiverend beloningsbeleid, MN03) en doorwerking in alleen de 
agenda van één van de onderzochte CAO’s (lang verlof, MN11).  

Doorwerking varieert niet alleen tussen aanbevelingen, maar ook tussen CAO’s. 
In de CAO Metalektro stonden zes van de 11 aanbevelingen uit Er is meer nodig op de 
agenda en werden afspraken gemaakt over vier van de 11 aanbevelingen. In de CAO 
Douwe Egberts stond alleen de aanbeveling over loonkosten op de agenda en werd ook 
alleen over deze aanbeveling een afspraak gemaakt. Gemiddeld werkten de 
aanbevelingen door in de agenda van ongeveer 30% van de CAO’s en in de uitkomsten 
van ongeveer 25% van de CAO’s. De bevindingen ten aanzien van DOORWERKING IN DE 

AGENDA en DOORWERKING IN DE UITKOMST komen overeen met bevindingen uit eerder 
onderzoek (vgl. Akkerman & Torenvlied, 2002; Rojer & Harteveld, 2002; Torenvlied & 
Akkerman, 2002, 2004; Van Houten, 2004; Van Santen, 2002).  

Ten aanzien van de onderwerpen waarvoor sprake was van DOORWERKING IN DE 

AGENDA, viel de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars in 71% van de gevallen 
binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling (DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET). Duidelijk werd dat de onderhandelingsinzet van werknemers 
aanzienlijk vaker binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt dan de 
onderhandelinginzet van werkgevers. Bovenal werd duidelijk dat CAO-onderhandelaars 
vrijwel alleen het initiatief tot agendering van een onderwerp nemen wanneer hun eigen 
onderhandelingsinzet als doorwerking kan worden aangemerkt. Bovendien houden 
onderhandelaars – vooral van werknemerszijde – in de onderhandelingsfase in sterkere 
mate vast aan de onderwerpen ten aanzien waarvan zij zelf het initiatief tot agendering 
hebben genomen.  

Bij de toetsing van Hypothese 4 in paragraaf 5.2 werd duidelijk dat zowel 
werkgevers als werknemers in situatie 1 (aanbeveling zonder prikkel tot afwijken) sterker 
aan hun standpunt vasthouden en in situatie 2 (aanbeveling met prikkel tot afwijken) 
verder van hun standpunt afwijken dan in situatie 0 (geen aanbeveling). De gevonden 
verschillen tussen de situaties waren alleen voor werknemers statistisch significant, maar 
bieden niettemin enige ondersteuning voor de verwachting dat de aanwezigheid van 
aanbevelingen de opstelling van CAO-onderhandelaars in het onderhandelingsproces 
beïnvloedt, oftewel, dat sprake is van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. 

De hypothesen over de invloed van kenmerken van het centraal overleg en 
kenmerken van de overheid op doorwerking konden niet op eenduidige ondersteuning 
rekenen.24 De gevonden effecten van collectief draagvlak en van het voorkeursverlies van 

                                                 
24 Opgemerkt is dat bij de interpretatie van de resultaten van de regressie-analyses rekening moet worden 
gehouden met de mogelijkheid dat de significantie van de effecten is overschat (Type-1-fout). De effecten 
die werden aangetroffen in de analyses gepresenteerd in Tabel 5.2 (Model 1 en 2) en Tabel 5.5 (Model 3) 
waren zeer overtuigend: significant bij α = .01 of zelfs bij α = .001. Aangenomen kan worden dat deze 
effecten generaliseerbaar zijn. Er waren drie effecten significant bij α = .05. Dit was het negatieve effect 
van COLLECTIEF DRAAGVLAK op DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET in Tabel 5.2, het negatieve 
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koepelbestuurders op DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET zijn tegengesteld aan 
de verwachtingen. DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET hangt vooral samen 
met verschillen tussen werkgevers en werknemers en verschillen in de 
veranderingsgezindheid van individuele koepelbestuurders. Een groot collectief 
draagvlak brengt mogelijk een probleem van collectief handelen teweeg. Individuele 
koepelbestuurders lijken namelijk bij een groot collectief draagvlak juist in mindere mate 
te coördineren op naleving. Dit kan zijn, omdat zij verwachten dat andere 
koepelorganisaties dit zullen doen. Een groot voorkeursverlies in het centraal overleg lijkt 
koepelbestuurders er – tegengesteld aan de verwachting – juist toe aan te zetten op 
naleving van de aanbeveling te coördineren. Mogelijk verwachten koepelbestuurders dat 
CAO-onderhandelaars, door zelf het initiatief te nemen, een deel van de op centraal 
niveau geleden schade op decentraal niveau kunnen repareren. Het positieve effect van de 
veranderingsgezindheid van koepelbestuurders op doorwerking in de 
onderhandelingsinzet, wijst er daarnaast op dat veranderingsgezinde koepelbestuurders, 
ongeacht hun verliezen in het centraal overleg, in sterkere mate coördineren op naleving 
van de aanbevelingen. De aanbeveling houdt een verandering in van de status-quo en ook 
een kleine verandering is voor hen een verbetering. 

Het collectieve draagvlak en de het collectieve voorkeursverlies van de 
koepelorganisaties in de Stichting van de Arbeid hebben wel de verwachte invloed op 
DOORWERKING IN DE AGENDA. Naarmate het draagvlak sterker is en de verliezen geringer 
zijn, vinden aanbevelingen vaker hun weg naar de decentrale onderhandelingsagenda. De 
verschillen in de bevindingen die voor DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET en 
DOORWERKING IN DE AGENDA worden gevonden, worden mogelijk verklaard door het feit 
dat in de analyse van DOORWERKING IN DE AGENDA ook de aanbevelingen zijn 
meegenomen die niet op de agenda van de onderzochte CAO’s zijn aangetroffen. 
Blijkbaar waren dat aanbevelingen waarvoor het draagvlak zeer gering was en waarop de 
partijen relatief veel hebben moeten inleveren. De bevindingen ten aanzien van 
DOORWERKING IN DE AGENDA berusten op een zeer klein aantal onderzoekseenheden (11 
aanbevelingen). De hypothesen over DOORWERKING IN DE AGENDA zijn dus niet streng 
getoetst. In het licht van de overige bevindingen in dit hoofdstuk moeten daarom 
vraagtekens worden gezet bij de betrouwbaarheid van de empirische ondersteuning voor 
deze hypothesen. 

In de analyses van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES werd geen 
ondersteuning gevonden voor de hypothesen over de invloed op doorwerking van het 

                                                                                                                                                  
effect van de interactie van COLLECTIEF DRAAGVLAK en SITUATIE op AFSTAND TOT DE UITKOMST en het 
negatieve marginale effect van COLLECTIEF DRAAGVLAK in SITUATIE 2. Daarnaast was het positieve 
marginale effect van OVERHEIDSBELANG in SITUATIE 2 slechts marginaal significant (α = .10). Deze 
bevindingen zouden het gevolg kunnen zijn van de onderschatting van de standaardfouten doordat 
gegevens met een geneste structuur zijn geanalyseerd in een eenvoudig regressiemodel. 
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collectieve draagvlak onder koepelbestuurders en het individuele voorkeursverlies van 
koepelbestuurders. DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES bleek zelfs geringer 
te zijn naarmate het collectieve draagvlak groter is. Het voorkeursverlies van 
koepelbestuurders bleek er in de onderhandelingsfase van het CAO-overleg niet toe doen. 
Wel werd opnieuw gevonden dat onderhandelaars die een onderhandelingsinzet innemen 
die buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, hier in de onderhandelingen 
aanzienlijk meer van afwijken dan onderhandelaars die een onderhandelingsinzet 
innemen die binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt. De opstelling van 
onderhandelaars in de onderhandelingen wordt dus wel degelijk beïnvloed door de 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid. Vermoedelijk is dus ook wel degelijk 
sprake van coördinatie vanuit de koepelorganisaties. Het COLLECTIEVE DRAAGVLAK onder 
koepelbestuurders en het individuele VOORKEURSVERLIES dat de koepelbestuurders in het 
centraal overleg hebben geleden, lijken echter niet bepalend voor de mate waarin op 
naleving van de aanbeveling wordt gecoördineerd. Verschillen tussen werkgevers en 
werknemers blijken opnieuw van invloed te zijn op doorwerking. De afstand tussen de 
onderhandelingsinzet van een onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst die wordt 
gerealiseerd, is beduidend groter voor werknemers dan voor werkgevers.  

Opmerkelijk is de invloed die uitgaat van het belang dat de overheid hecht aan 
beleidsvorming op het gebied van de onderzochte aanbevelingen. Naarmate het 
overheidsbelang groter is, houden onderhandelaars met een onderhandelingsinzet binnen 
het doorwerkingsbereik van een aanbeveling hier in sterkere mate aan vast. 
Onderhandelaars met een onderhandelingsinzet buiten het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling wijken hier bij een groter overheidsbelang juist meer van af. In Hypothese 7 
werd gesteld dat onderhandelaars bij een groter overheidsbelang meer van hun 
onderhandelingsinzet zouden afwijken, ongeacht of deze binnen of buiten het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt. Dit effect wordt dus alleen aangetroffen 
voor situatie 2. Het lijkt erop dat het realiseren van een uitkomst door de onderhandelaars 
niet als voldoende wordt gezien om overheidsingrijpen te voorkomen. De uitkomst moet 
binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling vallen. Op grond van deze bevinding 
kan worden verwacht dat OVERHEIDSBELANG eveneens een positieve invloed heeft op 
DOORWERKING IN DE UITKOMST.  

In het volgende hoofdstuk wordt deze laatste verwachting samen met de 
hypothesen uit hoofdstuk 2 over de invloed van COLLECTIEF DRAAGVLAK en 
VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER op DOORWERKING IN DE UITKOMST nader 
onderzocht.
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In het vorige hoofdstuk is gebleken dat CAO-onderhandelaars vrijwel uitsluitend 
initiatief nemen tot agendering van een onderwerp – waarover de Stichting van de Arbeid 
een aanbeveling heeft uitgevaardigd – wanneer hun onderhandelingsinzet binnen het 
doorwerkingsbereik van die aanbeveling valt. Met andere woorden, de voorstellen die zij 
doen voor het CAO-overleg ten aanzien van onderwerpen waarover er een aanbeveling is 
uitgevaardigd, betreffen vrijwel altijd een uitwerking van die aanbeveling. In de 
onderhandelingen houden zij ook in sterkere mate aan deze voorstellen vast, vergeleken 
met (1) voorstellen die buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling vallen en (2) 
voorstellen over onderwerpen waarover geen aanbeveling is uitgevaardigd. Naast dit 
effect van de aanwezigheid van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid bestaan er 
ook verschillen tussen aanbevelingen. Aanbevelingen waarvoor het collectieve draagvlak 
groter is en waarvoor de individuele voorkeursverliezen van de koepelbestuurders kleiner 
zijn, vinden vaker hun weg naar de decentrale onderhandelingsagenda. Aanbevelingen 
waaraan de overheid een groter belang hecht, kennen een sterkere mate van doorwerking 
in het onderhandelingsproces. De vraag is nu in hoeverre doorwerking varieert in de 
uitkomsten van het CAO-overleg en in hoeverre kenmerken van het centraal overleg en 
van de overheid hierop van invloed zijn. 

In dit hoofdstuk wordt (1) een tweede antwoord gegeven op de beschrijvingsvraag 
van deze studie (het eerste antwoord is gegeven in paragraaf 5.3) en worden (2) de 
hypothesen getoetst die in hoofdstuk 2 zijn geformuleerd over de invloed van kenmerken 
van het centraal overleg op DOORWERKING IN DE UITKOMST. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van grootschalige, longitudinale gegevens over CAO-afspraken over 
employability en arbeid en zorg die zijn verstrekt door de Afdeling CAO-onderzoek en 
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beleidsinformatie van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Afdeling COB).1 Dit betekent dat 
in dit hoofdstuk een veel groter aantal gegevens beschikbaar is dan in het vorige 
hoofdstuk, om variatie in DOORWERKING IN DE UITKOMST te beschrijven. Ook kan naast 
variatie tussen aanbevelingen en tussen CAO’s worden gekeken naar variatie door de tijd. 
De tijdsdimensie zal in dit hoofdstuk ook in de analyses worden betrokken. In de 
volgende paragraaf wordt allereerst ingegaan op het type afspraken dat aan elk van de 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid is gerelateerd. Het vervolg van het 
hoofdstuk heeft ongeveer dezelfde opbouw als het vorige hoofdstuk. In paragraaf 6.2 
wordt ingegaan op de aanwezigheid van afspraken over employability en arbeid en zorg 

in CAO’s gesloten in de periode van 1996 tot en met 2003. Daarbij wordt gekeken naar 
de mate waarin sprake is van DOORWERKING IN DE UITKOMST en naar de verschillen 
tussen aanbevelingen, tussen CAO’s en door de tijd. In paragraaf 6.3 worden eerst kort de 
hypothesen besproken die in dit hoofdstuk worden getoetst. Daarna wordt ingegaan op de 
beschrijvende kenmerken van de variabelen die in de analyses worden opgenomen en op 
de analysetechniek die wordt gebruikt. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre 
DOORWERKING IN DE UITKOMST wordt beïnvloed door (1) het collectieve draagvlak dat 
onder koepelbestuurders voor de aanbevelingen bestaat, (2) het individuele 
voorkeursverlies dat zij in het centraal overleg hebben geleden en (3) het belang dat de 
overheid hecht aan de aanbevelingen. In paragraaf 6.4 worden de bevindingen kort 
samengevat en worden conclusies getrokken. Daarbij wordt een tweede antwoord 
gegeven op de beschrijvingsvraag van deze studie naar de variatie in de mate van 
doorwerking. 
 

6.1 Aanbevelingen en typen CAO-afspraken over employability en arbeid en zorg 
 

De gegevens van de Afdeling COB die in dit hoofdstuk worden geanalyseerd, verschillen 
wezenlijk van de besluitvormingsgegevens die in het vorige hoofdstuk zijn gebruikt. De 
gebruikte gegevens betreffen informatie over de aanwezigheid in CAO’s van 75 typen 
CAO-afspraken (zie paragraaf 3.2, paragraaf 3.3.2 en Bijlage III). Een voorbeeld van 
zo’n type afspraak is de diplomatoeslag. Dit is een bepaling volgens welke het behalen 

                                                 
1 Gekozen is voor de bestanden van de Afdeling COB, omdat deze op het moment van dataverzameling, 
gegevens over de langste tijdsperiode bevatten (zie paragraaf 3.1.1). De waarnemingen in het bestand 
betreffen het al of niet aanwezig zijn in een CAO van afspraken die in het verlengde liggen van één van 12 
aanbevelingen uit Agenda 2002 en Er is meer nodig over employability en arbeid en zorg. De variabele 
DOORWERKING IN DE UITKOMST heeft een score van 1 wanneer een bepaald type afspraak op een bepaald 
moment in een bepaalde CAO aanwezig was en een score 0 wanneer dat niet het geval was. De analyse-
eenheid in dit hoofdstuk is daarmee de CAO-jaar-afspraak-combinatie. Voor een uiteenzetting van de wijze 
waarop de verschillende afspraken zijn geselecteerd en zijn gekoppeld aan 12 aanbevelingen over 
employability en arbeid en zorg, zie paragraaf 3.2. In Bijlage III wordt een overzicht gegeven van de 
afspraken uit de bestanden van de Afdeling COB die in de analyses zijn opgenomen. 
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van een bepaald diploma wordt beloond met een bepaalde loonsverhoging. De 
diplomatoeslag is opgevat als een uitwerking van de aanbeveling over verbreding van het 
employabilitybeleid (MN05). Met de opname van een afspraak over de toekenning van 
een diplomatoeslag in een CAO wordt het voor werknemers meer aantrekkelijk om 
gebruik te maken van regelingen op het gebied van employability.  

Gebruik wordt gemaakt van gegevens over 138 CAO’s waarover in de periode 
tussen 1996 en 2003 één of meerdere malen overeenstemming is bereikt (zie paragraaf 
3.3.2). Voor deze 138 CAO’s in de steekproef is op verschillende momenten 
geregistreerd of de verschillende typen afspraken in de CAO waren opgenomen of niet. 
In het geval van de diplomatoeslag is bijvoorbeeld alleen geregistreerd of een dergelijke 
toeslag is afgesproken. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het soort diploma’s waarop de 
afspraak betrekking heeft en de hoogte van de toeslag die bij het behalen van die 
diploma’s wordt toegekend.  

In de analyses in dit hoofdstuk zijn alleen die typen afspraken opgenomen die een 
uitwerking betroffen van één van de 12 aanbevelingen over employability en arbeid en 

zorg die in de sociale akkoorden Agenda 2002 en Er is meer nodig zijn uitgevaardigd. De 
Afdeling COB beschikt over een grote hoeveelheid gegevens ten aanzien van CAO-
afspraken over de volle breedte van het arbeidsvoorwaardenbeleid. De keuze voor de 
thema’s employability en arbeid en zorg is gebaseerd op twee argumenten. Op de eerste 
plaats waren voor employability en arbeid en zorg gegevens beschikbaar die het grootste 
tijdsbestek bestrijken. Op de tweede plaats zijn over employability en arbeid en zorg 

aanbevelingen uitgevaardigd in vrijwel alle sociale akkoorden die na het Akkoord van 
Wassenaar in de Stichting van de Arbeid zijn gesloten. Bovendien verschillen de thema’s 
sterk van elkaar in het draagvlak dat er voor bestaat onder (de achterban van) de sociale 
partners en in de rol die de overheid speelt in de beleidsvorming.  

Van DOORWERKING IN DE UITKOMST is sprake wanneer een bepaald type afspraak 
op een bepaald moment in een CAO kan worden aangetroffen. Ten aanzien van de 75 
typen afspraken zijn 20.008 waarnemingen beschikbaar van de aan- of afwezigheid van 
die typen afspraken in de 138 CAO’s waarover één of meerdere malen overeenstemming 
is bereikt in de periode van 1996 tot en met 2003 (zie paragraaf 3.3.2).  

In Tabel 6.1 is voor elk van de 12 aanbevelingen uit Agenda 2002 en Er is meer 

nodig een korte, inhoudelijke beschrijving gegeven van het type afspraken waarin ze 
mogelijk zijn uitgewerkt. Daarnaast is aangegeven om hoeveel verschillende typen 
afspraken het gaat en hoeveel waarnemingen van het al dan niet optreden van 
DOORWERKING IN DE UITKOMST er voor iedere aanbeveling beschikbaar zijn.  

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat 20 van de 75 typen afspraken een 
uitwerking betroffen van de aanbeveling uit Er is meer nodig over verbreding van het 
employabilitybeleid (MN05).  
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Tabel 6.1 Uitwerking van aanbevelingen uit Agenda 2002 (AG) en Er is meer nodig (MN) over 
employability en arbeid en zorg in typen afspraken2 

   
Aanbeveling Typen afspraken over Aantal 

typen 
afspraken 

Aantal 
waarnemingen 

    
Employability    
MN05 Verbreding 

employability 
Faciliteren van scholing en loopbaan-
ontwikkeling (zoals verlofregelingen, 
financiële tegemoetkomingen, en aan 
scholing verbonden loopbaanperspectieven) 

20 6.091 

AG06*  Verlofsparen t.b.v 
scholing 

Verlofspaarregelingen voor scholing  (7) (2.314) 

     
MN06 Verdieping 

employability 
Voorzieningen met betrekking tot scholing 
en loopbaanontwikkeling 

12 4.425 

     
 9 AG07 

MN07 
Loopbaanbegeleiding 
en persoonlijke 
opleidingsrekeningen 

Loopbaanbegeleiding, erkenning verworven 
competenties (EVC), persoonlijke 
opleidingsplannen (POP) en -rekeningen 
(POR) 

 
2.309 

     
Arbeid en zorg    
AG08 Flexibilisering 

arbeidsduur 
Mogelijkheden tot variatie in arbeidsduur  3 728 

     
AG09 Deeltijdarbeid Recht op deeltijdarbeid  3 1.161 
     
MN10 Kort verlof / tijdsparen Kortdurend verlof en tijdsparen   6 935 
     
MN11 Lang verlof Langdurend verlof en loopbaanonderbreking 

t.b.v. zorg en ouderschap 
13 2.796 

AG10*  Ouderschapsverlof Langdurend verlof en loopbaanonderbreking 
t.b.v. ouderschap 

(5) (1.311) 

     
AG11 
MN12 

Kinderopvang Kinderopvang en de financiering hiervan  9 1.563 

     
Totaal  75 20.008 
 
* De aanbevelingen AG06 en AG10 uit Agenda 2002 betreffen deelaspecten van de aanbevelingen MN05 en 
MN11 uit Er is meer nodig. Het aantal typen afspraken en het bijbehorend aantal waarneming worden 
zodoende niet meegeteld in de totalen. 
 
De afspraken betroffen het meer toegankelijk en meer aantrekkelijk maken van 
scholingsvoorzieningen en variëren van de mogelijkheid overwerkuren in te zetten voor 
scholingsverlof tot de vraag of de bredere inzetbaarheid, die een werknemer verwerft 

                                                 
2 Voor een meer uitgebreide bespreking van de aanbevelingen uit Er is meer nodig, zie Van Houten (2004) 
en de bespreking van het Stichtingsoverleg in paragraaf 4.1. Voor een meer uitgebreide bespreking van de 
aanbevelingen uit Agenda 2002, zie Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) 
en Bijlage I. 
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door zich bij te scholen, extra wordt beloond. Zeven van de 20 typen afspraken over 
verbreding van het employabilitybeleid betreffen mogelijkheden tot verlofsparen voor 
scholingsverlof. Deze zeven typen afspraken zijn eveneens opgevat als een uitwerking 
van de aanbeveling hierover uit Agenda 2002 (AG06). Voor de 20 typen afspraken die een 
uitwerking van de aanbeveling over verbreding van het employabilitybeleid betreffen, 
zijn de meeste waarnemingen van DOORWERKING IN DE UITKOMST beschikbaar (6.091, 
waarvan 2.314 over verlofsparen). Over de verdieping van het employabilitybeleid 
(MN06) is voor 12 typen afspraken de aanwezigheid in CAO’s geregistreerd. Hierover 
zijn 4.425 waarnemingen beschikbaar. Deze betreffen de aanwezigheid van afspraken 
over voorzieningen voor scholing en loopbaanontwikkeling. Van negen typen afspraken 
over loopbaanbegeleiding – en de vorm die dit krijgt in persoonlijke opleidingsplannen 
en persoonlijke opleidingsrekeningen – is de aanwezigheid bijgehouden. Dit type 
afspraken is opgevat als een uitwerking van de aanbevelingen over loopbaanbegeleiding 
uit Agenda 2002 (AG07) en over persoonlijke opleidingsrekeningen in Er is meer nodig 
(MN07). Hierover zijn 2.309 waarnemingen beschikbaar. Er zijn drie typen afspraken 
onderscheiden over de flexibilisering van de arbeidsduur (AG08). Hierover zijn 728 
waarnemingen beschikbaar. Over de mogelijkheden voor deeltijdarbeid (AG09) zijn 
eveneens drie typen afspraken onderscheiden, waarover 1.161 waarnemingen beschikbaar 
zijn. Uitwerkingen van de aanbeveling over kort verlof en tijdsparen (MN11) zijn te 
herkennen in zes typen afspraken. Hierover zijn 935 waarnemingen beschikbaar. Van de 
75 typen afspraken betreffen 13 typen afspraken uitwerkingen van de aanbeveling over 
het langerdurend zorg- en ouderschapsverlof (MN11) opgevat. Hierover zijn 2796 
waarnemingen beschikbaar. De typen afspraken betreffen de mogelijkheden tot opname 
van langerdurend zorg- en ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking en de 
voorwaarden waaronder van deze mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt.3 Van de 
13 typen afspraken over langerdurend zorg- en ouderschapsverlof en 
loopbaanonderbreking hebben er vijf betrekking op langerdurend ouderschapsverlof en 
loopbaanonderbreking. Dit betreft 1.311 van de 2.796 waarnemingen. Deze vijf typen 
afspraken zijn opgevat als een uitwerking van de aanbeveling over ouderschapsverlof uit 
Agenda 2002 (AG10). Over de (financiering van) kinderopvang (AG11 en MN12) is ten 
slotte van negen typen afspraken nagegaan of zij in de onderzochte CAO’s te vinden zijn. 
Hierover zijn 1.563 waarnemingen beschikbaar. 

De vraag is nu hoe de mate van doorwerking van aanbevelingen in CAO-
afspraken varieert. In de volgende paragraaf zal achtereenvolgens worden besproken hoe 
DOORWERKING IN DE UITKOMST varieert (1) door de tijd, waarbij een onderscheid is 

                                                 
3 De afspraken zijn daarbij zo gecodeerd dat soepeler voorwaarden als een sterkere mate van doorwerking 
worden aangemerkt. Een 1 betekent daarom in sommige gevallen de afwezigheid van een afspraak die 
beperkende voorwaarden oplegt aan gebruikmaking van een regeling. 
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aangebracht tussen de thema’s employability en arbeid en zorg, (2) tussen aanbevelingen 
en (3) tussen verschillende typen CAO’s.  

 
6.2 Variatie in doorwerking in de afspraken in 138 CAO’s gesloten tussen 1996 
 en 2003 
 
6.2.1 Variatie door de tijd: verschillende thema’s, verschillende ontwikkeling? 
 
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de aanwezigheid in CAO’s van afspraken 
over employability en arbeid en zorg varieert door de tijd. Deze aanwezigheid van 
afspraken is aangeduid met de variabele AFSPRAAKDICHTHEID. AFSPRAAKDICHTHEID is op 
dezelfde wijze vastgesteld als DOORWERKING IN DE UITKOMST (zie paragraaf 3.4.2). Een 
belangrijk verschil is dat in deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre afspraken over 
employability en arbeid en zorg in de CAO’s aanwezig waren, ongeacht het moment 
waarop die afspraak is gemaakt. Van doorwerking is pas sprake wanneer een aanbeveling 
is uitgevaardigd voordat de afspraak is gemaakt. Alleen dan kan worden verondersteld 
dat die afspraak een mogelijk gevolg is van de uitvaardiging van die aanbeveling. 
Hieronder wordt naar trends in AFSPRAAKDICHTHEID gekeken, waarbij wordt bekeken of 
de uitvaardiging van Agenda 2002 en Er is meer nodig tot verschuivingen in die trends 
heeft geleid. Er bestaan verschillen in de beschikbaarheid van gegevens over de thema’s 
employability en arbeid en zorg.4 Deze verschillen tussen de thema’s maken dat een 
overzicht van de aanwezigheid van afspraken waarin de beide thema’s gezamenlijk 
worden opgenomen een vertekend beeld geeft. Daarom is er voor gekozen 
AFSPRAAKDICHTHEID voor beide thema’s afzonderlijk te presenteren.  

In Figuur 6.1 is de AFSPRAAKDICHTHEID weergegeven van aanbevelingen over 
employability en arbeid en zorg. De kolommen in de figuur geven het percentage 
AFSPRAAKDICHTHEID aan. Dit is het percentage in CAO’s aanwezige afspraken ten 
opzichte van het totaal aantal waarnemingen van de aan- of afwezigheid van de 
verschillende typen afspraken in CAO’s. Oftewel, ten aanzien van employability werd in 
1996 in 18% van de gevallen waarin is nagegaan of een bepaald type afspraak in een 
bepaalde CAO stond, ook daadwerkelijk een afspraak aangetroffen. Voor 1996 was 
informatie beschikbaar over acht CAO’s en in totaal 25 typen afspraken over 
employability. Niet voor alle acht CAO’s was informatie beschikbaar over de 
aanwezigheid van al deze 25 typen afspraken.  

                                                 
4 De wijze waarop de Afdeling COB de afspraken over employability codeert, is aangepast in 2000. Hier 
wordt beschikt over de bestanden voor 1998, 1999, 2001, 2002 en 2003. Hoewel de koppeling van de 
bestanden uitvoerig is kortgesloten met de onderzoekscoördinator van de Afdeling COB is een deel van de 
verschillen in de gegevens over de periode 1998 en 1999 en over de periode 2000 tot en met 2003 mogelijk 
toe te schrijven aan verschillen in codering. 
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Figuur 6.1 AFSPRAAKDICHTHEID van aanbevelingen over employability en arbeid en zorg per jaar in 
procenten (N = 20.008) 
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Het percentage AFSPRAAKDICHTHEID berust voor 1996 zodoende op 83 waarnemingen.5 

Figuur 6.1 biedt een overzicht van de trends in de aanwezigheid van afspraken die 
aansluiten bij de aanbevelingen over employability en arbeid en zorg in de periode van 
1996 tot en met 2003. Wat employability betreft, kan uit de figuur worden opgemaakt dat 
er vanaf 1996 tot 2001 sprake is van een opgaande trend in de AFSPRAAKDICHTHEID. Van 
18% in 1996 stijgt de AFSPRAAKDICHTHEID naar een piek van 41% in 2001. Na 2001 daalt 
het percentage afspraken dat wordt aangetroffen naar 31% in 2003.  

Het percentage afspraken over arbeid en zorg is beduidend groter en het patroon 
is minder gelijkmatig. In 1996 is het percentage afspraken met 44% relatief erg hoog. 
Van 1997 tot en met 2003 is de trend in afspraken over arbeid en zorg, het dipje in 1999 
daargelaten, vergelijkbaar met de trend in afspraken over employability, met een piek van 
53% in 2001. Niettemin vindt zowel tussen 1997 en 1998 als tussen 2000 en 2001 een 
stijging plaats in de AFSPRAAKDICHTHEID van aanbevelingen over arbeid en zorg. Hoewel 
de trend te grillig is om van een wending of trendbreuk te spreken, duidt dit mogelijk op 
een effect van het uitvaardigen van sociale akkoorden, oftewel, op doorwerking. In het 
patroon in de afspraken over employability is een dergelijke aanwijzing voor doorwerking 
van de sociale akkoorden minder duidelijk waar te nemen. Duidelijk wordt dat afspraken 
over employability een meer recent verschijnsel zijn dan afspraken over arbeid en zorg. 
Het percentage afspraken over employability is in de periode voor 2000 aanzienlijk 
                                                 
5 In Bijlage III wordt in Tabel III.3 een overzicht gegeven van het aantal CAO’s en het aantal typen 
afspraken waarover per jaar gegevens beschikbaar waren en het aantal waarnemingen dat dit betrof. 
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kleiner dan het percentage afspraken over arbeid en zorg. Na 2000 – waarin de 
AFSPRAAKDICHTHEID op beide thema’s vergelijkbaar is – loopt het verschil tussen de 
thema’s weer op. Afspraken over arbeid en zorg blijven relatief vaker voorkomen dan 
afspraken over employability.  

Een mogelijke verklaring voor de verschillen in de mate van doorwerking tussen 
de thema’s employability en arbeid en zorg ligt in de verschillende rollen die de overheid 
op zich neemt in de beleidsvorming over deze twee thema’s. Op het gebied van arbeid en 

zorg stelt de overheid zich nadrukkelijk richtinggevend op. Op het gebied van 
employability gaat zij vooral faciliterend te werk. Ten aanzien van arbeid en zorg wordt 
bijvoorbeeld in de sociale nota van 1998 gesteld dat: 

 
‘…het kabinet werkt aan een regeling voor loopbaanonderbreking (…) en aan verbetering van 
verloffaciliteiten. Ondersteund door aanvullende afspraken in het arbeidsvoorwaarden overleg, 
moeten deze maatregelen werknemers meer mogelijkheden bieden om gedurende de verschillende 
levensfasen te werken’ (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1998).  
 

Naar employability wordt in deze nota slechts kort verwezen. In de sociale nota van 1999 
staat expliciet dat: 

 
‘…de sociale partners zelf verantwoordelijk [zijn] voor het oplossen van 

 arbeidsmarktknelpunten’, één van de voornaamste doelen van het employability-beleid, en dat 
 ‘…in het najaarsoverleg met de sociale partners… …employability één van de onderwerpen
 [zal] zijn’ (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1999). 

 

Een andere verklaring ligt in verschillen in de restricties waarmee de sociale 
partners op de twee beleidsterreinen te kampen hebben. Arbeid en zorg is een onderwerp 
dat sterk aanspreekt bij de achterban van de onderhandelende vakbonden. Veel mensen 
zien graag een uitbreiding van hun verlofmogelijkheden of een grotere bijdrage van hun 
werkgever in de kosten van kinderopvang. Het belang van employabilitybeleid is 
daarentegen vaak moeilijker op de vakbondsleden over te brengen. Werknemers 
begrijpen weliswaar dat structurele aandacht voor hun inzetbaarheid en voor de 
mogelijkheden tot verdere ontwikkeling in hun loopbaan hen uiteindelijk ten goede zal 
kunnen komen. Toch spreekt een CAO-afspraak die stelt dat iedere werknemer het recht 
krijgt om een bepaald bedrag of een aantal dagen per jaar te spenderen aan scholing 
minder aan dan een extra vakantiedag of een tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang.  

Een mogelijke verklaring voor de afname van de AFSPRAAKDICHTHEID, ten 
aanzien van arbeid en zorg na 2001, is dat de Wet Arbeid en Zorg in 2001 van kracht 
werd. Een groot aantal onderwerpen waarover afspraken in de CAO’s waren opgenomen, 
was vanaf dat moment wettelijk geregeld. Deze verklaring gaat echter niet op voor de 
daling in het percentage afspraken over employability. Dit impliceert dat (ook) andere 
factoren een rol moeten hebben gespeeld. Mogelijk zorgde de afname in de economische 
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groei, die al in 1999 inzette, ervoor dat de CAO-partijen minder ruime CAO’s zijn gaan 
afspreken.  
 In de paragrafen 6.2.2 en 6.3.3 wordt niet naar AFSPRAAKDICHTHEID gekeken, 
maar naar DOORWERKING IN DE UITKOMST. Dit wil zeggen dat de aanbevelingen aan de 
CAO-afspraken vooraf moeten gaan. De aanbevelingen uit Agenda 2002 uit 1997 worden 
alleen in verband gebracht met afspraken die gemaakt zijn in de periode van 1998 tot en 
met 2000. De aanbevelingen uit Er is meer nodig uit 2000 worden alleen in verband 
gebracht met afspraken uit de periode van 2001 tot en met 2003. Het totaal aantal 
waarnemingen in de doorwerkingsselectie bedraagt 13.033 (zie paragraaf 3.3.2). 
 

6.2.2 Variatie tussen aanbevelingen 
 
Om een preciezer beeld te krijgen van variatie in de mate van doorwerking tussen 
aanbevelingen is in Figuur 6.2 een overzicht gegeven van de DOORWERKING IN DE 

UITKOMST per aanbeveling in de doorwerkingsselectie.  
 
Tabel 6.2 DOORWERKING IN DE UITKOMST per aanbeveling uit Agenda 2002 en Er is meer nodig in 

de periode 1998-2003 in procenten (N = 8.563) 
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Om de DOORWERKING IN DE UITKOMST per aanbeveling vast te stellen wordt het 
gemiddelde percentage doorwerking voor de betreffende periode (1998-2000 of 2001-
2003) vastgesteld. Daarbij moet worden voorkomen dat dubbeltellingen van afspraken 
ontstaan, doordat er in een bepaalde periode meer dan één keer over een CAO is 
onderhandeld en de CAO dus meer dan één keer in het bestand voorkomt. Hiertoe is een 
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selectie gemaakt van de meeste recente waarnemingen van de aan- of afwezigheid van 
een bepaald type afspraak in een bepaalde CAO in elk van de twee onderscheiden 
periodes (zie paragraaf 3.3.2). Na deze selectie bedraagt het overgebleven aantal cases 
8.563. 

Het gemiddelde percentage DOORWERKING IN DE UITKOMST over alle 
aanbevelingen is 39%.6 Dat wil zeggen dat de 75 typen afspraken – waarin de 
aanbevelingen uit Agenda 2002 en Er is meer nodig worden uitgewerkt – gemiddeld 
worden aangetroffen in 39% van de CAO’s.  

Twee aanbevelingen uit Er is meer nodig vallen op. De aanbevelingen over 
langdurend zorg- en ouderschapsverlof en over kort verlof werken zeer sterk door in de 
CAO-afspraken in de periode 2000-2003. In respectievelijk 80% en 72% van de gevallen 
waarin is nagegaan of deze aanbevelingen in een bepaalde CAO in een afspraak waren 
uitgewerkt, was dat ook het geval.7 Ook de aanbeveling over kinderopvang, die zowel in 
Agenda 2002 als in Er is meer nodig was opgenomen, en de aanbevelingen over 
arbeidsduur en ouderschapsverlof uit Agenda 2002 scoren bovengemiddeld op 
DOORWERKING IN DE UITKOMST. Dit stemt overeen met het beeld uit de vorige paragraaf, 
namelijk dat aanbevelingen over arbeid en zorg in sterkere mate in CAO-afspraken zijn 
uitgewerkt dan aanbevelingen over employability. 

Wat de DOORWERKING IN DE UITKOMST betreft, bestaan er aanzienlijke verschillen 
tussen de aanbevelingen over arbeid en zorg, terwijl de aanbevelingen over employability 
veel minder van elkaar verschillen. Een mogelijke verklaring ligt in de inhoud van de 
thema’s en de onderlinge samenhang tussen de aanbevelingen en tussen de typen 

afspraken. Bijvoorbeeld, afspraken over zorg- of ouderschapsverlof en kinderopvang 
kunnen prima worden gemaakt – en kunnen ook effect sorteren – zonder dat in dezelfde 
CAO bepalingen zijn opgenomen over flexibele werktijden of deeltijdwerk. Afspraken 
over employability hangen echter in veel sterkere mate met elkaar samen. Afspraken die 
erop gericht zijn om de toegankelijkheid van loopbaanontwikkeling te vergroten 
(verbreding) – zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het scholingsverlof of de toekenning 
van bonussen bij het behalen van diploma’s – hebben alleen resultaat wanneer voldoende 
scholingsvoorzieningen aanwezig zijn. In veel gevallen zullen de scholingsvoorzieningen 
– zoals interne opleidingstrajecten of overeenkomsten met scholingsinstituten – moeten 
worden uitgebreid (verdieping) om een grotere toestroom mogelijk te maken. Afspraken 

                                                 
6 Wanneer Agenda 2002 en Er is meer nodig apart worden beschouwd, komt de gemiddelde doorwerking in 
de uitkomst uit op respectievelijk 42% en 36%. Dit is iets hoger dan de mate van doorwerking die in het 
vorige hoofdstuk en in ander onderzoek is aangetroffen (zie paragraaf 5.1.2). De relatief hoge scores zijn 
mogelijk het gevolg van selectie. Mogelijk dat bepaalde typen afspraken die in deze studie zijn geselecteerd 
al relatief vaak in de CAO’s voorkwamen voordat de betreffende aanbevelingen werden uitgevaardigd. 
7 Opgemerkt moet worden dat de waarden voor de aanbevelingen uit Er is meer nodig over kort verlof 
(MN10) en lang verlof (MN11) gebaseerd zijn op een relatief gering aantal waarnemingen (respectievelijk 18 
en 40). 



Doorwerking in CAO-afspraken 

 153

over loopbaanbegeleiding en persoonlijke opleidingsplannen en -rekeningen zullen vaak 
pas worden gemaakt wanneer de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de 
scholingsvoorzieningen al zijn geregeld. 

 

6.2.3 Variatie tussen CAO’s 
 
Om variatie in doorwerking tussen CAO’s inzichtelijk te maken, zijn de 138 onderzochte 
CAO’s in acht categorieën ingedeeld. De categorieën zijn onderscheiden aan de hand van 
drie variabelen: ONDERNEMING, OMVANG en MACHT.8 Er werden verschillen verwacht 
tussen ondernemings-CAO’s en bedrijfstak-CAO’s, omdat de betrokkenheid van 
meerdere werkgevers bij de onderhandelingen over bedrijfstak-CAO’s tot een andere 
onderhandelingsdynamiek leidt. Grote en kleine CAO’s verschillen enerzijds in de 
beschikbare middelen voor het treffen van regelingen, maar anderzijds ook in de kosten 
die verbonden zijn aan het treffen van deze regelingen. Macht is geoperationaliseerd als 
de organisatiegraad van werkgevers relatief aan de organisatiegraad van werknemers. 
Verwacht wordt dat een onderhandelaar een grotere invloed kan uitoefenen, naarmate een 
groter deel van de werkgevers of werknemers in de sector is georganiseerd in de 
organisatie die hij vertegenwoordigt.9 Omdat werkgevers en werknemers verschillen, 
zowel wat hun voorkeuren als wat hun beïnvloedingsmacht betreft, zullen ook de 
uitkomsten van de onderhandelingen variëren.  
 In Figuur 6.3 is het percentage DOORWERKING IN DE UITKOMST gegeven voor elk 
van de acht CAO-categorieën. Er is gebruik gemaakt van de doorwerkingsselectie. Niet 
voor alle CAO’s waren gegevens beschikbaar over MACHT. Deze CAO’s zijn niet in de 
figuur opgenomen. Het aantal waarnemingen komt daarmee uit op 9.303.10  

Uit de figuur kan worden opgemaakt dat DOORWERKING IN DE UITKOMST het 
grootst is in grote ondernemings-CAO’s waarin de werkgevers relatief dominant zijn. 
DOORWERKING IN DE UITKOMST is het kleinst in kleine bedrijfstak-CAO’s waarin de 
werkgevers relatief dominant zijn. Een drieweg ANOVA (ONDERNEMING * OMVANG * 
MACHT) laat zien dat de verschillen tussen ondernemings- en bedrijfstak-CAO’s in de 
gemiddelde mate van DOORWERKING IN DE UITKOMST statistisch significant zijn (F (1, 
9.295) = 28.84, p = .000).  

                                                 
8 Dit zijn dezelfde variabelen die zijn gebruikt om de CAO’s te selecteren voor de verzameling van de 
besluitvormingsgegevens die in hoofdstuk 5 zijn geanalyseerd. In die selectie is voor deze variabelen 
gekozen, omdat werd verwacht dat op die manier voldoende variatie in de afhankelijke variabele werd 
gecreëerd (zie paragraaf 3.2). 
9 Voor werkgevers in een ondernemings-CAO is de organisatiegraad maximaal verondersteld. 
10 Omdat hier tussen (categorieën van) CAO’s wordt vergeleken, hoeft niet te worden gecontroleerd voor 
de dubbeltellingen als gevolg van het vaker voorkomen van een CAO in het bestand in een bepaalde 
periode. Deze dubbeltellingen hebben nu alleen een gevolg voor de gemiddelde score van een CAO per 
periode. Deze gemiddelde score van CAO’s biedt nu juist een meer accurate weergave van de 
aanwezigheid van een bepaald type afspraak in die CAO.  
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Figuur 6.3 DOORWERKING IN DE UITKOMST per CAO-categorie in procenten (N = 9.303) 
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Hetzelfde geldt voor de verschillen tussen grote en kleine CAO’s (F (1, 9.295) = 4.88, p = 
.000). Dit wil zeggen dat de DOORWERKING IN DE UITKOMST significant groter is in 
ondernemings-CAO’s dan in bedrijfstak-CAO’s en significant groter in grote CAO’s dan 
in kleine CAO’s. Hoewel er geen hoofdeffect wordt gevonden voor MACHT is er wel een 
significant interactie-effect gevonden van MACHT en ONDERNEMING (F (1, 9.295) = 4.19, 
p = .000). Dit geeft aan dat het effect van MACHT in ondernemings-CAO’s groter is dan in 
bedrijfstak-CAO’s. In ondernemings-CAO’s hangt de mate van doorwerking dus in 
sterkere mate af van de mate waarin de werknemers georganiseerd zijn dan in bedrijfstak-
CAO’s. Er is eveneens een marginaal significant interactie-effect gevonden van 
ONDERNEMING en OMVANG (F (1, 9.295) = .68, p = .090). Dit wil zeggen dat ook de 
omvang van de CAO in ondernemings-CAO’s meer bepalend is voor de DOORWERKING 

IN DE UITKOMST dan in bedrijfstak CAO’s. Ten slotte is een significant drieweg interactie-
effect gevonden van ONDERNEMING, OMVANG en MACHT (F (1, 9.295) = .96, p = .044). 
Dit drieweg interactie-effect wordt gevonden, omdat het effect van MACHT op 
DOORWERKING IN DE UITKOMST in bedrijfstak-CAO’s positief is en in ondernemings-
CAO’s negatief.  

Omdat ondernemings-CAO’s op een meer decentraal niveau worden afgesloten, 
kan worden verwacht dat het voor de onderhandelaars mogelijk is om voorzieningen 
meer gedetailleerd vast te leggen, wat meer afspraken met zich meebrengt. De bevinding 
dat de DOORWERKING IN DE UITKOMST in ondernemings-CAO’s groter is dan in 
bedrijfstak-CAO’s sluit aan bij deze verwachting. Dat de DOORWERKING IN DE UITKOMST 
groter is in grote CAO’s dan in kleine CAO’s kan mogelijk worden verklaard uit de 
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ruimere middelen die in grote bedrijfstakken en ondernemingen in het opstellen en 
uitvoeren van de CAO kunnen worden gestoken.  

In bedrijfstak-CAO’s worden meer afspraken gemaakt wanneer werknemers 
dominant zijn dan wanneer werkgevers dominant zijn. Voor ondernemings-CAO’s wordt 
een omgekeerd patroon waargenomen en dat is opmerkelijk. In het vorige hoofdstuk werd 
gevonden dat de onderhandelaars aan werknemerszijde veel vaker voorstellen doen tot 
CAO-afspraken waarin aanbevelingen worden uitgewerkt. Dit wekt de verwachting dat 
deze afspraken ook vaker worden gerealiseerd naarmate de werknemers meer dominant 
zijn. Het patroon dat voor bedrijfstak-CAO’s is aangetroffen, stemt overeen met deze 
verwachting. MACHT heeft in ondernemings-CAO’s echter het tegengestelde effect. Een 
verklaring hiervoor ligt mogelijk in de aard van de ondernemings-CAO’s in het bestand. 
Van de 25 ondernemings-CAO’s waarin de werkgevers dominant zijn, hebben er 18 een 
bovengemiddelde score op DOORWERKING IN DE UITKOMST. Voor drie van deze CAO’s 
berust de score op een zeer gering aantal waarnemingen. Deze CAO’s worden hier buiten 
beschouwing gelaten, omdat de hoge score toevallig kan zijn. De overige 15 CAO’s 
betreffen vier voormalige staatsbedrijven, drie (divisies van) multinationale 
ondernemingen in de technologiesector, zes (divisies van) multinationale ondernemingen 
in de chemische sector en één consumentenorganisatie. In de CAO’s van voormalige 
staatsbedrijven en in de technologiebedrijven zijn veel afspraken aan te treffen op het 
gebied van zowel employability en arbeid en zorg. In de chemiebedrijven zijn vooral 
relatief veel afspraken over employability aan te treffen. De voormalige staatsbedrijven 
kennen traditioneel ruimhartige CAO’s en een lage organisatiegraad van werknemers. In 
zowel de technologiesector en de chemiesector is sprake van uiterst gespecialiseerd 
personeel. Bij- en omscholing is in deze sectoren kennelijk ook vanuit de optiek van de 
werkgevers van groot belang.  

 
6.3 Doorwerking verklaard uit kenmerken van het centraal overleg 
 
In deze paragraaf wordt allereerst kort ingegaan op de hypothesen die in dit hoofdstuk 
worden getoetst. Vervolgens worden de beschrijvende statistieken gepresenteerd van de 
variabelen die in de analyse worden opgenomen en wordt het statistisch model toegelicht 
dat is gebruikt om de hypothesen te toetsen. Ten slotte worden de resultaten van de 
statistische analyse besproken. 
 
Te toetsen hypothesen 

Uit het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming zijn twee hypothesen afgeleid over doorwerking in de 
uitkomsten van het CAO-overleg (zie paragraaf 2.3.3). Deze hypothesen zijn weergeven 
in Tabel 6.2.  
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Tabel 6.2 Te toetsen hypothesen  
 

Hypothese Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele Verwacht 
effect 

    
8 COLLECTIEF DRAAGVLAK DOORWERKING IN DE UITKOMST + 
    
9 VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER DOORWERKING IN DE UITKOMST - 

 
 Hypothese 8 voorspelt een positief effect van het gezamenlijke draagvlak dat er 
onder de koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid bestaat voor een aanbeveling 
(COLLECTIEF DRAAGVLAK) op DOORWERKING IN DE UITKOMST. Naarmate het collectieve 
draagvlak voor een aanbeveling groter is, zullen koepelbestuurders meer investeren in 
coördinatie op naleving van die aanbeveling.  

Hypothese 9 voorspelt een negatief effect van VOORKEURSVERLIES 

KOEPELBESTUURDER op DOORWERKING IN DE UITKOMST. Verwacht wordt dat 
koepelbestuurders minder investeren in coördinatie op naleving van een aanbeveling 
naarmate die aanbeveling meer afwijkt van zijn eigen voorkeur. In de analyses wordt dit 
effect afzonderlijk getoetst voor koepelbestuurders van werkgeversorganisaties 
(VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS) en koepelbestuurders van vakcentrales 
(VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS). Het verwachte effect is voor beide variabelen 
hetzelfde. 

 
Data 

In Tabel 6.3 worden de beschrijvende statistieken gegeven van de afhankelijke variabele, 
de onafhankelijke variabelen en de controlevariabelen. Het aantal onderzoekseenheden 
(n) betreft het niveau waarop de betreffende variabele is vastgesteld. Het ‘laagste’ niveau 
is het niveau van CAO-jaar-afspraak-combinaties (N = 9.303).11  

De dichotome afhankelijke variabele DOORWERKING IN DE UITKOMST geeft aan of 
een bepaald type afspraak dat als een uitwerking van een aanbeveling is aangemerkt op 
een bepaald moment in een CAO aanwezig is of niet. De DOORWERKING IN DE UITKOMST 
is vastgesteld voor iedere CAO, in ieder jaar en voor alle typen afspraken, oftewel, op het 
niveau van de CAO-jaar-afspraak-combinaties. Uit Tabel 6.3 wordt duidelijk dat in 41% 
van de waarnemingen van DOORWERKING IN DE UITKOMST sprake is van een afspraak.12 

                                                 
11 Gevallen met missende waarden op één van de onafhankelijke variabelen worden buiten de analyse 
gelaten. Van de 13.033 waarnemingen op de afhankelijke variabelen blijven er na deze ‘listwise’ 
verwijdering 9.303 over. Vooral op de variabele MACHT was sprake van een groot aantal missende 
waarden. Vanwege de geringe beschikbaarheid van variabelen op grond waarvan een betrouwbaar 
imputatiemodel voor de missende waarden zou kunnen worden opgesteld, is ervoor gekozen de gevallen 
met missende waarde niet mee te nemen in de analyse. 
12 De mate van doorwerking in de selectie van waarnemingen die in de statistische analyse worden 
opgenomen is iets hoger dan de doorwerking in de doorwerkingsselectie die in paragraaf 6.2.2 is 
besproken. Dit is een gevolg van de dubbele telling van de aanwezigheid van bepaalde afspraken in de 
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Tabel 6.3 Beschrijvende statistieken van de variabelen 
 

 Kenmerk van Jaren n Min. Max. Gem. St. dev. 
        
DOORWERKING IN DE UITKOMST CAO-afspraak 6 9303 0 1 0.41 0.49 
        
COLLECTIEF DRAAGVLAK  1       6   1.28   21.49   11.88   7.34 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS 1       6   0 100 51.66 42.15 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS 1       6   0   50   15.00 23.45 
 

Aanbeveling 
(Agenda 2002) 
 

      
COLLECTIEF DRAAGVLAK  1       6   2.49   22.34   12.51   7.90 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS 1        6 16.88   43.62   30.45 10.59 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS 

Aanbeveling  
(Er is meer 
nodig) 1       6   0   14.00   10.01 5.21 

        
OVERHEIDSBELANG Aanbev. per jaar 6     32   0 100   55.63 37.69 
        
ARBEID EN ZORG CAO-afspraak a 9303   0     1     0.28   0.45 
        
1998 Jaar 1 9303   0     1     0.12   0.33 
1999  1 9303   0     1     0.10   0.31 
2000  1 9303   0     1     0.11   0.32 
2001  1 9303   0     1     0.21   0.41 
2002  1 9303   0     1     0.23   0.42 
2003  1 9303   0     1     0.23   0.42 
        
Landbouw en visserij Sector a 9303   0     1     0.02   0.13 
Industrie  a 9303   0     1     0.27   0.44 
Bouwnijverheid  a 9303   0     1     0.05   0.21 
Handel   a 9303   0     1     0.21   0.40 
Horeca  a 9303   0     1     0.01   0.11 
Vervoer en communicatie  a 9303   0     1     0.13   0.34 
Financiële instellingen  a 9303   0     1     0.08   0.26 
Zakelijke dienstverlening  a 9303   0     1     0.07   0.25 
Openbaar bestuur  a 9303   0     1     0.07   0.25 
Gezondheidszorg  a 9303   0     1     0.08   0.27 
Cultuur en overige diensten   a 9303   0     1     0.03   0.16 
        
ECONOMISCHE GROEI Sector / jaar 6     62 -4.30   10.40     2.05   3.15 
         
ONDERNEMING a   138   0     1     0.43   0.50 
OMVANG (aantal werknemers/1000) a   138   1.57 320.00   29.69 47.95 
MACHT (1 = werknemers dominant) 

CAO 
 

a   138   0     1     0.39   0.22 
 
a constant verondersteld 
 
Om de hypothesen 8 en 9 te toetsen wordt gekeken naar kenmerken van het centraal 
overleg: COLLECTIEF DRAAGVLAK, VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en 

VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS. Beide variabelen hebben waarden voor de zes 
aanbevelingen uit Agenda 2002 en de zes aanbevelingen uit Er is meer nodig.  

                                                                                                                                                  
selectie van waarnemingen. In de analyses wordt de doorwerkingsselectie gebruikt. Met de opname van 
dummyvariabelen voor de jaren wordt voor dubbeltellingen gecontroleerd. 
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VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER is voor werkgevers en werknemers 
afzonderlijk in de analyse opgenomen. Ten eerste zouden de verliezen van beide partijen 
elkaar in een collectieve maat voor een groot deel opheffen.13 Ten tweede biedt dit de 
mogelijkheid om na te gaan of het VOORKEURSVERLIES van de koepelbestuurders van 
werkgevers en werknemers een verschillend effect heeft op de mate van DOORWERKING 

IN DE UITKOMST.  
De expertinterviews over Er is meer nodig hebben meer genuanceerde 

inschattingen opgeleverd dan de interviews over Agenda 2002. De issues van Agenda 

2002 zijn door de experts allemaal als dichotoom geschaald. Dit wil zeggen dat de 
aanbevelingen alleen voorstanders en tegenstanders kennen. De inschattingen over Er is 

meer nodig betroffen een grotere diversiteit aan alternatieve standpunten.14 Om rekening 
te houden met deze verschillen in de data worden de effecten van COLLECTIEF 

DRAAGVLAK , VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS 
voor Agenda 2002 en Er is meer nodig afzonderlijk geschat.  

In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat OVERHEIDSBELANG een positief 
effect heeft op DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES. CAO-onderhandelaars 
die een standpunt innamen dat binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling viel, 
hielden in sterkere mate aan dit standpunt vast naarmate het OVERHEIDSBELANG groter 
was. CAO-onderhandelaars die een standpunt innamen dat buiten het doorwerkingsbereik 
van een aanbeveling viel, weken hier juist sterker van af naarmate het OVERHEIDSBELANG 
groter was. Hoewel hierover geen hypothese is geformuleerd, wekt deze bevinding de 
verwachting dat OVERHEIDSBELANG eveneens een positief effect heeft op DOORWERKING 

IN DE UITKOMST. OVERHEIDSBELANG is daarom ook in dit hoofdstuk in de analyse 
opgenomen. De inschattingen van OVERHEIDSBELANG zijn verzameld per 
aanbevelingsonderwerp per jaar. In totaal zijn voor 12 aanbevelingen inschattingen 
verzameld over een periode van 6 jaar. De zes aanbevelingen uit Agenda 2002 uit 1997 
worden alleen in verband gebracht met afspraken uit de jaren 1998, 1999 en 2000. De zes 
aanbevelingen uit Er is meer nodig uit 2000 worden alleen in verband gebracht met 
afspraken uit de jaren 2001, 2002 en 2003. Zodoende dat slechts 36 van de 72 
waarnemingen van OVERHEIDSBELANG relevant zijn. Omdat niet voor alle jaren gegevens 
over afspraken over alle aanbevelingen beschikbaar waren, zijn in de uiteindelijke 
analyse niet 36, maar 32 waarnemingen van OVERHEIDSBELANG opgenomen. 

Naast deze onafhankelijke variabelen is een aantal controlevariabelen opgenomen. 
De dummyvariabele ARBEID EN ZORG is een dichotome variabele, waarbij een 0 aangeeft 

                                                 
13 Het voorkeursverlies is berekend door de afstand tot de uitkomst te wegen naar het belang van de 
partijen. Om die reden zouden de voorkeursverliezen van werkgevers en werknemers elkaar in een 
collectieve maat niet geheel, maar slechts gedeeltelijk opheffen. Bij de aggregatie van het voorkeursverlies 
van de individuele koepelbestuurders tot het voorkeursverlies van werkgevers en werknemers is rekening 
gehouden met de beïnvloedingsmacht van de koepelbestuurders. 
14 Zie de bespreking van besluitvorming over de aanbevelingen in Er is meer nodig in Hoofdstuk 4. 
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dat een afspraak betrekking heeft op employability en een 1 dat de afspraak een 
onderwerp betreft op het gebied van arbeid en zorg. De eerste reden voor opname van 
deze variabele is dat voor de onderwerpen employability en arbeid en zorg in 
verschillende jaren in verschillende mate gegevens beschikbaar waren. Ten aanzien van 
CAO-afspraken over arbeid en zorg waren aanzienlijk meer gegevens beschikbaar. Het 
gemiddelde op de variabele ARBEID EN ZORG geeft aan dat iets meer dan een kwart van de 
waarnemingen CAO-afspraken over employability betrof. Een tweede reden is dat met de 
opname van ARBEID EN ZORG gecontroleerd wordt voor verschillen tussen de effecten van 
OVERHEIDSBELANG ten aanzien van aanbevelingen over employability en aanbevelingen 
over arbeid en zorg. Hiermee wordt het bezwaar ingevangen dat kleeft aan het gegeven 
dat de inschattingen van het belang dat de overheid aan de aanbevelingen over beide 
thema’s hecht zijn ingewonnen bij verschillende experts (zie paragraaf 3.3.1).  

Voor ieder jaar in de analyse is een dummyvariabele geconstrueerd. Opname van 
deze variabelen maakt dat rekening wordt gehouden met tijdseffecten. Voor deze 
dummyvariabelen geldt dat de gemiddelden kunnen worden gezien als de proportie 
waarnemingen binnen de gehele steekproef. Zo betreft bijvoorbeeld 12% van de 
waarnemingen het al dan niet voorkomen van een afspraak in CAO’s met als ingangsjaar 
1998. De gemiddelden op de dummyvariabelen voor de verschillende jaren laten zien dat 
er ongeveer twee keer zoveel gegevens beschikbaar waren voor de periode 2001-2003 als 
voor de periode 1998-2000. De gegevens zijn per periode redelijk gelijkmatig over de 
jaren verdeeld.  

Om te controleren voor verschillen tussen sectoren zijn eveneens 
dummyvariabelen opgenomen voor sectoren. De CAO’s in de analyse zijn ingedeeld in 
sectoren op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS die in 1993 is 
vastgesteld (CBS, 2008c). De gemiddelden op de dummyvariabelen voor de 
verschillende sectoren laten zien dat er relatief veel gegevens beschikbaar waren over de 
aanwezigheid van afspraken in CAO’s in de sectoren ‘Industrie’, ‘Handel’ en in mindere 
mate ‘Vervoer en Communicatie’. Uit de sectoren ‘Horeca’, ‘Landbouw en Visserij’ en 
‘Cultuur en overige diensten’ is slechts een relatief klein aantal CAO’s en daarmee CAO-
afspraken afkomstig.15 De gegevens over ECONOMISCHE GROEI variëren per SBI-categorie 
(sector) per jaar. In totaal zijn 11 sectoren in de analyse opgenomen en zes jaren. Dat n 
geen 66 is, maar 62 geeft aan dat niet voor alle jaren waarnemingen voor CAO’s uit alle 
sectoren in het bestand aanwezig waren. Naast de sectordummy’s is de sectorale, 
jaarlijkse ECONOMISCHE GROEI in de analyse opgenomen.16  

                                                 
15 De sectoren ‘energie- en waterleidingsbedrijven’ en ‘onderwijs’ zijn vanwege het geringe aantal cases 
buiten de analyse gelaten. 

16 De variabele ECONOMISCHE GROEI betreft de jaarlijkse volumemutatie per sector, zoals gepubliceerd door 
het CBS (2008a; 2008b). Idealiter zou rekening worden gehouden met de (mutaties in de) economische 
situatie van de bedrijfstak of onderneming waarvoor een CAO is afgesloten. Het was echter niet haalbaar 
dergelijke gegevens voor deze studie te verzamelen. 
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Omdat partijen die meer macht hebben in het decentrale overleg ook meer invloed 
hebben op de uitkomsten van dit overleg wordt voor MACHT gecontroleerd. De variabele 
MACHT heeft een waarde tussen 0 en 1. Een lage score geeft aan dat de werkgever in de 
betreffende CAO meer dominant is. Een hoge score geeft aan dat de macht in de 
betreffende CAO meer bij de werknemers ligt.17 De variabele varieert tussen de 138 
CAO’s in de analyse. Het gemiddelde op de variabele MACHT geeft aan dat de 
werkgevers relatief iets meer macht hebben in het CAO-overleg dan de werknemers. Er 
zijn interactietermen opgenomen van VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en MACHT en 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS en MACHT. Om de interpretatie van de interactie-
effecten te vereenvoudigen, is voor de interactieterm voor werkgevers de inverse van 
MACHT gebruikt: 1 - MACHT. Op die manier duidt een hogere score op de interactieterm 
voor zowel werkgevers als werknemers op een grotere mate van zowel macht als 
voorkeursverlies. Zo kan worden nagegaan of de onderhandelaars van machtiger partijen 
die macht vooral aanwenden om de uitwerking tegen te houden van aanbevelingen die 
sterk afwijken van de onderhandelingsinzet van hun koepelbestuurder.  

Daarnaast zijn de CAO-kenmerken ONDERNEMING en OMVANG in de analyse 
meegenomen. Het gemiddelde van de variabele ONDERNEMING laat zien dat er iets meer 
bedrijfstak-CAO’s dan ondernemings-CAO’s in de analyse zijn opgenomen. De 
gemiddelde OMVANG van de CAO’s is iets minder dan 30.000 werknemers.  

In de analyses wordt ten slotte rekening gehouden met de variatie die bestaat 
tussen de 138 CAO’s (CAO) en tussen de 75 typen CAO-afspraken (TYPE AFSPRAAK) in 
het bestand. In de analyses kan worden vastgesteld in hoeverre de variantie in 
DOORWERKING IN DE UITKOMST kan worden toegeschreven aan het niveau van CAO’s, het 
niveau van typen CAO-afspraken en het niveau van CAO-jaar-afspraak-combinaties.  
 

Analyse 

Om de hypothesen te toetsen wordt gebruik gemaakt van een kruislings geclassificeerd, 
logistisch regressiemodel. Dit model is geschikt voor het analyseren van gegevens met 
een complexe, geneste structuur. Het staat toe dat kenmerken van de typen afspraken, 
kenmerken van CAO’s en kenmerken van individuele CAO-afspraken tegelijkertijd op de 
afhankelijke variabele DOORWERKING IN DE UITKOMST worden betrokken. Wanneer 
gegevens die een dergelijke inbeddingsstructuur vertonen worden geanalyseerd in een 

                                                 
17 De variabele MACHT is gebaseerd op de organisatiegraad van werkgeversorganisaties en vakbonden. 
Gegevens hierover zijn beschikbaar gesteld door de Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en 
Medezeggenschap van de Directie Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. MACHT is berekend door de organisatiegraad van werknemers te delen door de 
organisatiegraad van werkgevers. De organisatiegraad van werkgevers in ondernemings-CAO’s is daarbij 
maximaal (100%) verondersteld. Vervolgens is de waarde 0 toegekend aan de CAO in het bestand waarin 
de werkgevers relatief het meest machtig waren. Aan de CAO in het bestand waarin de werknemers relatief 
het meest machtig waren is de waarde 1 toegekend. De overige CAO’s hebben een score gekregen, relatief 
aan deze extremen. 
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normale regressieanalyse, worden kenmerken van het overkoepelend niveau (hier TYPE 

AFSPRAAK en CAO) behandeld als onafhankelijke waarnemingen op het niveau van de 
CAO-jaar-afspraak-combinaties. Het resultaat is dat de standaardfouten van de 
parameters worden onderschat (Raudenbush & Bryk, 2002; Snijders & Bosker, 1999). 
Hierdoor bestaat de kans dat hypothesen over het effect van kenmerken van deze 
overkoepelende niveaus onterecht statistisch significant worden bevonden (Hox, 2002).  

De inbeddingstructuur van de gegevens die in deze studie worden geanalyseerd, is 
niet eenduidig hiërarchisch. Enerzijds zijn CAO-afspraken inhoudelijk ingebed in typen 
afspraken. Typen afspraken, bijvoorbeeld dat werknemers recht hebben op een x-aantal 
dagen scholingsverlof, komen in meerdere CAO’s voor. Anderzijds zijn CAO-afspraken 
structureel-organisatorisch ingebed in CAO’s. Om die reden wordt een kruislings 
geclassificeerd model geschat (vgl. Hox, 2002). Dat wil zeggen dat in de analyse wordt 
verondersteld dat elke CAO-jaar-afspraak-combinatie is ingebed in de classificatie van 
zowel CAO’s als typen afspraken. Oftewel, elke waarneming is lid van een verzameling 
waarnemingen, die op verschillende tijdsmomenten zijn gedaan van de aan- of 
afwezigheid van een bepaald TYPE AFSPRAAK in een bepaalde CAO.  

Omdat de afhankelijke variabele dichotoom is, wordt gebruik gemaakt van een 
logistisch model. Door gebruik te maken van de kans (meer precies: de log odds) dat 
sprake is van DOORWERKING IN DE UITKOMST wordt de dichotome variabele geschikt 
gemaakt voor schatting in een regressie (vgl. Hosmer & Lemeshow, 1989).  

De analyse betreft een gemengd model. Naast de ‘fixed’ effecten van de 
onafhankelijke variabelen worden ‘random effect parameters’ geschat. Zo wordt rekening 
gehouden met de invloed die ongemeten kenmerken van CAO en van TYPE AFSPRAAK 
hebben op de mate waarin een bepaalde aanbeveling in CAO-afspraken wordt uitgewerkt. 
Dit houdt in dat de totale variantie wordt opgedeeld in componenten: de variantie tussen 
CAO’s, tussen types afspraken en tussen CAO-jaar-afspraak-combinaties. Idealiter zou 
ook de variantie op het niveau van de aanbevelingen met een dergelijke ‘random effect 
parameter’ worden geschat. Typen afspraken zijn namelijk weer ingebed in 
aanbevelingen. Een aanbeveling kan immers in meerdere typen afspraken worden 
uitgewerkt. Het aantal aanbevelingen waarover gegevens beschikbaar zijn, is echter te 
klein om de variantiecomponent op dit niveau betrouwbaar te schatten. Dit betekent dat 
er nog steeds een risico bestaat dat de effecten van kenmerken van sociaal overleg en 
overheid, die op het niveau van de aanbevelingen zijn gemeten, worden overschat. 
Gegeven de beperkingen die de structuur van de data legt op de statistische 
mogelijkheden is het maximaal mogelijke gedaan om dit tegen te gaan.  

De analyses zijn uitgevoerd met het programma HLM, versie 6.02a. Er zijn twee 
modellen geschat. Model 1 betreft het model zonder de interactietermen van 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en 1 - MACHT en van VOORKEURSVERLIES 

WERKNEMERS en MACHT. In Model 2 zijn deze interactietermen wel opgenomen. 
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Resultaten 

De resultaten van de kruislings geclassificeerde, logistische regressie-analyses zijn 
weergegeven in Tabel 6.4. Duidelijk wordt dat slechts een gering aantal variabelen een 
statistisch significant effect heeft op DOORWERKING IN DE UITKOMST. In Model 1 wordt 
een significant negatief effect gevonden van OVERHEIDSBELANG op DOORWERKING IN DE 

UITKOMST. Daarnaast wordt een significant positief effect gevonden van ARBEID EN ZORG 
en een marginaal significant positief effect van ONDERNEMING. Wanneer de 
interactietermen van VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en 1 - MACHT en van 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS en MACHT worden opgenomen, worden meer 
significante effecten gevonden. Verondersteld wordt daarom dat Model 2 DOORWERKING 

IN DE UITKOMST beter verklaart.18 In de bespreking hieronder wordt daarom uitgegaan van 
Model 2.  

Hypothese 8 wordt niet ondersteund door de data. Noch voor de aanbevelingen uit 
Agenda 2002 noch voor de aanbevelingen uit Er is meer nodig worden significante effect 
gevonden van COLLECTIEF DRAAGVLAK op DOORWERKING IN DE UITKOMST. 

Hypothese 9 voorspelde negatieve effecten van VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS 

en VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS op DOORWERKING IN DE UITKOMST. De bevindingen 
ten aanzien van de invloed van het voorkeursverlies dat koepelbestuurders in het centraal 
overleg lijden op DOORWERKING IN DE UITKOMST zijn echter niet eenduidig. De 
hoofdeffecten van VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en VOORKEURSVERLIES 

WERKNEMERS op DOORWERKING IN DE UITKOMST zijn statistisch niet significant. Er is 
echter wel sprake van significante negatieve interactie-effecten van VOORKEURSVERLIES 

WERKGEVERS en 1 - MACHT op de DOORWERKING IN DE UITKOMST van de aanbevelingen 
uit zowel Agenda 2002 en Er is meer nodig. Daarnaast is sprake van een significant 
positief interactie-effect van VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS en MACHT op de 
DOORWERKING IN DE UITKOMST, maar dit betreft alleen de aanbevelingen uit Agenda 

2002. Voor de aanbevelingen uit Er is meer nodig is het interactie-effect negatief, maar 
niet significant.  
                                                 
18 In een multilevel model waarin de afhankelijke variabele dichotoom is, wordt een lineaire functie geschat 
die de non-lineaire relatie tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen benadert. HLM gebruikt 
hiervoor een Taylor serie-expansie op basis van ‘penalized (of predictive) quasi-likelihood’ (PQL) (voor 
een bespreking van de voordelen van de PQL-methode zie Goldstein & Rasbash, 1996). Bij complexe 
modellen – de complexiteit komt in dit geval voort uit het feit dat de gevallen gekruist zijn geclassificeerd – 
wordt de passendheid van het model (likelihood) door convergentieproblemen niet betrouwbaar geschat 
(vgl. Hox, 2002). Likelihood-ratio’s zijn derhalve niet bruikbaar. De likelihood is hier daarom niet 
weergegeven. De uiteindelijke modellen zijn meerdere malen geschat en robuust gebleken bij verschillende 
convergentielimieten. Daarnaast is een interceptmodel geschat met alleen de ‘random effect parameters’ 
voor CAO en TYPE AFSPRAAK en een controlemodel met deze ‘random effect parameters’ en de 
controlevariabelen. Omdat de passendheid van het interceptmodel en het controlemodel niet goed kunnen 
worden vergeleken met die van het volledige model is alleen het volledige model – met en zonder 
interactietermen – gepresenteerd. Omdat het onzeker is in hoeverre de variabelen in het volledige model 
bijdragen aan de verklaringskracht van het model, moeten de resultaten van de analyse met de nodige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  
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Tabel 6.4 Kruislings geclassificeerde, logistische regressie van DOORWERKING IN DE UITKOMST op 
kenmerken van het overleg over Agenda 2002 en Er is meer nodig (N = 9.303) 

 
  Model 1 Model 2 
  

Verwacht 
effect B SE B SE 

      
Constante   -.892 2.171 -.286 2.195 
      
Agenda 2002      
COLLECTIEF DRAAGVLAK + .054 .043 .051 .043 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS - -.014 .022 .002 .022 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS * (1 - MACHT) -   -.024* .010 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS - -.034 .042 -.050 .042 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS * MACHT -   .048* .020 
      
Er is meer nodig      
COLLECTIEF DRAAGVLAK + .042 .043 .051 .043 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS - .018 .048 .062 .050 
VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS * (1 - MACHT) -   -.050* .022 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS - .028 .060 .044 .062 
VOORKEURSVERLIES WERKNEMERS * MACHT -   -.032 .048 
      
OVERHEIDSBELANG (+)a -.010**  .003 -.010**  .003 
      
ARBEID EN ZORG 1.627* .686 1.605* .687 
       

1999 ? -.182 .128 -.158 .129 
2000 ? .056 .115 .055 .115 
2001 ? -.697 2.931 -1.324 2.942 
2002 ? -.759 2.924 -1.381 2.935 

JAAR  
(1998 = referentie) 

2003 ? -.932 2.916 -1.564 2.927 
      

Industrie ? .479 .563 .491 .565 
Bouwnijverheid ? .439 .632 .478 .634 
Handel  ? -.118 .548 -.116 .550 
Horeca ? .367 .917 .350 .920 
Vervoer en communicatie ? -.205 .621 -.191 .623 
Financiële instellingen ? .703 .606 .672 .608 
Zakelijke dienstverlening ? -.445 .609 -.427 .612 
Openbaar bestuur ? -.339 .556 -.321 .557 
Gezondheidszorg ? .227 .590 .254 .592 

SECTOR 
 (landbouw en 
visserij = referentie) 

Cultuur en overige diensten ? -.351 .653 -.338 .655 
      
ECONOMISCHE GROEI ? -.003 .018 -.004 .018 
ONDERNEMING ? .483# .250 .485# .251 
OMVANG  ? .003 .002 .002 .002 
MACHT  ? -.512 .720 -2.118* 1.072 
      
 σ

2 SE σ
2 SE 

Variantiecomponent TYPE AFSPRAAK (df = 74) 2.488 1.577 2.494 1.579 
Variantiecomponent CAO (df = 137) .491 .700 .494 .703 
 
# p < .10; * p < .05; **  p < .01; ***  p < .001 (tweezijdig) 
a Hierover is geen hypothese geformuleerd, de verwachting is gebaseerd op de bevindingen in hoofdstuk 5 
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De betekenis van de interactie-effecten van VOORKEURSVERLIES en MACHT kan alleen 
juist worden geïnterpreteerd wanneer ook het hoofdeffect van MACHT op DOORWERKING 

IN DE UITKOMST in beschouwing wordt genomen. Het hoofdeffect van MACHT op 
DOORWERKING IN DE UITKOMST is negatief en statistisch significant. Dit betekent dat er 
minder aanbevelingen in CAO-afspraken worden uitgewerkt in CAO’s waarin de 
werknemers meer dominant zijn dan in CAO’s waar werkgevers meer dominant zijn. Het 
negatieve interactie-effect van VOORKEURSVERLIES WERKGEVERS en 1 - MACHT geeft 
zodoende aan dat de DOORWERKING IN DE UITKOMST geringer is naarmate zowel de 
onderhandelingsmacht als het voorkeursverlies van werkgevers relatief groter is. Oftewel, 
naarmate werkgevers meer bij machte zijn om de uitwerking van aanbevelingen te 
blokkeren, is de doorwerking van aanbevelingen geringer naarmate ze verder afwijken 
van de voorkeur van de koepelbestuurders van de werkgeversorganisaties. Hoewel de 
DOORWERKING IN DE UITKOMST groter is naarmate de werkgevers dominanter zijn, is dit 
dus in mindere mate het geval naarmate de werkgevers een groter voorkeursverlies 
hebben geleden. Het positieve interactie-effect van VOORKEURSVERLIES en MACHT voor 
werknemers, geeft juist aan dat aanbevelingen uit Agenda 2002 waarop de vakcentrales 
relatief veel hebben ingeleverd, in sterkere mate in CAO-afspraken zijn uitgewerkt in 
CAO’s waar de vakbonden een relatief grotere onderhandelingsmacht hebben. Hoewel de 
doorwerking geringer is naarmate de werknemers dominanter zijn, is dit dus in mindere 
mate het geval naarmate de werknemers een groter voorkeursverlies hebben geleden, 
althans, waar het de aanbevelingen uit Agenda 2002 betreft.  

Hypothese 9 wordt dus gedeeltelijk ondersteund en gedeeltelijk weersproken. De 
ondersteuning betreft alleen de werkgevers. Wanneer werkgevers de mogelijkheid 
hebben om ongewenste aanbevelingen tegen te houden, lijken ze die aan te grijpen. De 
bevindingen voor werknemers zijn gedeeltelijk in tegenspraak met de hypothese. De 
doorwerking van de aanbevelingen uit Agenda 2002 is juist groter naarmate de 
werknemers meer dominant zijn in het decentrale overleg en de koepelbestuurders van de 
vakcentrales een groter voorkeursverlies hebben geleden in het centraal overleg over de 
aanbeveling.  

In het vorige hoofdstuk werd gevonden dat OVERHEIDSBELANG een positief effect 
heeft op DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES (zie paragraaf 5.2.3). Op grond 
van deze bevinding werd verwacht dat OVERHEIDSBELANG eveneens een positief effect 
zou hebben op DOORWERKING IN DE UITKOMST. Uit de analyse blijkt echter dat 
OVERHEIDSBELANG juist een significant negatief effect heeft op DOORWERKING IN DE 

UITKOMST. Dit wil zeggen dat naarmate de overheid een groter belang hecht aan de 
aanbevelingen over employability en arbeid en zorg deze aanbevelingen minder vaak in 
CAO-afspraken worden uitgewerkt. 

De controlevariabele ARBEID EN ZORG heeft een significant positief effect op 
DOORWERKING IN DE UITKOMST. Dit wil zeggen dat afspraken op het gebied van arbeid en 
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zorg vaker zijn uitgewerkt in CAO’s dan afspraken op het gebied van employability. 19 Er 
is sprake van een marginaal significant positief effect van ONDERNEMING op 
DOORWERKING IN DE UITKOMST. Dit wil zeggen dat de DOORWERKING IN DE UITKOMST in 
ondernemings-CAO’s groter is dan in bedrijfstak-CAO’s.  
 De variantiecomponenten (random effect parameters) voor CAO en TYPE 

AFSPRAAK laten zien dat doorwerking – na opname van de verklarende variabelen – in 
sterkere mate varieert tussen typen afspraken (σ

2 = 2.494) dan tussen CAO’s (σ2 = 0.494). 
De inhoud van typen afspraken lijkt daarmee belangrijker voor de verklaring van variatie 
in de mate van doorwerking dan de kenmerken van CAO’s. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat in de analyse meer informatie is opgenomen over CAO’s. Mogelijk 
verklaren de variabelen in het model de variatie tussen CAO’s beter dan de variatie 
tussen typen afspraken. Ook kan worden verondersteld dat de onverklaarde variantie op 
het niveau van de typen afspraken is overschat. De informatie over de typen afspraken die 
in het model is opgenomen, betreft informatie over de besluitvorming over de 
aanbeveling die in die typen afspraken is uitgewerkt. Vanwege het geringe aantal 
aanbevelingen waarover gegevens beschikbaar waren, was het niet mogelijk om de 
onverklaarde variantie op het niveau van de aanbevelingen vast te stellen. Wanneer dit 
wel mogelijk was geweest, had ook de onverklaarde variantie op het niveau van de typen 
afspraken zuiverder kunnen worden vastgesteld. 
 

6.4 Conclusies 
 
Op grond van de bevindingen uit dit hoofdstuk kan – in aanvulling op het eerste antwoord 
in paragraaf 5.3 – een tweede antwoord worden gegeven op de beschrijvingsvraag van 
deze studie waar het de variatie betreft van DOORWERKING IN DE UITKOMST door de tijd, 
tussen aanbevelingen en tussen CAO’s.  

Afspraken over employability en arbeid en zorg zijn in toenemende mate aan te 
treffen in de CAO’s die gesloten zijn tussen 1996 en 2001. Daarna neemt de 
aanwezigheid van deze afspraken weer enigszins af. Kennelijk zijn afspraken over 
employability en arbeid en zorg in die periode uit het CAO-overleg verdwenen. Sommige 
afspraken over arbeid en zorg zijn mogelijk overbodig geworden met de invoering van de 
Wet Arbeid en Zorg. Een andere mogelijke verklaring is dat de verantwoordelijkheid 
voor het treffen van bepaalde voorzieningen is overgedragen aan de ondernemingsraden 
in de afzonderlijke ondernemingen. In de trend in de aanwezigheid van afspraken over 
arbeid en zorg lijken veranderingen op te treden als gevolg van het uitvaardigen van 
Agenda 2002 eind 1997 en Er is meer nodig eind 2000. Hoewel de trend te grillig is om 

                                                 
19 Omdat deze variabele ook is opgenomen om rekening te houden met verschillen tussen de beide thema’s 
in de structuur van het databestand, is niet helemaal zeker of het effect ook daadwerkelijk inhoudelijk kan 
worden geïnterpreteerd of dat het een weerslag is van deze oneffenheden in het databestand.  
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van een wending of trendbreuk te spreken, vindt zowel tussen 1997 en 1998 als tussen 
2000 en 2001 een stijging plaats in de aanwezigheid van aanbevelingen over arbeid en 

zorg. In het patroon in de afspraken over employability is een dergelijke aanwijzing voor 
doorwerking van de sociale akkoorden minder duidelijk waar te nemen.  

In de CAO’s zijn meer afspraken aan te treffen over arbeid en zorg dan over 
employability. Ook tussen individuele aanbevelingen bestaat aanzienlijke variatie in de 
mate waarin ze doorwerken in de uitkomsten van het CAO-overleg. Afspraken waarin 
aanbevelingen over verlofregelingen zijn uitgewerkt, zijn terug te vinden in meer dan 
tweederde van de CAO’s. Aanbevelingen over deeltijdwerk en de verdieping van het 
employabilitybeleid zijn slechts in eenderde van de CAO’s in afspraken uitgewerkt. Ook 
tussen CAO’s zijn duidelijke verschillen waar te nemen, al zijn deze niet zo uitgesproken 
als de verschillen tussen aanbevelingen. De DOORWERKING IN DE UITKOMST is beduidend 
groter in grote ondernemings-CAO’s waarin de werkgevers de onderhandelingen 
domineren dan in kleine bedrijfstak-CAO’s waarin de werkgevers de dominante partij 
zijn in de onderhandelingen.  

In dit hoofdstuk zijn twee hypothesen getoetst die de variatie in de mate van 
DOORWERKING IN DE UITKOMST verklaren aan de hand van kenmerken van het centraal 
overleg. Verwacht werd dat doorwerking groter zou zijn naarmate het collectieve 
draagvlak voor aanbevelingen onder de koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid 
groter is en naarmate het voorkeursverlies dat die koepelbestuurders hebben geleden in de 
besluitvorming over die aanbevelingen kleiner is. Deze hypothesen vinden slechts 
geringe ondersteuning in de data. Het draagvlak dat er onder de koepelbestuurders bestaat 
voor de verschillende aanbevelingen lijkt niet van invloed te zijn op de mate waarin die 
aanbevelingen in CAO-afspraken worden uitgewerkt. In het vorige hoofdstuk is geopperd 
dat bij een groot collectief draagvlak een probleem van collectief handelen ontstaat. 
Mogelijk dat koepelbestuurders elkaar bij breed gedragen aanbevelingen de bal toespelen 
waar het gaat om de coördinatie op naleving van die aanbevelingen.  

Wanneer voorkeursverlies in interactie met relatieve onderhandelingsmacht wordt 
bekeken, blijkt een groter voorkeursverlies van de koepelbestuurders van 
werkgeversorganisaties gepaard te gaan met geringere doorwerking. Deze bevinding 
ondersteunt de verwachting. Ten aanzien van de aanbevelingen uit Agenda 2002 werd 
voor de koepelbestuurders van werknemersorganisaties echter juist een positief effect op 
doorwerking gevonden van voorkeursverlies in interactie met relatieve 
onderhandelingsmacht. Deze bevinding is tegengesteld aan de verwachting.  

In het vorige hoofdstuk werd gevonden dat onderhandelaars – met een 
onderhandelingsinzet buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling – verder van 
hun onderhandelingsinzet afwijken naarmate het belang dat de overheid aan die 
aanbeveling groter is. De verwachting was daarom dat overheidsbelang eveneens een 
positief effect zou hebben op DOORWERKING IN DE UITKOMST. Deze verwachting werd 
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tegengesproken door de resultaten van de analyses in dit hoofdstuk. Naarmate de 
overheid meer belang hecht aan een aanbevelingsonderwerp is juist in mindere mate 
sprake van DOORWERKING IN DE UITKOMST. Een mogelijke verklaring voor het negatieve 
effect van OVERHEIDSBELANG op DOORWERKING IN DE UITKOMST heeft te maken met 
causaliteit. De geringe mate waarin aanbevelingsonderwerpen in CAO-afspraken zijn 
uitgewerkt, kan er juist toe hebben geleid dat de overheid hier een groter belang aan is 
gaan hechten.20  

Hoewel de passendheid van het statistisch model niet goed kon worden 
vastgesteld, leken de verklarende variabelen slechts in geringe mate bij te dragen aan de 
verklaringskracht van het model. Slechts een gering aantal variabelen had een significant 
effect op doorwerking. Een mogelijke oorzaak ligt in de tamelijk geringe variatie die er 
bestond in de voornaamste onafhankelijke variabelen. Omdat er over een relatief klein 
aantal aanbevelingen informatie beschikbaar was, vertoonden de waarden op deze 
variabelen soms slechts een geringe spreiding. Een andere oorzaak zou kunnen liggen in 
de structuur van het databestand. Niet voor alle jaren was informatie over alle typen 
afspraken beschikbaar. Het ontbreken van waarden in sommige jaren kan het zicht op de 
variatie in de aanwezigheid van typen afspraken hebben verstoord. 

                                                 
20 In paragraaf 6.2 is duidelijk geworden dat de verschillen tussen aanbevelingen groter zijn dan de 
verschillen door de tijd. Een regressie-analyse schat de relatieve invloed die onafhankelijke variabelen 
hebben op de afhankelijke variabele. Omdat de relatieve mate van doorwerking van een aanbeveling in een 
kort tijdsbestek niet zo veel verandert, is het daarom mogelijk dat – ondanks een positieve invloed van 
overheidsbelang op de absolute mate van doorwerking – een negatief effect van overheidsbelang op 
doorwerking wordt geschat. 
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Samenvatting en conclusies  

 

 
 
 
Het probleem van de verklaring van verschillen in de mate waarin aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid doorwerken in het CAO-overleg kan worden opgevat als een 
probleem van beleidsuitvoering (vgl. Akkerman & Torenvlied, 2002; Torenvlied & 
Akkerman, 2002; 2004; Van Houten, 2004; Van Houten & Torenvlied, 2002). De context 

van gelaagde besluitvorming in de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming verschilt 
echter van de context van statelijke beleidsvorming waarop theorieën van 
beleidsuitvoering zijn toegesneden. Ten eerste vindt in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming besluitvorming plaats op meerdere niveaus: over 
aanbevelingen in de Stichting van de Arbeid, over arbeidsvoorwaardennota’s binnen de 
koepelorganisaties van werkgevers en werknemers en over CAO’s binnen 
ondernemingen en bedrijfstakken. Er is daarmee sprake van gelaagde beleidsvorming of 
multilevel governance (vgl. Héritier, 2003; Hooghe & Marks, 2003; Torenvlied & 
Akkerman, 2004). Ten tweede zijn de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid – in 
tegenstelling tot politieke besluiten – juridisch niet bindend voor de betrokken partijen. 
Daarmee is sprake van zachte sturing (vgl. Streeck, 1995; Van Houten & Torenvlied, 
2002).  

De combinatie van gelaagde beleidsvorming en zachte sturing roept twee 
belangrijke vragen op. De eerste vraag betreft de mate waarin kan worden verwacht dat 
de aanbevelingen worden nageleefd en de condities waaronder dit wel of juist niet het 
geval is. De tweede vraag betreft de bruikbaarheid van bestaande theorieën over 
beleidsuitvoering voor de studie van gelaagde stelsels van beleidsvorming waarin gebruik 
wordt gemaakt van zachte sturing. Het probleem van de doorwerking van aanbevelingen 
van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg roept echter niet alleen 
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wetenschappelijke puzzels op. Drie samenhangende trends in de recente geschiedenis van 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming onderstrepen dat er ook een maatschappelijk 
belang bestaat bij de bestudering van doorwerking. De eerste ontwikkeling betreft 
veranderingen in de institutionele structuur: de geleidelijke verplaatsing van meer 
beslisbevoegdheid naar het decentrale niveau vanaf de jaren tachtig. De tweede 
ontwikkeling betreft veranderingen in het gedrag van de koepelorganisaties en de 

overheid: een toenemende nadruk op het nakomen van de aanbevelingen vanaf de tweede 
helft van de jaren negentig. De derde ontwikkeling werd ongeveer tegelijkertijd in gang 
gezet en betreft veranderingen in de beleidsinhoud: de formulering van steeds concretere 
aanbevelingen. De eerste trend heeft ertoe geleid dat de uitwerking van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid grotendeels op decentraal niveau plaatsvindt. De laatste twee 
trends lijken echter het gevolg van twijfels bij de overheid en de koepelorganisaties van 
werkgevers en werknemers over de wijze waarop en de mate waarin aanbevelingen op 
decentraal niveau in CAO-afspraken worden uitgewerkt. 
 In deze studie is een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar problemen van 
besluitvorming en beleidsuitvoering en aan het onderzoek naar arbeidsverhoudingen. In 
de studie is geprobeerd om vooruitgang te boeken op het gebied van de theorie door het 
standaardmodel van beleidsuitvoering toepasbaar te maken op een context van gelaagde 

beleidsvorming en door hypothesen af te leiden over de doorwerking van aanbevelingen 
van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg. Geprobeerd is om vooruitgang te 
boeken op het gebied van de methoden door nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen 
waarmee doorwerking kan worden vastgesteld. Bovenal is in deze studie geprobeerd om 
vooruitgang te boeken op het gebied van de onderzoeksbevindingen door de afgeleide 
hypothesen empirisch te toetsen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mate waarin deze 
vooruitgang daadwerkelijk is geboekt. In paragraaf 7.1 wordt de studie eerst kort 
samengevat. In paragraaf 7.2 worden de resultaten besproken van de toetsing van de 
hypothesen en worden de beschrijvingsvraag en de verklaringsvraag van de studie 
beantwoord. In paragraaf 7.3 worden ten slotte enige implicaties besproken van de 
onderzoeksbevindingen voor de theorie en voor de methoden en wordt ingegaan op de 
lessen voor vervolgonderzoek die uit deze studie kunnen worden getrokken. 
 

7.1 Samenvatting 
 
De probleemstelling van deze studie betrof (1) de beschrijving van variatie in de mate 
van doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg 
en (2) de verklaring van deze variatie vanuit kenmerken van het centraal overleg en 
kenmerken van de overheid. De studie beperkte zich tot twee niveaus in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming: het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid en het 
CAO-overleg op het niveau van bedrijfstakken of ondernemingen. Een andere beperking 
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lag in de keuze om vooral in te gaan op de top-down processen die binnen de 
Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming plaatsvinden. Bottom-up processen – de 
invloed van leden van vakbonden en werkgeversverenigingen en van CAO-
onderhandelaars op het centraal overleg – kwamen alleen aan de orde wanneer zij van 
belang waren voor de verklaring van doorwerking.  

Doorwerking is opgevat als conformiteit (vgl. Herweijer et al., 1990). 
Doorwerking is vastgesteld op meerdere momenten in het proces van CAO-
onderhandeling. Gekeken is naar (1) doorwerking in de onderhandelingsinzet – de mate 
waarin aanbevelingen zijn te herkennen in de standpunten van CAO-onderhandelaars – 
(2) doorwerking in de agenda – de mate waarin wordt onderhandeld over de uitwerking 
van aanbevelingen – (3) doorwerking in het onderhandelingsproces – de mate waarin 
CAO-onderhandelaars van hun eigen voorkeur afwijken om uitkomsten te realiseren 
waarin aanbevelingen worden uitgewerkt – en (4) doorwerking in de uitkomst – de mate 
waarin aanbevelingen in CAO-afspraken worden uitgewerkt. 

Voor de verklaring van doorwerking is uitgegaan van een modelmatige 
benadering. Vertrekpunt voor het verklarend model was het standaardmodel van 
beleidsuitvoering. Dit standaardmodel is opgesteld om uitkomsten te verklaren van 
beleidsuitvoering in een statelijke context van beleidsvorming (vgl. Torenvlied & 
Akkerman, 2004). Het model verklaart beleidsafwijkingen vanuit (1) kenmerken van de 
besluitvorming (2) kenmerken van de uitvoerende organisaties en (3) kenmerken van de 
procedures waarmee de beleidsuitvoering wordt gecontroleerd. Modellen van 
beleidsuitvoering zijn verwant aan modellen van collectieve besluitvorming (Achen, 
2006; Bueno de Mesquita & Lalman, 1986, 1992; Bueno de Mesquita et al., 1985; Bueno 
de Mesquita & Stokman, 1994; Stokman, 2004, 2005; Stokman et al., 2000; Thomson et 
al., 2003). Beide typen modellen vertrekken vanuit het methodologisch individualisme 
(Coleman, 1990; Popper, 1964, 1966). Collectieve verschijnselen worden verklaard als de 
(vaak onbedoelde) gevolgen van het doelgericht handelen van individuele actoren of van 
organisaties. Daarbij wordt verondersteld dat actoren die handelingsalternatieven kiezen 
waarmee zij hun verwachte nut maximaliseren (rationele keuze perspectief). Daarnaast 
betreffen beide typen modellen uitwerkingen van de ruimtelijke theorie van 

besluitvorming (Black, 1948, 1958; Enelow & Hinich, 1990).  
Het standaardmodel van beleidsuitvoering houdt rekening met een aantal 

verschillende mechanismen die een verklaring bieden voor beleidsafwijkingen die 
beleidsuitvoerders realiseren wanneer zij politieke besluiten uitvoeren (vgl. Torenvlied, 
1996, 2000). Een eerste mechanisme betreft de procedures waarmee besluitvormers en 
beleidsuitvoerders kunnen worden gecontroleerd. Een tweede mechanisme betreft de 
aanwezigheid van een norm van loyaliteit, volgens welke uitvoerders loyaal behoren te 
zijn aan hun opdrachtgevers en in de uitvoering niet van politieke besluiten mogen 
afwijken. Beleidsuitvoerders leven de norm van loyaliteit in sterkere mate na naarmate 
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het schaden van hun reputatie als professionele en loyale uitvoerders grotere gevolgen 
heeft voor hun inkomen en status. Een derde mechanisme betreft de 
informatieasymmetrie tussen besluitvormers en beleidsuitvoerders.  

Het standaardmodel is gebaseerd op een aantal restrictieve aannames ten aanzien 
van een specifieke context van beleidsprocessen. Het model vertrekt vanuit een algemene 
aanname over het gedrag van de betrokken actoren. Vervolgens worden meer specifieke 
aannames gedaan over de institutionele structuur – de relatie tussen de actoren – de 
beleidsruimte – de relatie tussen de beleidsalternatieven – en ten slotte de informatie, 
doelen en handelingsalternatieven van de actoren.  

De verschillen tussen statelijke beleidsvorming en de gelaagde beleidsvorming in 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming bepalen deels welke specifieke aannames 
van het standaardmodel van beleidsuitvoering moeten worden aangepast om het 
toepasbaar te maken op de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming. Voor deze 
aanpassingen is gebruik gemaakt van een aantal ‘middle-range theorieën’ (Merton, 1973) 
over de context van beleidsvorming in gelaagde stelsels. De institutionele structuur van 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming kan worden gekenschetst als neo-
corporatistisch (vgl. Visser & Hemerijck, 1997; Woldendorp, 2005). De deelnemende 
organisaties worden gekenmerkt door een lidmaatschapsstructuur. Om uitspraak te 
kunnen doen over het gedrag van individuele actoren binnen (koepelorganisaties van) 
belangenverenigingen, onderscheiden Schmitter en Streeck (1999) een ‘logica van 
lidmaatschap’ – leden investeren meer in de vereniging naarmate deze meer collectieve 
en selectieve goederen produceert – en een ‘logica van invloed’ – om concessies van 
doelorganisaties af te dwingen, beloven bestuurders van belangenverenigingen naleving 
van gemaakte overeenkomsten door hun leden. Op grond van deze logica’s wordt 
verwacht dat de mogelijkheden van koepelorganisaties om te coördineren op naleving 
van aanbevelingen, afhangen van de mate waarin de aanbevelingen bijdragen aan de 
collectieve en selectieve goederen die koepelorganisaties moeten produceren om 
lidorganisaties te binden. De overheid is de voornaamste doelorganisatie van de sociale 
partners, maar speelt een bijzondere rol, omdat zij met wetgeving kan ingrijpen in de 
arbeidsvoorwaardenvorming. In deze ‘schaduw van de overheid’ (vgl. Scharpf, 1997) 
zullen koepelbestuurders trachten overheidsingrijpen te voorkomen door rekening te 
houden met de voorkeuren en prioriteiten van de overheid (1) in het centraal overleg over 
de aanbevelingen en (2) in de mate waarin zij coördineren op naleving van die 
aanbevelingen. 

In het aangepaste model van beleidsuitvoering in gelaagde stelsels van 
beleidsvorming wordt, net als in het standaardmodel, verondersteld dat actoren trachten 
hun nut te maximaliseren. De specifieke aannames over de institutionele structuur zijn 
aangepast voor de gelaagde context van beleidsvorming in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming. De aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid zijn 
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juridisch niet bindend voor alle betrokken actoren. In plaats van formele procedures is 
sprake van lidmaatschapsstructuren die de principaal-agent relatie definiëren tussen 
koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars. Ook wordt verondersteld dat de overheid 
kan ingrijpen in de beleidsvorming op zowel centraal als decentraal niveau.  

Ten aanzien van de beleidsruimte wordt, net als in het standaardmodel, 
verondersteld dat beleidsissues kunnen worden uitgedrukt op eendimensionale 
beleidsschalen. Het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid en het decentrale 
CAO-overleg betreffen echter wel dezelfde onderwerpen, maar niet dezelfde 
beleidsalternatieven. De aanname uit het standaardmodel dat het niveau van politieke 
besluitvorming en het niveau van de beleidsuitvoering dezelfde beleidsruimte betreffen, 
is daarom losgelaten. Verondersteld wordt dat de beleidsschalen niet vergelijkbaar zijn 
tussen het centrale en het decentrale niveau. De beleidsalternatieven op de verschillende 
niveaus kunnen wel worden vergeleken. Verondersteld is dat aanbevelingen een 
doorwerkingsbereik hebben op de decentrale beleidsschaal. Dit doorwerkingsbereik 
betreft de verzameling decentrale alternatieven die inhoudelijk overeenstemmen met de 
aanbeveling. Wanneer een CAO-onderhandelaar een beleidsalternatief prefereert binnen 
het doorwerkingsbereik van een aanbeveling is sprake van doorwerking in de 

onderhandelingsinzet van deze CAO-onderhandelaar. Wanneer het betreffende 
onderwerp collectief als punt van onderhandeling wordt aanvaard, is sprake van 
doorwerking in de agenda. Hoe dichter een CAO-afspraak nadert aan de 
onderhandelingsinzet van een CAO-onderhandelaar binnen het doorwerkingsbereik van 
een aanbeveling (aanbeveling zonder prikkel tot afwijken), des te groter is de mate van 
doorwerking in het onderhandelingsproces. Hoe verder een CAO-afspraak is verwijderd 
van de onderhandelingsinzet van een CAO-onderhandelaar buiten het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling (aanbeveling met prikkel tot afwijken), des te 
groter is de mate van doorwerking in het onderhandelingsproces. Wanneer een CAO-
afspraak binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, is sprake van 
doorwerking in de uitkomst.  

De veronderstellingen uit het standaardmodel over de informatie van actoren zijn 
gehandhaafd. Verondersteld wordt dat actoren op de hoogte zijn van de issues, 
alternatieven en uitkomsten van collectieve besluitvorming evenals van de doelen en 
handelingsalternatieven van de betrokken actoren. Onzekerheid bestaat over de restricties 
waaronder de andere actoren tot gedragskeuze komen. Wat de doelen en 
handelingsalternatieven van de actoren betreft, wordt verondersteld dat 
koepelbestuurders en CAO-onderhandelaars trachten om hun eigen beleidspositie te 
realiseren en dat zij een groter voorkeursverlies lijden naarmate de uitkomst van de 
beleidsvorming verder afwijkt van deze beleidspositie. Daarnaast wordt verondersteld dat 
zowel koepelbestuurders als CAO-onderhandelaars trachten om een reputatie te vestigen 
en in stand te houden. Koepelbestuurders lijden reputatieverlies wanneer geen sprake is 
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van doorwerking in de uitkomst. Dit reputatieverlies is groter naarmate het collectieve 

draagvlak voor een aanbeveling groter is. CAO-onderhandelaars lijden reputatieverlies 
(1) wanneer geen sprake is van doorwerking in de onderhandelingsinzet en/of (2) 
wanneer geen sprake is van doorwerking in de uitkomst. Dit reputatieverlies is groter 
naarmate de controlegevoeligheid van de CAO-onderhandelaar ten aanzien van zijn 
beleidsprestatie op het issue groter is. Zowel koepelbestuurders als CAO-onderhandelaars 
maken dus een afweging tussen voorkeursverlies en reputatieverlies. Koepelbestuurders 
kunnen (1) een onderhandelingsinzet kiezen en (2) proberen het betreffende onderwerp 
als voorstel op de agenda van het Stichtingsoverleg te plaatsen. Zij kunnen proberen 
andere koepelbestuurders te beïnvloeden tot het innemen van een beleidspositie die 
dichter ligt bij de eigen voorkeur, waarna ze collectief tot formeel vrijblijvende 
aanbevelingen besluiten. Vervolgens kunnen koepelbestuurders proberen CAO-
onderhandelaars te beïnvloeden tot het innemen van een beleidspositie binnen het 
doorwerkingsbereik van die aanbevelingen. CAO-onderhandelaars kunnen (1) een 
onderhandelingsinzet kiezen die binnen of buiten het doorwerkingsbereik van een 
aanbeveling valt en (2) proberen het betreffende onderwerp als voorstel op de decentrale 
agenda te plaatsen. CAO-onderhandelaars kunnen vervolgens proberen om andere CAO-
onderhandelaars te beïnvloeden tot het innemen van een beleidspositie die dichter ligt bij 
de eigen onderhandelingsinzet, waarna ze collectief tot bindende CAO-afspraken 
besluiten. 

Uit het aangepaste model van beleidsuitvoering zijn negen hypothesen afgeleid. 
De eerste hypothese betreft de invloed van de overheid op de totstandkoming van 
aanbevelingen. De overige hypothesen betreffen de invloed van het collectieve draagvlak 
onder koepelbestuurders, het individuele voorkeursverlies dat koepelbestuurders hebben 
geleden in het centraal overleg, de afstand tussen de beleidsposities van 
koepelbestuurders en de beleidsposities van de overheid en het belang van de overheid op 
doorwerking in de onderhandelingsinzet, in de agenda, in het onderhandelingsproces en 
in de uitkomst van het CAO-overleg. 

Om de hypothesen te toetsen zijn twee soorten gegevens gebruikt: (1) 
besluitvormingsgegevens over de sociale akkoorden Agenda 2002 en Er is meer nodig en 
de onderhandelingen over acht CAO’s gesloten in 2002 en 2003 en (2) longitudinale 
gegevens over de aanwezigheid van 75 typen afspraken over employability en arbeid en 

zorg in 138 CAO’s gesloten in de periode 1996-2003. De waarborgen voor de validiteit 
en betrouwbaarheid van de onderzoeksopzet lagen besloten in (1) de kwaliteit van de 
gegevensverzameling, (2) de beredeneerde keuze voor bepaalde meetmomenten en (3) de 
zorgvuldige selectie van onderzoekseenheden. De bevindingen op basis van de 
besluitvormingsgegevens en de longitudinale gegevens konden met elkaar worden 
vergeleken en met bevindingen uit eerder onderzoek (triangulatie). De meetmomenten 
zijn zo gekozen dat recht wordt gedaan aan de chronologische volgorde van de 
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‘gebeurtenissen’ die met elkaar in verband worden gebracht. Ook is er zorg voor 
gedragen dat de kenmerken van die ‘gebeurtenissen’ zo goed mogelijk konden worden 
vastgesteld (met name gegeven de grenzen aan het herinneringsvermogen van experts). 
De onderzoekseenheden zijn zo geselecteerd dat zij voldoende overeenkomsten vertonen 
om zinvolle vergelijkingen mogelijk te maken en tegelijkertijd voldoende verschillen om 
variatie in de afhankelijke en onafhankelijke variabelen te waarborgen. Met het oog op de 
onderlinge vergelijkbaarheid zijn alleen aanbevelingen geselecteerd die als onderdeel van 
een sociaal akkoord zijn uitgevaardigd. Agenda 2002 is geselecteerd, omdat hierover 
gegevens beschikbaar waren die zijn ingewonnen door Akkerman en Torenvlied (2002; 
Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004). Er is meer nodig is geselecteerd, omdat dit ten 
tijde van het onderzoek het meest recente sociaal akkoord was dat een breed scala aan 
aanbevelingen bevatte (zie ook Van Houten, 2004). Bij de selectie van CAO’s is op twee 
zaken gelet: continuïteit in de beschikbaarheid van besluitvormingsgegevens over CAO-
onderhandelingen en variatie in de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Uit een lijst 
van CAO’s waarvoor in eerder onderzoek besluitvormingsgegevens zijn verzameld, zijn 
acht CAO’s geselecteerd die variëren wat betreft type CAO (bedrijfstak-CAO of 
ondernemings-CAO), omvang (werknemersaantal) en organisatiegraad van de 
werknemers.1 De keuze om CAO-afspraken te onderzoeken over de thema’s 
employability en arbeid en zorg was ten eerste gebaseerd op het feit dat over deze 
thema’s gegevens beschikbaar waren voor een lang tijdsbestek. Ten tweede verschillen 
de thema’s van elkaar in het draagvlak dat ervoor bestaat onder de achterban van de 
sociale partners en in de rol die de overheid speelt in de beleidsvorming.  

De besluitvormingsgegevens zijn verzameld in expertinterviews aan de hand van 
halfgestructureerde vragenlijsten. De experts is gevraagd kwantitatieve inschattingen te 
geven van de beleidsposities, het belang en de machtsverhoudingen van de partijen in het 
overleg waaraan zij zelf hebben deelgenomen. Voor ieder onderhandelingsproces zijn 
meerdere (meestal twee) experts ondervraagd. Vervolgens zijn de gegevens gebruikt van 
de expert die het meest volledig was in de beantwoording van de vragen en van wie de 
antwoorden een optimale balans opleverden tussen omvattendheid enerzijds en nuance 
anderzijds.  

De longitudinale gegevens over CAO-afspraken zijn beschikbaar gesteld door de 
Afdeling CAO-onderzoek en beleidsinformatie van de Directie Uitvoeringstaken 
Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en 

                                                 
1 Dit zijn de CAO’s Bouwbedrijf, Philips, Metalektro, Fotofinishingbedrijven, Sara Lee / Douwe Egberts, 
Papierindustrie, NS Reizigersvervoer en Lucent die zijn gesloten in 2002 en 2003. 
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Werkgelegenheid (Afdeling COB). De oorspronkelijke bestanden van de Afdeling COB 
zijn gesystematiseerd, geschoond en samengevoegd tot één analysebestand.2  
 De kenmerken van de besluitvorming in de Stichting van de Arbeid en in het 
CAO-overleg zijn gemeten door informatie in te winnen over (1) de betrokken actoren, 
(2) de issues, als een ordening van alternatieven op een beleidsschaal, (3) de 
beleidsposities, (4) het belang dat de actoren hechten aan de issues en (5) de 
beïnvloedingsmacht waarover de actoren in het overleg beschikken. Om de afhankelijke 
variabele doorwerking vast te stellen is voor de beleidsposities van de betrokken actoren 
en voor de uitkomsten van de besluitvorming nagegaan of deze binnen het 
doorwerkingsbereik van een aanbeveling vielen of niet. De operationalisering van de 
onafhankelijke variabelen betreft de constructie van maten die afstanden op de 
beleidsschaal betreffen tussen de aanbevelingen, de beleidsposities van de 
koepelbestuurders en de beleidsposities van de overheid.3 Deze afstanden zijn, waar 
relevant, gewogen naar het belang en de beïnvloedingsmacht van de onderhandelaars.  
 De empirische analyses in deze studie betroffen allereerst de mate waarin de 
overheid van invloed was op de totstandkoming van aanbevelingen in de Stichting van de 
Arbeid. Gekeken is naar Er is meer nodig dat eind 2000 werd gesloten. Dit sociaal 
akkoord bevatte dertien aanbevelingen over beloningen, employability en arbeid en zorg.4 
Met name de aanbevelingen op het gebied van employability en op het gebied van arbeid 

en zorg lagen relatief dichter bij de geprefereerde positie van de overheid dan op grond 
van posities, belang en beïnvloedingsmacht van de koepelbestuurders werd verwacht.  

In de analyses is ondersteuning gevonden voor de verwachting dat de overheid 
invloed uitoefent op het effectieve belang dat koepelbestuurders hechten aan realisering 
van hun positie in het overleg in de Stichting van de Arbeid. Er was geen sprake van het 
verwachte negatieve effect van het effectieve belang dat de overheid hecht aan een 
onderhandelingsonderwerp op het effectieve belang dat koepelbestuurders aan dat 
onderwerp hechten. Met andere woorden, wanneer de overheid een 
onderhandelingsonderwerp belangrijker vindt, leidt dat er niet automatisch toe dat de 
koepelbestuurders ten aanzien van dat onderwerp in sterkere mate bereid zijn water bij de 
wijn te doen. Koepelbestuurders zijn niettemin wel meer bereid toe te geven op 
onderhandelingsonderwerpen waarop er een groter verschil bestaat tussen het eigen 
standpunt en het standpunt van de overheid. Daarnaast is gebleken dat het effectieve 

                                                 
2 De 27 oorspronkelijke bestanden zijn samengevoegd tot één bestand. Hierin wordt voor 138 CAO’s voor 
de periode 1996-2003 aangegeven of 75 typen afspraken op een bepaald moment wel of niet in de CAO 
aanwezig waren. 
3 Ook de afhankelijke variabele afstand tot de uitkomst – op grond waarvan doorwerking in het 
onderhandelingsproces is geanalyseerd – betreft een afstand op de beleidsschaal. 
4 Twee van deze 13 aanbevelingen betroffen de Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). 
Omdat slechts in een deel van de bedrijfstakken en ondernemingen sprake is van O&O-fondsen zijn deze 
aanbevelingen in de analyses in de hoofdstukken 5 en 6 buiten beschouwing gelaten. 
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belang van de koepelbestuurders kleiner is, naarmate zowel het overheidsbelang als de 
afstand tot de overheid groter is. Oftewel, wanneer zowel de kans op (overheidsbelang) 
als de kosten van (afstand tot de overheid) overheidsingrijpen toenemen, hechten 
koepelbestuurders minder belang aan realisering van hun eigen voorkeur. 

Deze invloed van de overheid heeft indirect ook gevolgen voor de mate waarin de 
koepelbestuurders investeren in coördinatie op naleving van aanbevelingen van de 
Stichting van de Arbeid. Verwacht werd dat de mate waarin koepelbestuurders 
coördineren op naleving van aanbevelingen afhangt van het collectieve draagvlak dat er 
onder koepelbestuurders bestaat voor de aanbevelingen en van het individuele 

voorkeursverlies dat zij in het Stichtingsoverleg hebben geleden. De overheidsinvloed op 
het effectieve belang is het grootste voor koepelbestuurders die een positie innemen die 
relatief ver afligt van de positie van de overheid. Gevolg is dat hun beleidspositie minder 
zwaar meeweegt in het collectieve draagvlak. Koepelbestuurders zullen sterker 
coördineren op naleving van aanbevelingen naarmate de overheid er een meer 
veranderingsgezinde positie op inneemt en hieraan ook een groter belang hecht. De 
overheidsinvloed op effectief belang heeft daarnaast tot gevolg dat het voorkeursverlies 
van onderhandelaars – die een positie innemen die relatief ver af ligt van de positie van 
de overheid – lager uitvalt. De invloed van de overheid op het centraal overleg leidt er zo 
toe dat de coördinatie-inspanningen van de koepelbestuurders sterker zullen zijn 
naarmate de aanbevelingen meer overeenkomen met de voorkeur van de overheid en de 
overheid een groter belang aan realisering van die voorkeur hecht. 
 Vervolgens is gekeken naar variatie in (1) doorwerking in de 

onderhandelingsinzet, (2) doorwerking in de agenda en (3) doorwerking in het 

onderhandelingsproces en zijn de hypothesen getoetst die hierop betrekking hebben. 
Hiertoe zijn de kenmerken van het overleg in de Stichting van de Arbeid en de 
kenmerken van de overheid in verband gebracht met de besluitvormingsgegevens over 
acht CAO’s. De mate waarin aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid doorwerken 
in de onderhandelingsinzet, in de agenda en in het onderhandelingsproces van CAO’s 
varieert aanzienlijk tussen aanbevelingen en tussen CAO’s. De mate van doorwerking in 

de onderhandelingsinzet en in het onderhandelingsproces varieert daarnaast sterk tussen 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.  

De gevonden effecten van het collectieve draagvlak onder koepelbestuurders en 
het individuele voorkeursverlies van koepelbestuurders op doorwerking in de 

onderhandelingsinzet zijn tegengesteld aan de verwachtingen. Een groter collectief 

draagvlak leidt juist tot een geringere mate van doorwerking in de onderhandelingsinzet. 
Omgekeerd gaat een groter voorkeursverlies van koepelbestuurders juist gepaard met een 
sterkere mate van doorwerking in de onderhandelingsinzet van de CAO-onderhandelaars 
die zijn aangesloten bij de betreffende koepelorganisaties. Variatie in doorwerking in de 

onderhandelingsinzet bleek vooral samen te hangen met verschillen tussen werkgevers en 
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werknemers en verschillen in de veranderingsgezindheid van individuele 
koepelbestuurders. Vakbondsonderhandelaars zijn in de keuze voor een 
onderhandelingsinzet trouwer aan de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid dan 
vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties). Daarnaast bleken onderhandelaars die 
aangesloten zijn bij een koepelorganisatie waarvan de koepelbestuurder meer 
veranderingsgezind was in het centraal overleg, vaker een onderhandelingsinzet in te 
nemen binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling.5  

Het collectieve draagvlak en het collectieve voorkeursverlies van de 
koepelorganisaties in de Stichting van de Arbeid hadden wel de verwachte invloed op 
doorwerking in de agenda. Naarmate het collectieve draagvlak groter is en het 
voorkeursverlies van koepelbestuurders geringer, vinden aanbevelingen vaker hun weg 
naar de decentrale onderhandelingsagenda.  

Uit de analyses van doorwerking in het onderhandelingsproces kwam naar voren 
dat er een nadrukkelijke invloed uitgaat van de aanwezigheid van aanbevelingen. 
Onderhandelaars aan zowel werkgevers- als werknemerszijde zijn in sterkere mate bereid 
water bij de wijn te doen om tot een afspraak te komen wanneer wordt onderhandeld over 
onderwerpen waarover een aanbeveling is uitgevaardigd dan wanneer wordt 
onderhandeld over onderwerpen die los staan van de aanbevelingen. Collectief draagvlak 
en voorkeursverlies van koepelbestuurders bleken er in de onderhandelingsfase van het 
CAO-overleg echter nauwelijks toe te doen. Wel werd een invloed van de overheid 
gevonden. Hoe groter het overheidsbelang, des te groter is de mate van doorwerking in 

het onderhandelingsproces. Ook voor de verklaring van variatie in doorwerking in het 

onderhandelingsproces bleken verschillen tussen werkgevers en werknemers belangrijk. 
Vakbondsonderhandelaars zijn in sterkere mate bereid om in te leveren om doorwerking 
te realiseren dan werkgeversonderhandelaars.  

Ten slotte is gekeken naar doorwerking in de uitkomst. In een grootschalige 
analyse zijn kenmerken van het overleg in de Stichting van de Arbeid en kenmerken van 
de overheid in verband gebracht met longitudinale gegevens over de aanwezigheid van 
afspraken over employability en arbeid en zorg in 138 CAO’s gesloten tussen 1996 en 
2003. Voor de periode van 1996 tot en met 2001 zijn afspraken over employability en 
arbeid en zorg in toenemende mate aan te treffen in de CAO’s. Daarna neemt de 
aanwezigheid van afspraken weer af. Doorwerking in de uitkomst varieert sterker tussen 
aanbevelingen over arbeid en zorg dan tussen aanbevelingen over employability. De mate 
van doorwerking in de uitkomst is groter in ondernemings-CAO’s dan in bedrijfstak-
CAO’s en groter in grote CAO’s dan in kleine CAO’s. Voor bedrijfstak-CAO’s geldt dat 
meer wordt afgesproken wanneer werknemers dominant zijn dan wanneer werkgevers 
dominant zijn. Voor ondernemings-CAO’s wordt een omgekeerd patroon waargenomen.  
                                                 
5 Onder veranderingsgezindheid wordt de afstand verstaan tussen de status-quo en de beleidspositie van de 
betreffende koepelbestuurder. 
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 Om de hypothesen te toetsen over de invloed van het collectief draagvlak en het 
voorkeursverlies van koepelbestuurders op doorwerking in de uitkomst is gebruik 
gemaakt van een kruislings geclassificeerde, logistische regressie-analyse. Deze 
analysetechniek staat toe dat variabelen op verschillende niveaus (kenmerken van 
aanbevelingen, kenmerken van de CAO’s en kenmerken van individuele CAO-afspraken) 
tegelijkertijd op doorwerking in de uitkomst worden betrokken (Hox, 2002; Raudenbush 
& Bryk, 2002; Snijders & Bosker, 1999). Uit de analyse kwam naar voren dat collectief 

draagvlak geen invloed heeft op de mate waarin aanbevelingen in CAO-afspraken 
worden uitgewerkt. Het voorkeursverlies van koepelbestuurders is wel van invloed op 
doorwerking in de uitkomst. Voor werkgevers werd gevonden dat doorwerking in de 

uitkomst geringer is naarmate zowel hun voorkeursverlies als hun beïnvloedingsmacht 
groter is. Voor werknemers werd voor Agenda 2002 echter het omgekeerde aangetroffen. 
Doorwerking in de uitkomst is juist groter naarmate zowel hun voorkeursverlies als hun 
beïnvloedingsmacht groter is. 
 

7.2 Doorwerking vastgesteld en verklaard 
 

De vraagstelling van deze studie was tweeledig. Op de eerste plaats werd een antwoord 
gezocht op de beschrijvingsvraag naar variatie in de mate van doorwerking van 
aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid in het CAO-overleg – tussen 
aanbevelingen, tussen CAO’s, tussen werkgevers en werknemers en door de tijd. Op de 
tweede plaats richtte het onderzoek zich op de beantwoording van een verklaringsvraag. 
Deze betrof de mate waarin verschillen in de mate van doorwerking kunnen worden 
verklaard vanuit (1) kenmerken van het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid – 
het draagvlak dat er onder de koepelbestuurders voor de aanbevelingen bestond en de 
voorkeursverliezen die de koepelbestuurders in het overleg over de aanbevelingen hebben 
geleden – en (2) kenmerken van de overheid – de beleidsposities van de overheid ten 
aanzien van de aanbevelingsonderwerpen en de mate waarin de overheid belang hecht 
aan realisering van die beleidsposities. Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van 
de (variatie in de) mate van doorwerking die is aangetroffen met de verschillende 
doorwerkingsmaten en wordt een antwoord gegeven op de beschrijvingsvraag. 
Vervolgens wordt in paragraaf 7.2.2 ingegaan op de resultaten van de verschillende 
toetsen van de theoretische antwoorden die op de verklaringsvraag zijn gegeven. 
 

7.2.1 Vaststelling van doorwerking 
 
De beschrijvingsvraag van deze studie betrof de mate van doorwerking in de 
onderhandelingsinzet, doorwerking in de agenda, doorwerking in het 
onderhandelingsproces en doorwerking in de uitkomst en de variatie hierin tussen 
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aanbevelingen, tussen CAO’s, tussen werkgevers en werknemers en door de tijd. Deze 
variatie is al uitgebreid besproken in de betreffende hoofdstukken en in de vorige 
paragraaf. In Tabel 7.1 is een overzicht gegeven van de aangetroffen mate van 
DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET, DOORWERKING IN DE AGENDA en 

DOORWERKING IN DE UITKOMST.6  
 
Tabel 7.1 Aangetroffen mate van doorwerking in de onderhandelingsinzet, in de agenda en in de 

uitkomsten in procenten 
 

Hoofdstuk Doorwerkingsmaat Onderzoekseenheid Gemiddeld n 
     
5 DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET Standpunten 71%7 203 
     
 DOORWERKING IN DE AGENDA CAO’s 30% 8 
     
6 DOORWERKING IN DE UITKOMST Afspraken 39% 8563 

 
Het percentage DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET (71%) betreft de 

standpunten die onderhandelaars innemen op onderwerpen die als DOORWERKING IN DE 

AGENDA zijn aangemerkt. Oftewel, op door de Stichting van de Arbeid aanbevolen 
onderhandelingsonderwerpen namen de onderhandelaars in meer dan tweederde van de 
gevallen een standpunt in dat binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling viel.  

Het percentage DOORWERKING IN DE AGENDA in Tabel 7.1 (30%) betreft het 
gemiddelde percentage CAO-onderhandelingen waarin de aanbevelingen uit Er is meer 

nodig zijn uitgewerkt. Oftewel, gemiddeld werd van elk van de aanbevelingen een 
uitwerking gevonden in twee of drie van de acht CAO’s.  

De mate waarin sprake was van DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES 
is vastgesteld door de afstand tussen de uitkomst en de beleidspositie van de CAO-
onderhandelaars te vergelijken tussen drie verschillende situaties. De uitgangssituatie 
(situatie 0) is de situatie waarin over een onderwerp wordt onderhandeld waarover geen 
aanbeveling is uitgevaardigd. Wanneer het CAO-onderhandelingsonderwerp wel als een 
uitwerking van een aanbeveling is opgevat, zijn er vervolgens twee situaties mogelijk. 

                                                 
6 DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES is vastgesteld door te kijken naar de afstand tussen de 
onderhandelingsinzet van een onderhandelaar en de onderhandelingsuitkomst. Wanneer de 
onderhandelingsinzet binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, is DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES groter naarmate deze afstand kleiner is. Wanneer de onderhandelingsinzet 
buiten het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt, is DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES groter naarmate deze afstand groter is. Deze maat wijkt zodanig af van de wijze 
waarop de andere doorwerkingsmaten zijn vastgesteld, dat deze maat buiten dit overzicht is gelaten. 
7 Dit percentage betreft alle standpunten op onderwerpen die als DOORWERKING IN DE AGENDA zijn 
aangemerkt, inclusief de onderwerpen ten aanzien waarvan alle standpunten als doorwerking zijn 
aangemerkt. In de analyses in hoofdstuk 5 zijn alleen de standpunten opgenomen op onderwerpen die als 
doorwerking van een aanbeveling uit Er is meer nodig zijn aangemerkt en waarop niet alle standpunten als 
doorwerking werden aangemerkt. Wanneer alleen naar die standpunten wordt gekeken is het percentage 
standpunten waarin de aanbevelingen zijn uitgewerkt 59% (N = 108). 
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Situatie 1 is de situatie waarin de onderhandelaar een beleidspositie inneemt binnen het 
doorwerkingsbereik van die aanbeveling (aanbeveling zonder prikkel tot afwijken). 
Situatie 2 is de situatie waarin de beleidspositie die de onderhandelaar inneemt buiten het 
doorwerkingsbereik van de aanbeveling valt (aanbeveling met prikkel tot afwijken). Van 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES is sprake wanneer de afstand tussen de 
uitkomst en de beleidspositie van de CAO-onderhandelaars in situatie 1 (aanbeveling 
zonder prikkel tot afwijken) kleiner is dan in situatie 0 (geen aanbeveling) en in situatie 0 
(geen aanbeveling) kleiner dan in situatie 2 (aanbeveling met prikkel tot afwijken; zie 
ook Hypothese 4 in Tabel 7.2). De analyse in hoofdstuk 5 – waarmee Hypothese 4 werd 
getoetst – liet zien dat zowel werkgevers als werknemers in situatie 1 (aanbeveling 
zonder prikkel tot afwijken) sterker aan hun standpunt vasthouden en in situatie 2 
(aanbeveling met prikkel tot afwijken) verder van hun standpunt afwijken dan in situatie 
0 (geen aanbeveling). De verschillen tussen de situaties waren echter alleen voor 
werknemers statistisch significant. Niettemin biedt de analyse ondersteuning voor de 
verwachting dat de aanwezigheid van een aanbeveling het gedrag van CAO-
onderhandelaars beïnvloedt, oftewel, dat sprake is van DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES. 
Het percentage DOORWERKING IN DE UITKOMST (39%) betreft de aanwezigheid 

van de geanalyseerde typen afspraken in de meest recent beschikbare akkoorden over 
CAO’s in de perioden na uitvaardiging van Agenda 2002 en Er is meer nodig.8 Dit 
percentage is een gemiddelde. Sommige typen afspraken worden in vrijwel alle CAO’s 
aangetroffen, andere typen afspraken zijn slechts in een enkele CAO te vinden. In 
hoofdstuk 6 is gebleken dat de aanbevelingen over arbeid en zorg in sterkere mate 
worden nageleefd dan de aanbevelingen over employability. Vooral de aanbevelingen 
over kort verlof en zorg- en ouderschapsverlof zijn in veel CAO’s uitgewerkt. Op enige 
afstand komt de naleving van de aanbeveling over kinderopvang, die niettemin in meer 
dan de helft van de CAO’s navolging heeft gekregen. 

De verschillen die in deze studie zijn aangetroffen tussen de mate van 

DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET, DOORWERKING IN DE AGENDA, 
DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES en DOORWERKING IN DE UITKOMST 
maken dat de beschrijvende onderzoeksvraag met enige voorzichtigheid moet worden 
beantwoord. De bevindingen ten aanzien van DOORWERKING IN DE AGENDA en 
DOORWERKING IN DE UITKOMST komen redelijk overeen met bevindingen uit eerder 
onderzoek. Akkerman en Torenvlied (2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 2004) 
vonden doorwerking van respectievelijk 7 van de 11 (64%) en 5 van de 11 (45%) 
aanbevelingen uit Agenda 2002 in de agenda en de uitkomsten van de onderhandelingen 

                                                 
8 Voor de typen afspraken die een uitwerking betroffen van de aanbevelingen over arbeid en zorg en 
employability uit Agenda 2002 werd in 42% van de waarnemingen een afspraak aangetroffen. Voor de 
aanbevelingen uit Er is meer nodig was dat in 36% van de waarnemingen het geval. 
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over de CAO Metalektro van 1998. Van Santen (2002) trof doorwerking aan van 
ongeveer 30% van de aanbevelingen uit datzelfde sociaal akkoord in de afspraken in een 
twintigtal principeakkoorden. Voor de mate van DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET en de mate van DOORWERKING IN HET 

ONDERHANDELINGSPROCES die in hoofdstuk 5 zijn vastgesteld, is geen 
vergelijkingsmateriaal beschikbaar, omdat hiernaar niet eerder onderzoek is gedaan.  

Het grote verschil tussen de aangetroffen mate van DOORWERKING IN DE 

ONDERHANDELINGSINZET en DOORWERKING IN DE UITKOMST kan gedeeltelijk worden 
verklaard uit het feit dat DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET alleen 
standpunten betreft op de acht aanbevelingen waarvoor DOORWERKING IN DE AGENDA is 
vastgesteld. Daarnaast is in hoofdstuk 5 duidelijk geworden dat werknemers meer 
geneigd zijn om uitwerkingen van aanbevelingen te initiëren dan werkgevers. In de 
bestudeerde CAO’s onderhandelt steeds één werkgeverspartij met meerdere 
werknemerspartijen. De gegevens betreffen dus meer standpunten van werknemers dan 
van werkgevers. Werknemerspartijen nemen in veel gevallen dezelfde of vergelijkbare 
standpunten in. Deze standpunten kunnen – vaker dan de standpunten van werkgevers – 
als DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET worden aangemerkt.  

De dynamiek in de agenderingsfase kon niet in beeld worden gebracht, omdat er 
geen gegevens beschikbaar waren over de intrinsieke beleidsposities van CAO-
onderhandelaars. In de onderhandelingsfase toonden de onderhandelaars zich bereid toe 
te geven ten opzichte van hun voorkeur om zo de uitwerkingen van de aanbevelingen die 
op de agenda terecht waren gekomen, in CAO-afspraken om te zetten. CAO-
onderhandelaars houden immers sterker aan hun onderhandelingsinzet vast wanneer deze 
als doorwerking is aangemerkt. Omgekeerd laten ze hun onderhandelingsinzet in sterkere 
mate los wanneer deze niet als een uitwerking van een aanbeveling kan worden opgevat. 
Dit wil zeggen dat wanneer uitwerkingen van aanbevelingen door de agenderingsfase 
heen komen, de kans aanzienlijk is dat zij in de onderhandelingsfase in CAO-afspraken 
worden vastgelegd. Dit is een algemeen patroon. Niettemin zijn duidelijke verschillen 
gevonden tussen beleidsthema’s (employability en arbeid en zorg) en tussen 
aanbevelingen, in de mate waarin sprake is van doorwerking. Hieronder zal nader worden 
ingegaan op de mate waarin deze studie erin is geslaagd een verklaring te bieden voor 
deze variatie in de mate van doorwerking.  

 
7.2.2 Verklaring van doorwerking op grond van kenmerken van het centraal 

overleg en de overheid 
 
De verklaringsvraag van deze studie betrof de mate waarin variatie in de mate van 
doorwerking van aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid kan worden verklaard 
vanuit kenmerken van het centraal overleg in de Stichting van de Arbeid en vanuit 
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kenmerken van de overheid. Als voorlopig antwoord kan na deze studie worden gesteld 
dat – hoewel er een duidelijk effect is gevonden van de aanwezigheid van centrale 
aanbevelingen op het proces van CAO-onderhandelingen (conform Hypothese 4) – de 
variatie in de mate van doorwerking tussen aanbevelingen niet systematisch samenhangt 
met (1) de mate waarin de aanbevelingen op een breed draagvlak kunnen rekenen onder 
de koepelbestuurders in de Stichting van de Arbeid en (2) de mate waarin de 
koepelbestuurders van hun voorkeur zijn afgeweken om tot een uitkomst te komen. 
Daarentegen wordt wel een duidelijke invloed gevonden van de overheid op de 
doorwerking van aanbeveling van de Stichting van de Arbeid. In Tabel 7.2 wordt een 
overzicht gegeven van resultaten van de toetsing van de hypothesen.  

Er zijn twee kenmerken van het centraal overleg onderscheiden: (1) het 
collectieve draagvlak dat er onder koepelbestuurders voor een aanbeveling bestond 
(COLLECTIEF DRAAGVLAK) en (2) de mate waarin de formulering van de uiteindelijke 
aanbeveling afwijkt van de beleidspositie van elk van de individuele koepelbestuurders 
(VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER).  

Gebleken is dat naarmate het collectieve draagvlak onder koepelbestuurders voor 
aanbevelingen groter is, uitwerkingen van die aanbevelingen vaker op de agenda van het 
CAO-overleg terechtkomen (conform Hypothese 2b). Deze bevinding berust echter op 
een zeer klein aantal waarnemingen. Naarmate het collectieve draagvlak onder 
koepelbestuurders voor aanbevelingen groter is, valt de onderhandelingsinzet van 
onderhandelaars echter minder vaak binnen het doorwerkingsbereik van die 
aanbevelingen (tegengesteld aan Hypothese 2a). Doorwerking in het 
onderhandelingsproces – zoals geanalyseerd op grond van afstand tot de uitkomst 
(Hypothese 5) – en doorwerking in de uitkomst (Hypothese 8) lijken niet samen te 
hangen met het collectieve draagvlak dat er onder koepelorganisaties voor een 
aanbeveling bestaat. 

De bevindingen ten aanzien van het individuele voorkeursverlies van 
koepelbestuurders laten een zelfde patroon zien als de bevindingen ten aanzien van de 
invloed van het collectieve draagvlak. Naarmate het individuele voorkeursverlies van 
koepelbestuurders ten aanzien van aanbevelingen groter is, zijn uitwerkingen van die 
aanbevelingen minder vaak op de agenda van CAO-overleg aan te treffen (conform 
Hypothese 3b). Naarmate het voorkeursverlies van koepelbestuurders ten aanzien van 
aanbevelingen groter is, nemen CAO-onderhandelaars echter vaker een 
onderhandelingsinzet in die binnen het doorwerkingsbereik van die aanbevelingen valt 
(tegengesteld aan Hypothese 3b). Hoewel hun koepelbestuurder dus relatief veel heeft 
ingeleverd om tot een aanbeveling te komen, kiezen zij er toch voor om deze aanbeveling 
uit te werken in het CAO-overleg. Doorwerking in het onderhandelingsproces – zoals 
geanalyseerd op grond van afstand tot de uitkomst (Hypothese 6) – lijkt niet te worden 
bepaald door het voorkeursverlies van koepelbestuurders.  



 

Tabel 7.2 Overzicht van resultaten van de toetsing van de hypothesen 
 

Hoofdstuk  Hypothese Onafhankelijke variabele Afhankelijke variabele Verwacht 
effecta 

Gevonden 
effect 

      
4 1a OVERHEIDSBELANG BELANG KOEPELBESTUURDER - + 
 1b AFSTAND TOT DE OVERHEID BELANG KOEPELBESTUURDER - - 
 1c OVERHEIDSBELANG * AFSTAND TOT DE OVERHEID BELANG KOEPELBESTUURDER - - 
      
5 2a COLLECTIEF DRAAGVLAK DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET + - 
 2b COLLECTIEF DRAAGVLAK DOORWERKING IN DE AGENDA + + 
      
 3a VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET - + 
 3b VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER DOORWERKING IN DE AGENDA - - 
      
 4a, 4b, 4c SITUATIE AFSTAND TOT DE UITKOMST 1 < 0 < 2 1 < 0 < 2b 
      
 5a COLLECTIEF DRAAGVLAK IN SITUATIE 1 AFSTAND TOT DE UITKOMST - 0 
 5b COLLECTIEF DRAAGVLAK IN SITUATIE 2 AFSTAND TOT DE UITKOMST + 0 
      
 6a VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER IN SITUATIE 1 AFSTAND TOT DE UITKOMST + 0 
 6b VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER IN SITUATIE 2 AFSTAND TOT DE UITKOMST - 0 
      
 7 OVERHEIDSBELANG AFSTAND TOT DE UITKOMST + +/-c 
      
6 8 COLLECTIEF DRAAGVLAK DOORWERKING IN DE UITKOMST + 0 
      
 9 VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER DOORWERKING IN DE UITKOMST - +/-d 
 
a Een + duidt op een positief effect, een - op een negatief effect, een 0 op de afwezigheid van een effect en +/- op een gemengd effect. Hypothese 4 voorspelde 
verschillen tussen drie situaties: de gemiddelde afstand tot de uitkomst is kleiner in SITUATIE 1 dan in SITUATIE 0 en kleiner in SITUATIE 0 dan in SITUATIE 2.  
b De gemiddelde afstand tot de uitkomst verschilt zowel voor werkgevers als voor werknemers op de verwachte wijze tussen de situaties, maar alleen voor 
werknemers zijn de gevonden verschillen statistisch significant (zie paragraaf 5.2.3). 
c OVERHEIDSBELANG heeft een negatief effect op afstand tot de uitkomst in SITUATIE 1 en een positief effect in SITUATIE 2 (zie paragraaf 5.3.2). 
d Het effect van VOORKEURSVERLIES KOEPELBESTUURDER op DOORWERKING IN DE UITKOMST verschilt tussen werkgevers en werknemers en tussen Agenda 2002 
en Er is meer nodig (zie paragraaf 6.3). 



 

De invloed van het voorkeursverlies onder koepelbestuurders op de uitkomsten van het 
CAO-overleg is complexer dan het verwachte negatieve effect dat in Hypothese 9 is 
gespecificeerd. Er is ondersteuning gevonden voor de verwachting dat een groter 
voorkeursverlies van de koepelbestuurders van werkgeversorganisaties gepaard gaat met 
geringere doorwerking. Het voorkeursverlies van de koepelbestuurders van vakcentrales 
heeft echter juist een positief effect op de doorwerking van aanbevelingen uit Agenda 

2002.  
De kenmerken van het centraal overleg – collectief draagvlak en voorkeursverlies 

– hebben dus de verwachte invloed op de doorwerking van aanbeveling van de Stichting 
van de Arbeid in de agenda van het CAO-overleg. Daarnaast heeft het voorkeursverlies 
dat de koepelbestuurders van werkgeversorganisaties hebben geleden in het overleg in de 
Stichting van de Arbeid ook de verwachte invloed op doorwerking in de uitkomst. 

Om na te gaan in hoeverre kenmerken van de overheid van invloed zijn op de 
arbeidsvoorwaardenvorming in het algemeen en op de doorwerking van aanbevelingen in 
het bijzonder zijn twee aspecten onderscheiden: het belang dat de overheid hecht aan 
realisering van haar beleidspositie op een bepaald aanbevelingsonderwerp 
(OVERHEIDSBELANG) en de afstand tussen de beleidspositie van de overheid en de 
beleidsposities van elk van de koepelorganisaties (AFSTAND TOT DE OVERHEID).  

De overheid beïnvloedt op de eerste plaats het overleg in de Stichting van de 
Arbeid. Er bestaat een positief verband tussen het belang dat de overheid aan een 
onderwerp hecht en het belang dat koepelbestuurders eraan hechten (tegengesteld aan 
Hypothese 1a). Koepelbestuurder hechten een minder groot belang aan de realisering van 
hun eigen voorkeur naarmate deze voorkeur verder van de voorkeur van de overheid is 
verwijderd (conform Hypothese 1b). Dit effect wordt versterkt wanneer het belang dat de 
overheid aan die aanbeveling hecht eveneens groter is (conform Hypothese 1c).  

Doordat zij invloed uitoefent op het centraal overleg, kan de overheid indirect ook 
het decentraal overleg beïnvloeden. Het resultaat van de overheidsinvloed op het effectief 
belang van de koepelbestuurders is dat het collectieve draagvlak onder koepelbestuurders 
voor aanbevelingen groter is naarmate de overheid hierop een meer veranderingsgezinde 
positie inneemt en hieraan een groter belang hecht. Daarnaast is het voorkeursverlies van 
koepelbestuurders kleiner naarmate de aanbeveling meer overeenkomt met de voorkeur 
van de overheid en de overheid er een groter belang aan hecht. Gezien de effecten van 
collectief draagvlak en voorkeursverlies, is deze indirecte invloed van de overheid echter 
beperkt gebleven tot de agenda van het CAO-overleg en mogelijk in enige mate ook de 
uitkomsten.  

Ten slotte werd verwacht dat de overheid een directe invloed zou hebben op het 
decentraal overleg. Gevonden is dat naarmate het overheidsbelang bij aanbevelingen 
groter is, CAO-onderhandelaars in sterkere mate water bij de wijn doen om deze 
aanbevelingen in CAO-afspraken uit te werken (gedeeltelijk conform Hypothese 7). Deze 
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bereidheid was echter niet terug te zien in analyses van de mate van doorwerking in de 
uitkomst in hoofdstuk 6. Naarmate het overheidsbelang bij aanbevelingen groter is, 
komen afspraken waarin die aanbevelingen zijn uitgewerkt juist minder vaak in CAO’s 
voor.  

De kenmerken van de overheid hebben dus een directe invloed op de 
totstandkoming van de aanbevelingen in de Stichting van de Arbeid, die grotendeels 
conform is aan de verwachting. De invloed op het centraal overleg heeft geleid tot een 
indirect effect van de overheid op doorwerking in de agenda en mogelijk ook op 
doorwerking in de uitkomsten van het CAO-overleg. Daarnaast heeft overheidsbelang 
een directe invloed op het proces van CAO-onderhandeling, die gedeeltelijk conform is 
aan de verwachting.  

 

7.3 Slotbeschouwing 
 
Deze studie deed een eerste systematische poging tot het toepasbaar maken van het 
standaardmodel van beleidsuitvoering op beleidsuitvoering in gelaagde stelsels. Hiertoe 
zijn meetinstrumenten ontwikkeld die hun validiteit en betrouwbaarheid nog moesten 
bewijzen. Ook de opname van een combinatie van besluitvormingsgegevens en gegevens 
over CAO-afspraken in een grootschalige analyse was niet eerder toegepast. Hieronder 
wordt ingegaan op de vooruitgang die in deze studie is geboekt en worden aanbevelingen 
gedaan voor de wijze waarop de gevolgde benadering in vervolgonderzoek kan worden 
verbeterd.  

Aanbevelingen hebben meer dan een symbolische invloed. Wanneer CAO-
onderhandelaars een standpunt innemen dat niet overeenstemt met een aanbeveling, 
geven zij in de onderhandelingen meer op hun voorkeur toe dan wanneer hun standpunt 
wel met de aanbeveling overeenstemt. Dit effect van de aanwezigheid van aanbevelingen 
impliceert dat belangenovereenkomsten tussen centraal en decentraal niveau niet volstaan 
om variatie in de mate van doorwerking van aanbevelingen te verklaren. Naast het 
sturend effect dat uitgaat van de aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid zijn 
belangrijke aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een schaduw van de 
overheid. Zowel in het centraal overleg als in het decentrale overleg lijken 
onderhandelaars rekening te houden met de voorkeur en het belang van de overheid om 
op die manier overheidsingrijpen te voorkomen. De hypothesen over kenmerken van het 
centraal overleg, die zijn afgeleid uit het aangepaste model van beleidsuitvoering in de 
Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming, konden echter niet op eenduidige 
ondersteuning rekenen. Zowel het draagvlak dat er onder koepelorganisaties voor de 
aanbevelingen bestaat als de afstand tussen de voorkeuren van de koepelbestuurders en 
de uitkomsten van het centraal overleg bleek weliswaar van invloed te zijn op de mate 
waarin aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid doorwerken in de agenda van het 
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CAO-overleg. De tegenstrijdige bevindingen voor doorwerking in de 
onderhandelingsinzet en de afwezigheid van verbanden met doorwerking in het 
onderhandelingsproces maken echter dat niet kan worden gesteld dat de kenmerken van 
het centraal overleg systematisch samenhangen met doorwerking.  

In analytisch opzicht is de gehanteerde benadering vruchtbaar gebleken. Door 
doorwerking te operationaliseren als het antwoord op de vraag of een bepaalde 
beleidspositie binnen het doorwerkingsbereik van een aanbeveling valt of niet, kunnen 
meerdere decentrale beleidsalternatieven als doorwerking van een aanbeveling worden 
aangemerkt. Het theoretische en methodologische probleem dat ontstaat doordat de 
centrale aanbevelingen nadrukkelijk ruimte laten voor decentrale uitwerking in 
situatiespecifieke alternatieven is met de introductie van het concept doorwerkingsbereik 
opgelost. Het onderscheid tussen de agenderingsfase en de onderhandelingsfase maakte 
het vervolgens mogelijk om aan te wijzen op welke momenten in het 
onderhandelingsproces onderwerpen verschijnen en verdwijnen. Dat geldt ook voor het 
onderscheid dat is ontleend aan Torenvlied en Akkerman (2004) tussen doorwerking op 

collectief niveau (in de agenda en uitkomst van CAO onderhandelingen) en doorwerking 

op individueel niveau (in de onderhandelingsinzet en het onderhandelingsproces). De 
verschillende maten voor DOORWERKING IN DE ONDERHANDELINGSINZET, DOORWERKING 

IN DE AGENDA, DOORWERKING IN HET ONDERHANDELINGSPROCES en DOORWERKING IN DE 

UITKOMST leverden verschillende resultaten op, maar deze verschillen waren over het 
algemeen vrij goed te beredeneren: de mate van doorwerking is het grootst in de 
onderhandelingsinzet die CAO-onderhandelaars bij aanvang van de onderhandelingen 
innemen en neemt af naarmate het onderhandelingsproces vordert.  

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een effect van het collectieve 
draagvlak op doorwerking is een probleem van collectief handelen dat kan ontstaan 
wanneer er onder de koepelbestuurders een groot draagvlak voor een bepaalde 
aanbeveling bestaat. Dit probleem kan spelen op centraal niveau en leidt er dan toe dat 
geen van de koepelbestuurders investeert in coördinatie op naleving, omdat zij 
verwachten dat de andere koepelbestuurders deze investering toch wel zullen doen. Dit 
probleem kan echter ook spelen op decentraal niveau, waarbij CAO-onderhandelaars de 
kat uit de boom kijken totdat één van de andere partijen investeert in de formulering van 
een voorstel waarin de aanbeveling in een mogelijke CAO-afspraak wordt uitgewerkt. 
Problemen van collectief handelen hangen samen met meer algemene problemen van 
vertrouwen tussen de betrokken actoren. Een zekere vertrouwensbasis tussen de 
onderhandelingspartijen is noodzakelijk voor de werkzaamheid en daarmee het 
voortbestaan van de Nederlandse structuur van periodiek overleg op centraal en 
decentraal niveau (vgl. Den Butter & Mosch, 2003). Toekomstig onderzoek zou dan ook 
meer aandacht kunnen besteden aan de vertrouwensrelaties die binnen het beleidsnetwerk 
bestaan (over vertrouwen in netwerkrelaties zie bijvoorbeeld Buskens, 2002; Raub, 
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1997). Ook is een aantal alternatieve verklaringen voor variatie in de mate van 
doorwerking aan de orde gekomen. In hoofdstuk 5 is bijvoorbeeld gebleken dat de 
veranderingsgezindheid die tot uitdrukking komt in de beleidsposities van de 
koepelbestuurders positief samenhangt met doorwerking. Los van het collectieve 
draagvlak en los van het centrale onderhandelingsresultaat, coördineren 
koepelbestuurders sterker op naleving van een aanbeveling naarmate hun beleidspositie 
verder afwijkt van de status-quo op dat onderwerp. Daarnaast werden in de hoofdstukken 
in deze studie consequent verschillen gevonden tussen werkgevers en werknemers. 
Werkgevers lijken zich in het algemeen minder gelegen te laten liggen aan de 
aanbevelingen dan werknemers.9 Daarmee wordt echter geen verklaring geboden voor de 
tegenstrijdige effecten die werden gevonden van het voorkeursverlies dat 
koepelorganisaties in het centraal overleg lijden op doorwerking. Ook verklaart het niet 
dat – met name in de analyses van de longitudinale gegevens – de verklaringskracht van 
het statistisch model gering leek. Er moeten daarom ook enige kanttekeningen worden 
geplaatst bij de kwaliteit van de gebruikte gegevens.  

Een probleem was het kleine aantal waarnemingen op het niveau van de 
aanbevelingen. Dit probleem is inherent aan het object van studie: de doorwerking van 
aanbevelingen in CAO’s. Besluitvormingsgegevens over aanbevelingen kunnen alleen 
betrouwbaar worden verzameld wanneer de betreffende besluitvorming niet al te lang 
geleden heeft plaatsgevonden. Hoewel het aantal aanbevelingen dat in de loop der jaren is 
uitgevaardigd groot genoeg is, waren er – naast de verzamelde gegevens over Er is meer 

nodig – alleen besluitvormingsgegevens beschikbaar over Agenda 2002. Een mogelijke 
oplossing voor deze problemen met de beschikbaarheid van data ligt in de structurele 
verzameling van besluitvormingsgegevens over sociale akkoorden en CAO’s over een 
langer tijdsbestek. Een andere, minder kostbare, oplossing ligt mogelijk in het 
kwantificeren van de posities en het belang van de koepelbestuurders in de Stichting van 
de Arbeid en de overheid op basis van de (beleids)documenten die er ten aanzien van het 
overleg in de Stichting van de Arbeid en het CAO-overleg beschikbaar zijn.  

In de analyse van de longitudinale gegevens in hoofdstuk 6 deed zich het 
probleem voor dat sprake was van een relatief groot aantal ontbrekende waarden. Niet 
voor alle jaren was informatie over alle typen afspraken beschikbaar. Dit maakte het 
moeilijker een stabiel model te schatten. Ook hier ligt de oplossing in het gebruik van een 
omvangrijker dataset. Wanneer informatie wordt geanalyseerd over een groter aantal 
aanbevelingen kunnen meer betrouwbare analyses worden uitgevoerd. Daarbij is het 
eveneens zaak het aandeel ontbrekende waarden tot het minimale te beperken. 

                                                 
9 Een uitzondering vormt de bevinding in hoofdstuk 6 dat de doorwerking van aanbevelingen over arbeid 
en zorg en employability het grootst is in grote ondernemings-CAO’s waarin de werkgever relatief 
dominant is. Deze bevinding kan echter worden verklaard vanuit specifieke kenmerken van de betreffende 
CAO’s (zie paragraaf 6.2.3). 
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Mogelijkheden hiertoe liggen in het gebruik van de gegevens in de CAO-databank die 
door FNV in samenwerking met het AIAS is opgesteld (zie bijvoorbeeld Tijdens & Van 
Klaveren, 2003). Een moeilijkheid hierbij blijft de beschikbaarheid van kwantitatieve 
gegevens over de besluitvorming over aanbevelingen.  

Een andere moeilijkheid in hoofdstuk 6 was het vaststellen van de oorzakelijkheid 
van de verbanden. Met de zorgvuldige constructie van het analysebestand is de 
chronologische volgorde gewaarborgd tussen het uitvaardigen van een aanbeveling en de 
uitwerking van die aanbeveling in CAO-afspraken. Daarmee is echter geen sluitende 
oplossing gegeven voor het causaliteitsprobleem. Omgekeerde causale verbanden hebben 
mogelijk de analyseresultaten vertekend. Stel bijvoorbeeld dat de proportie afspraken 
over persoonlijke opleidingsrekeningen in 2000 relatief gering is, vergeleken met de 
proporties afspraken over andere aanbevelingsonderwerpen. Zelfs als de uitvaardiging 
van een aanbeveling hierover ertoe leidt dat het absolute aantal afspraken flink toeneemt 
tussen 2000 en 2001 dan is dat aantal afspraken in 2001 zeer waarschijnlijk nog steeds 
relatief gering. Met de in deze studie gehanteerde operationalisering van doorwerking en 
met de gebruikte analysetechniek kon de absolute toename van de proporties afspraken in 
dergelijke gevallen niet worden opgespoord. Een oplossing hiervoor ligt in het analyseren 
van de wijzigingen van CAO-afspraken in plaats van de aanwezigheid van die afspraken 
op een bepaald moment in de tijd.10 Ook hier zou een omvangrijker databestand, zowel in 
de breedte – meer typen afspraken – als in de diepte – een langer tijdsbestek – soelaas 
bieden.  

De uitbreiding van het gegevensbestand dient echter niet alleen het aantal 
aanbevelingen, het aantal typen afspraken en de omvang van het tijdsbestek te betreffen. 
Ook zal meer informatie moeten worden verzameld over de verschillende typen 
afspraken en over de context waarbinnen deze afspraken al dan niet worden gemaakt. In 
hoofdstuk 6 is duidelijk geworden dat een groot deel van de onverklaarde variantie wordt 
toegeschreven aan het niveau van de typen afspraken. Mogelijk kunnen de effecten van 
de kenmerken van het centraal overleg en de overheid beter worden geschat wanneer 
meer informatie over typen afspraken wordt opgenomen. Daarbij kan worden gedacht aan 
informatie over de relatieve kosten die verbonden zijn aan het implementeren van 
bepaalde typen CAO-afspraken of over mogelijke kruisverbanden tussen de typen 
afspraken: de aanwezigheid van bepaalde afspraken kan een voorwaarde zijn voor het 
maken van andere afspraken.  

De hypothesen die in deze studie zijn getoetst, konden niet altijd op eenduidige 
ondersteuning rekenen. Niettemin is in deze studie vooruitgang geboekt. De toepassing 

                                                 
10 Hiertoe is in deze studie ook een poging gedaan, maar het gegevensbestand is op dit punt niet toereikend 
gebleken. Doordat de reeksen gegevens voor veel CAO’s niet compleet waren, konden analyses waarin 
wijzigingen van CAO-afspraken als afhankelijke variabele werden gebruikt niet betrouwbaar worden 
uitgevoerd. 
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van een model van beleidsuitvoering op de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming 
heeft een aantal interessante nieuwe bevindingen opgeleverd, waarmee vooruitgang is 
geboekt op het gebied van de theorie en van de onderzoeksbevindingen. Door 
doorwerking meetbaar te maken, is vooruitgang geboekt op het gebied van de methoden. 
Het onderscheid dat is gemaakt tussen de agenderingsfase en de onderhandelingsfase in 
het CAO-overleg en het onderscheid tussen doorwerking op individueel en op collectief 
niveau dragen hieraan bij.  

De kern van het aangepaste model van beleidsuitvoering in de Nederlandse 
arbeidsvoorwaardenvorming – actoren maken een keuze tussen alternatieven op een 
beleidsschaal op grond van een afweging tussen voorkeursverlies en reputatieverlies – 
kan in vervolgonderzoek worden gehandhaafd. De wijze waarop de 
voorkeursverliesfuncties en reputatieverliesfuncties zijn ingevuld, dient mogelijk op een 
aantal punten te worden bijgesteld of aangevuld. Omdat de resultaten in deze studie vaker 
tegenstrijdig waren dan dat zij regelrechte weerleggingen van de hypothesen opleverden, 
loont het echter ook de moeite om de variabelen collectief draagvlak, voorkeursverlies 
van de koepelbestuurders en overheidsbelang nog een kans te geven in een nieuwe 
toetsing van het model met een meer omvangrijke en meer consistente dataset.  
 

 

 



 

 
Bijlage I 

Aanbevelingen in het sociaal akkoord 

Agenda 2002 

 
 
 
Tabel I.1 Aanbevelingen in het sociaal akkoord Agenda 2002 
 

Aanbeveling Strekking 
   
Beloningsbeleid  
AG01 Loonkostenontwikkeling Verantwoorde loonkostenontwikkeling 
   
AG02 Flexibele beloning Flexibele beloningscomponenten in CAO-overleg betrekken 
AG03 Motiverend belonen Motiverend beloningsbeleid gebaseerd op (objectieve) criteria, 

geldend voor allen in de onderneming 
AG04 Jeugdloonschalen Omzetten leeftijdsschalen naar ervaringsschalen 
   
Employability  
AG05 Bedrijfsopleidingsplan Het ontwikkelen van een eigen opleidingsplan binnen 

ondernemingen, waarbij wordt gelet op de verwachte ontwikkeling 
van de arbeidsorganisatie 

AG06 Verlofsparen t.b.v scholing Mogelijk maken dat werknemers kunnen sparen voor een 
langerdurende verlofperiode ten behoeve van scholing. 

AG07 Loopbaanbegeleiding Voortdurend aandacht is voor de (toekomstige) mogelijkheden in het 
functioneren van de werknemer, in de vorm van loopbaanbegeleiding, 
waarbij de belangen van beide partijen aan de orde komen. 

   
Arbeid en zorg  
AG08 Flexibilisering arbeidsduur Opname van afspraken over mogelijkheden tot flexibilisering van de 

arbeidsduur 
AG09 Deeltijdarbeid Opname van afspraken over het recht op deeltijdarbeid 
AG10 Ouderschapsverlof Invoeren/ uitbreiden van regelingen ouderschapsverlof 
AG11 Kinderopvang Realiseren van goede en betaalbare faciliteiten voor kinderopvang 



 

 



 

 
Bijlage II 

Besluitvormingsgegevens over acht CAO’s 

 

 
 
 
In deze bijlage wordt de besluitvorming in de acht onderzochte CAO’s besproken. In paragraaf 3.2 is de 
selectie van deze acht CAO’s toegelicht. 

Voor een meer uitgebreide bespreking van de kenmerken van de besluitvorming en de wijze 
waarop deze zijn gemeten, zie paragraaf 3.4.1. Eén van die kenmerken is de macht waarover partijen in de 
onderhandelingen beschikken. In paragraaf 3.4.1 is uitgelegd hoe macht is gemeten. De inschattingen van 
macht zijn zo getransformeerd dat de som van de macht van alle partijen in de onderhandelingen over een 
CAO gelijk is aan 1. Voor de bespreking hieronder zijn die scores met honderd vermenigvuldigd, zodat 
over percentages kan worden gesproken in plaats van proporties. Wanneer onderhandelingsonderwerpen in 
de onderstaande CAO’s een uitkomst kenden die cijfermatig kon worden uitgedrukt (zoals de looptijd in 
maanden of een structurele loonsverhoging in procenten), zijn deze uitkomsten zo getransformeerd dat de 
waarden variëren tussen 0 en 100.  

In de bespreking van de onderhandelingsonderwerpen wordt aangegeven of het uitwerkingen van 
aanbevelingen betroffen. Hiertoe worden de codes gebruikt die zijn gepresenteerd in Tabel 3.2 in paragraaf 
3.2. De aanbevelingen uit het sociaal akkoord Agenda 2002 zijn meer uitgebreid besproken in Bijlage I. Op 
de aanbevelingen uit het sociaal akkoord Er is meer nodig is uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 4. Een aantal 
onderhandelingsonderwerpen in de onderzochte CAO’s betrof de uitwerking van aanbevelingen die buiten 
deze sociale akkoorden zijn uitgevaardigd. Acht onderhandelingsonderwerpen betroffen een uitwerking van 
aanbevelingen voor het pensioenbeleid (aangeduid met ‘OV01’), die de Stichting van de Arbeid in 2001 
heeft uitgevaardigd (Stichting van de Arbeid, 2001b). Vier onderhandelingsonderwerpen betroffen een 
uitwerking van aanbevelingen voor het WAO-beleid (aangeduid met ‘OV02’), uitgevaardigd in de 
Verklaring van in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers die werd opgesteld na het Voorjaarsoverleg in 2002 (Stichting van de Arbeid, 2002b), zie ook 
voetnoot 3 op pagina 112.  

Met een asterisk wordt aangegeven of sprake was van doorwerking in de onderhandelingsinzet en 
doorwerking in de onderhandelingsuitkomst.  
 
II.1 CAO Bouwbedrijf 
 
De CAO Bouwbedrijf (CAO-nummer 10)1 werd afgesloten op 2 mei 2002 en liep van januari 2002 tot en 
met maart 2004. De CAO is een bedrijfstak-CAO en betreft ongeveer 130000 werknemers.  

                                                 
1 Dit zijn de nummers waaronder de CAO’s bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 
geregistreerd. 
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Tabel II.1 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 
onderhandelingsuitkomsten in het overleg over de CAO Bouwbedrijf 

 

Aanbe-
veling 

Issue   AVBB FNV CNV HZC Uitkomst 

         
 Inkomen (en looptijd)       

 1001 x 100 0 0 0 100 
  

Looptijd 
s 60 50 50 50  

MN01 1002 x 0* 100* 100* 100* 30* 
  

Structurele loonsverhoging 
s 95 100 90 100  

MN02 1003 x 0 100* 100* 100* 0 
  

Winstdeling 
s 30 30 30 30  

 1004 x 100 0 0 0 50 
  

Reisurenregeling 
s 100 10 10 10  

 Ziekte en arbeidsongeschiktheid       

 1005 x 100 0 0 0 0 
  

Ziekteverzuim 
s 65 80 80 80  

 1006 x 0 100 100 100 50 
  

Begaanbaarheid bouwplaatsen 
s 20 30 20 20  

 1007 x 0 100 100 100 0 
  

Financiering onderzoek 
begaanbaarheid bouwplaatsen s 25 25 15 15  

 1008 x 0 100 100 100 0 
  

WAO-uitkering 
s 45 45 35 35  

OV02 1009 x 0 100* 100* 100* 0 
  

Inkomstenderving herintredende 
WAO-ers s 15 60 60 60  

 1010 x 100 0 0 0 0 
  

Eindejaarsuitkering WAO-ers  
s 45 45 35 35  

OV02 1011 x 0 100* 100* 100* 0 
  

Stimuleringspremie herintredende 
WAO-ers s 25 30 30 30  

 Ouderenbeleid       

MN13 1012 x 0 100* 100* 100* 0 
  

Seniorendagen 
s 45 35 45 25  

 Diversen       

 1013 x 0 29 100 15 15 
  

Kilometervergoeding 
s 40 55 60 55  

 1014 x 0 100 100 100 20 
  

Kostenvergoeding 
s 35 40 40 40  

 
* doorwerking 
 
De onderhandelingspartijen zijn het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), FNV Bouw (FNV), de 
Hout- en Bouwbond CNV (CNV) en Het Zwarte Corps (HZC). FNV heeft de grootste 
onderhandelingsmacht (56%), gevolgd door AVBB (45%), CNV (16%) en HZC (3%). In Tabel II.1 is een 
overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het belang dat zij hechtten aan 
realisering van die onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. In de onderhandelingen 
werd over 14 punten onderhandeld. Over zeven punten is ook daadwerkelijk een afspraak gemaakt. 
Hieronder worden de onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
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Inkomen (en looptijd) 
 
1001 Looptijd 
De werkgever wilde graag een lange looptijd afspreken. Hij zette in op minstens 24 maanden, bij voorkeur 
zo dat de CAO Bouwbedrijf gelijk zou gaan lopen met de CAO UTA. De bonden wilden een looptijd van 
een jaar. Zij hoopten in een snelle nieuwe onderhandelingsronde meer punten binnen te kunnen halen. Het 
belang dat de onderhandelaars hechtten aan de realisering van hun voorkeur was matig. Het belang van de 
werkgever was iets hoger dan dat van de bonden. De CAO is afgesloten met een looptijd van 27 maanden. 
Deze uitkomst kwam overeen met de voorkeur van de werkgever. 
 
1002 Structurele loonsverhoging 
De bonden stelden voor de lonen, bij een looptijd van een jaar, te verhogen met 1,5% plus de in de CAO 
Bouwbedrijf gebruikelijke automatische prijscompensatie (apc). De werkgever wilde de loonsverhoging 
beperken tot de apc en had graag gezien dat ook de apc ter discussie zou komen te staan. Alle 
onderhandelaars hechtten een zeer groot belang aan het behalen van een gunstig resultaat. Men is een 
loonstijging overeengekomen van iets meer dan 0,4% op jaarbasis (0,75% op 1 juli 2002 en 1,25% op 1 juli 
2003) plus apc. De inschatting was dat de prijscompensatie over de gehele periode 5,5% zou bedragen. De 
afgesproken structurele loonsverhoging kwam daarmee, gemiddeld over de looptijd van de CAO, uit op 
2,9% per jaar. 
 
1003 Winstdeling 
De bonden stelden voor om naast de structurele loonsverhoging een winstdelingsregeling in de CAO op te 
nemen. De werkgever vond dat het één of het ander in de CAO zou moeten worden afgesproken en niet 
allebei. Geen van de onderhandelaars hechtte een groot belang aan hun standpunt. Er is geen winstdeling 
afgesproken. 
 
1004 Reisurenregeling 
De discussie over de reisurenregeling was het breekpunt in de onderhandeling over de CAO Bouwbedrijf. 
De uitgangspositie van de werkgever was dat overeenstemming over de reisurenregeling zou moeten 
worden bereikt voordat verder zou kunnen worden onderhandeld. Dit stootte tegen het zere been van de 
bonden. De werkgever nam het standpunt in, omdat hij van mening was dat de reisurenregeling die in de 
vorige CAO-onderhandelingen was afgesproken, een vergissing was. Hij wilde deze fout graag repareren, 
zonder dat de aanpassing van de nieuwe reisurenregeling zou moeten worden ‘terugbetaald’ met concessies 
op andere punten. Onder het motto ‘een man een man, een woord een woord’ wilden de bonden de 
onderhandelingen alleen starten als deze het totale pakket aan onderwerpen zouden betreffen. Het conflict 
is uiteindelijk zodanig opgelopen dat in het werk in de bouw zeven weken lang is neergelegd. Dit was de 
grootste staking die ooit in de sector heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de werkgever toegegeven zich 
bereid getoond om naast de reisurenregeling ook te onderhandelen over looptijd en loon. Het voorstel van 
de werkgever ten aanzien van de reisurenregeling betrof het vervangen van de normreistijd van 50 km per 
uur door de werkelijke reistijd, of een gemiddelde reistijd op ondernemingsniveau. Dit zou de werkgevers 
een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, met name bij grotere reisafstanden. De bonden wilden de 
normreistijd handhaven die in de vorige CAO-onderhandelingen overeen was gekomen. De werkgever 
hechtte een maximaal belang aan de realisering van zijn standpunt. De bonden hechtten slechts een gering 
belang aan de inhoudelijke aanpassing van de reisurenregeling. Zij waren gepikeerd over de wijze waarop 
de werkgever de ‘weeffout’, die hij in de bestaande regeling zag, wilde repareren. 

Ten aanzien van de reisurenregeling hebben de bonden in aanzienlijke mate toegegeven aan de 
wens van de werkgever. Er is een compromis bereikt waarin de normreistijd van 50 km per uur 
gehandhaafd bleef voor afstanden tussen 25 en 50 kilometer. Voor reisafstanden tussen 50 en 135 kilometer 
zijn nieuwe normreistijden afgesproken. Voor reisafstanden boven 135 kilometer diende te worden 
uitgegaan van een reisurenregeling op grond van werkelijke reistijd. Daarnaast is afgesproken dat een 
beroepscommissie wordt ingesteld, waar werknemers terechtkunnen wanneer zij menen dat de regeling niet 
juist wordt toegepast. 
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Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 
1005 Ziekteverzuim 
In de CAO speelde een discussie over een negatieve prikkel om het ziekteverzuim terug te dringen. De 
werkgever wilde graag afspreken dat werknemers bij de derde ziekmelding een ATV-dag zouden moeten 
inleveren. De bonden waren hier op tegen. Alle onderhandelaars hechtten een aanzienlijk belang aan hun 
standpunt. Het belang van de bonden was groter dan dat van de werkgever. Er is geen afspraak gekomen. 
 
1006 Begaanbaarheid bouwplaatsen 
Om arbeidsongeschiktheid door ongevallen te voorkomen, wilden de bonden dat in de CAO normen 
zouden worden opgenomen over de begaanbaarheid van bouwplaatsen. Wanneer een bouwplaats niet aan 
de gestelde normen voldoet, zouden de werknemers het recht moeten hebben het werk neer te leggen. De 
werkgever vond dat dergelijke normen niet in de CAO thuishoren. Bij de aanpak van de begaanbaarheid 
van bouwplaatsen zijn meer partijen dan de CAO-partijen betrokken. Deze externe partijen zouden bij het 
maken van afspraken moeten worden betrokken. De onderhandelaars hechtten geen groot belang aan hun 
standpunt. De FNV-onderhandelaar vond het realiseren van zijn voorkeur iets belangrijker dan de andere 
onderhandelaars. Bij wijze van compromis is een principeovereenkomst gesloten waarin het belang van het 
probleem wordt erkend en is afgesproken dat er een onderzoek zal plaatsvinden naar de begaanbaarheid 
van de bouwplaatsen.  
 
1007 Financiering onderzoek begaanbaarheid bouwplaatsen 
Volgend uit de principeovereenkomst over de begaanbaarheid van bouwplaatsen kwam een tweede issue 
op. Volgend uit hun standpunt dat het probleem van de begaanbaarheid van bouwplaatsen in de CAO moet 
worden aangepakt, stelden de bonden voor om het onderzoek, waartoe was besloten in de 
principeovereenkomst, te financieren uit het O&O-fonds. De werkgever wilde dat alleen gelden uit het 
O&O-fonds zouden worden aangewend wanneer ook de betrokken niet-CAO-partijen zouden meebetalen. 
De onderhandelaars hechtten slechts een gering belang aan dit onderhandelingonderwerp. Afgesproken is 
dat gelden uit het O&O-fonds beschikbaar worden gesteld, mits ook andere financieringsbronnen worden 
gevonden. 
 
1008 WAO-uitkering 
De bonden stelden voor de WAO-uitkering in het eerste jaar aan te vullen tot 80% van het salaris. De 
werkgever wil niet meewerken aan de ‘financiering van inactiviteit’. De onderhandelaars hechtten een 
matig tot gering belang aan hun standpunt. Het voorstel van de bonden is afgewezen. 
 
1009 Inkomstenderving herintredende WAO-ers 
Wanneer werknemers die in de WAO terecht zijn gekomen herintreden in een andere functie (of in een 
andere sector dan de Bouwnijverheid) kan dit voor hen een achteruitgang opleveren in de opbouw van 
(pre)pensioen. De bonden stelden voor om werknemers de garantie te geven dat hun pensioenopbouw op 
niveau blijft als ze in de eigen sector reïntegreren. De werkgevers vonden dat sprake was van een breder 
probleem dat niet op sectoraal niveau kon worden opgelost en dus niet in de CAO thuishoorde. De bonden 
hechtten een vrij groot belang aan hun standpunt, de werkgever slechts een gering belang. Toch is er geen 
afspraak in de CAO gekomen. Wel is afgesproken dat werkgevers en bonden het probleem in 
gezamenlijkheid bij de overheid zouden aankaarten. 
 
1010 Eindejaarsuitkering WAO-ers 
1011 Stimuleringspremie herintredende WAO-ers 
De bestaande regeling dat WAO-ers meedeelden in de eindejaarsuitkering was de werkgever een doorn in 
het oog. Hij stelde voor deze regeling af te schaffen. Daarnaast lag er een voorstel van de bonden om de 
stimuleringspremie voor herintredende WAO-ers fors te verhogen. Hoewel de werkgever wel wat zag in 
deze positieve prikkel tot herintreding wilde hij de stimuleringspremie alleen verhogen wanneer de 
eindejaarsuitkering voor WAO-ers zou worden afgeschaft. De bonden wilden deze echter graag handhaven. 
Zowel werkgever als bonden vonden realisering van hun voorkeur op het punt van de eindejaarsuitkering 
echter belangrijker dan op het punt van de stimuleringspremie. Deze impasse heeft ertoe geleid dat ten 
aanzien van beide punten de status-quo is gehandhaafd. 
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Ouderenbeleid 
 
1012 Seniorendagen 
De bonden stelden voor om het aantal seniorendagen uit te breiden van 10 naar 13. De werkgever wilde de 
bestaande situatie handhaven. Werkgever en CNV hechtten het grootste belang aan hun standpunt, gevolgd 
door FNV en ten slotte HZC dat slechts een gering belang aan dit issue hechtte. De status-quo is 
gehandhaafd. 
 
Diversen 
 
1013 Kilometervergoeding 
CNV stelde voor de kilometervergoeding voor ‘dienstreizen’ op te schroeven van 27 cent naar 34 cent per 
kilometer. FNV nam genoegen met 29 cent en HZC met 28 cent. De werkgever wilde graag de status-quo 
van 27 cent per kilometer handhaven. Alle onderhandelaars hechtten een gemiddeld belang aan dit 
onderwerp. Inmiddels was op dit punt wetgeving uitgevaardigd waarin een maximale belastingvrije 
vergoeding van 28 cent per kilometer was vastgelegd. Dit was ook de uitkomst. 
 
1014 Kostenvergoeding 
De bonden stelden voor de kostenvergoeding per 1 januari 2002 te verhogen met 4% en deze verder 
halfjaarlijks te indexeren aan het prijsniveau. De werkgever wilde de bestaande situatie handhaven. Alle 
onderhandelaars hechtten een gering belang aan hun standpunt. Afgesproken is om de kostenvergoedingen 
die vallen onder artikel 25 per 1 juli 2003 te verhogen met 3%, een niveau ongeveer gelijk aan de 
ingeschatte prijsstijging (zie ook de apc bij punt 1001). De verhoging treedt anderhalf jaar later in dan 
voorgesteld door de bonden, betreft slechts een deel van de kostenvergoedingen en wordt niet, zoals de 
bonden wilden, halfjaarlijks geïndexeerd.  
 
II.2 CAO Philips 
 
Bij Philips worden twee CAO’s afgesloten voor werknemers in verschillende functiegroepen. Dit zijn de 
CAO’s Philips A en B (CAO-nummer 14 en CAO-nummer 15), waarbij de laatste het hoger personeel 
betreft. Over beide CAO’s werd in 2004 tegelijkertijd onderhandeld en het resultaat van die 
onderhandelingen is opgetekend in één principeakkoord. De beide CAO’s worden hier daarom als één 
behandeld. Het principeakkoord werd gesloten op 5 februari 2004. De CAO was toen al ingegaan. Zij liep 
van mei 2003 tot en met december 2004. De CAO is een ondernemings-CAO en betreft ongeveer 43000 
werknemers. De onderhandelingspartijen zijn Philips, FNV Bondgenoten (FNV), de CNV Bedrijvenbond 
(CNV), De Unie en de Vereniging Hoger Personeel Philips (VHP). Philips heeft de grootste 
onderhandelingsmacht (57%), gevolgd door FNV (17%) en CNV (9%), De Unie (9%) en VHP (9%). In 
Tabel II.2 is een overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het belang 
dat zij hechtten aan realisering van die onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. In de 
onderhandelingen werd over 11 punten onderhandeld. Over alle punten zijn afspraken gemaakt. Hieronder 
worden de onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
 
Inkomen 
 
1401 Resultaatafhankelijke beloning 
De werkgever stelde voor om een reductie in het ziekteverzuim als doel te stellen voor de toekenning van 
de resultaatafhankelijke beloning. De bonden waren hier op tegen en stelden voor een positief 
bedrijfsresultaat (IFO) als doel te stellen. De werkgever hechtte een relatief gering belang aan zijn 
standpunt. De bonden hechtten een relatief groot belang aan de realisering van hun voorkeur. De werkgever 
liet zijn voorkeur voor ziekteverzuim als doel al vrij snel in onderhandelingen varen. Wel was er nog enige 
discussie of moest worden gerekend met het bedrijfsresultaat voor of na aftrek van reorganisatiekosten. 
Afgesproken is dat een positief bedrijfsresultaat zonder aftrek van reorganisatiekosten als doel geldt voor 
de resultaatafhankelijke beloning. 
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Tabel II.2 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 
onderhandelingsuitkomsten in het overleg over de CAO Philips 

 

Aanbe-
veling 

Issue   Philips FNV CNV De Unie VHP Uitkomst 

          
 Inkomen        

MN03 1401 x 100* 0* 0* 0* 0* 0* 
  

Resultaatafhankelijke 
beloning s 30 70 70 70 70  

MN02 1402 x 0* 100 100 25* 50* 50* 
  

Gedifferentieerd collectief 
s 90 80 80 60 60  

MN03 1403 x 0 100* 100* 100* 100* 100* 
  

Verbeterplan 
s 20 80 80 80 80  

 1404 x 0 100 100 100 100 50 
  

Bonusbepaling 
s 50 50 50 50 50  

MN02 1405 x 0 100* 100* 100* 100* 50* 
  

Bonus tijdelijke krachten 
s 10 50 50 0 0  

 1406 x 0 100 100 100 100 50 
  

Premiespaarregeling 
s 80 50 50 10 10  

 Employability        

MN07 1407 x 0 100* 100* 100* 100* 100* 
  

Persoonlijke 
opleidingsplannen (POP) s 20 50 50 70 70  

 Arbeidsduur en verlof        

AG08 1408 x 0 100* 100* 100* 100* 100* 
  

Arbeidstijden 
s 90 10 10 40 60  

 Pensioenen        

OV01 1409 x 100* 0 0 0 0 100* 
  

Indexatie pensioenregeling 
 s 100 100 100 100 100  

OV01 1410 x 0 100* 100* 100* 100* 100* 
  

Kans op niet-indexatie 
s 75 100 100 100 100  

OV01 1411 x 0 100* 100* 100* 100* 100* 
  

Franchise 
s 80 50 50 50 50  

 
* doorwerking 
 
1402 Gedifferentieerd collectief  
Bij Philips is sprake van een gedifferentieerde collectieve loonsverhoging. Dat houdt in dat werknemers 
afhankelijk van hun individuele prestaties wel of geen recht hebben op (een bepaald percentage van) de 
collectieve loonsverhoging. CNV en FNV wilden deze regeling het liefst afschaffen, zodat alle werknemers 
recht hebben op een collectieve loonsverhoging. De werkgever wilde de status-quo handhaven. Deze hield 
in dat werknemers met een slechte individuele beoordeling geen loonsverhoging kregen, werknemers met 
een voldoende beoordeling 50% en werknemers met goede of zeer goede beoordeling 100%. De Unie kon 
zich in deze verdeling wel vinden, maar stelde voor dat een clausule wordt opgenomen waarin wordt 
gesteld dat, in geval van de halve schaalaanpassing, de schaalaanpassing minimaal de verhoging van de 
consumentenprijsindex betreft. Op die manier zouden werknemers met een voldoende beoordeling er niet 
in koopkracht op achteruit gaan. De VHP stond op een vergelijkbaar standpunt als De Unie met dien 
verschille dat zij vonden dat een voldoende beoordeling een volledige toekenning van de schaalaanpassing 
zou moeten opleveren. Vooral Philips, FNV en CNV hechtten een groot belang aan hun standpunt ten 
aanzien van het gedifferentieerd collectief. De Unie en de VHP hechtten een matig belang aan de 
verwezenlijking van hun standpunt. De afspraak over de verdeling van het gedifferentieerd collectief kwam 
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overeen met de voorkeur van de VHP. Afgesproken is dat de collectieve schaalaanpassing volledig wordt 
toegekend wanneer een werknemer tenminste een voldoende beoordeling heeft.  
 
1403 Verbeterplan 
In het voorstel van De Unie ten aanzien van het gedifferentieerd collectief stond eveneens dat wanneer de 
beoordeling, of de koppeling van de beoordeling aan een verbeterplan, door toedoen van de werkgever niet 
op tijd plaats zou vinden, de volledige loonsverhoging alsnog zou moeten worden toegekend. De andere 
bonden namen dit standpunt over. De werkgever was minder enthousiast. Hij stelde er echter geen groot 
belang in om opname van een dergelijke uitzonderingsclausule te voorkomen. De bonden hechtten 
daarentegen een vrij groot belang aan de koppeling van de bonustoekenning aan een verbeterplan. 
Afgesproken is dat de volledige schaalaanpassing wordt toegekend wanneer de beoordeling niet op tijd 
plaatsvindt of niet op tijd wordt gerelateerd aan een verbeterplan. 
 
1404 Bonusbepaling 
Naast het gedifferentieerd collectief is sprake van een bonusregeling. De bonden stelden voor dat de 
bonusbepaling zou moeten worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. De werkgever zag het liefst 
dat hij zelf de bonussen zou kunnen vaststellen. Het onderwerp had voor alle onderhandelaars een matig 
belang. Afgesproken is dat de bonusbepaling in overleg met de ondernemingsraad moet plaatsvinden. De 
werkgever blijft echter bij machte het oordeel van de ondernemingsraad naast zich neer te leggen. 
 
1405 Bonus tijdelijke krachten 
FNV en CNV stelden voor de bonussen ook toe te kennen aan tijdelijke krachten. De werkgever was hier 
geen voorstander van, maar vond het niet erg belangrijk een dergelijk afspraak te voorkomen. De Unie en 
VHP konden zich wel in het standpunt vinden, maar hechtten er geen belang aan, omdat zij geen tijdelijke 
krachten onder hun achterban rekenen. Het belang van FNV en CNV was matig. Afgesproken is dat het al 
dan niet toekennen van de bonus aan tijdelijk krachten in de ondernemingsraad moet worden bepaald. 
 
1406 Premiespaarregeling 
In de onderhandelingen over de CAO Philips is vervolgens gesproken over de aanwending van het 
vrijgevallen werkgeversdeel van de afgeschafte premiespaarregeling. De werkgever zag dit als een 
meevaller voor de onderneming. De bonden wilden dat het geld ten goede zou moeten komen aan de 
werknemers. Het belang dat de werkgever eraan hechtte om niet al het geld gelijk weer uit te geven was vrij 
groot. FNV en CNV hechtten een matig belang aan het realiseren van hun voorkeur, voor De Unie en VHP 
was dit slechts van marginaal belang. Afgesproken is dat het geld geïnvesteerd zou worden in het 
werkgelegenheidsproject ‘Certificering Vakmanschap’. De werkgever realiseerde daarmee een 
kostenbesparing, maar de bonden wisten het budget voor het werkgelegenheidsproject op te schroeven. 
 
Employability 
 
1407 Persoonlijke opleidingsplannen (POP) 
De bonden stelden voor het recht op een persoonlijk opleidingsplan (POP) in de CAO vast te leggen. De 
werkgever was wel voorstander van het opstellen van persoonlijke opleidingsplannen, maar wilde het niet 
als recht vastleggen. Vooral de bonden voor middelbaar en hoger personeel hechtten een vrij groot belang 
aan het onderwerp. Het voorstel van de bonden is gehonoreerd. 
 
Arbeidsduur en verlof 
  
1408 Arbeidstijden 
De bonden stelden voor in de CAO de mogelijkheid vast te leggen dat werknemers in plaats van 5 x 8 uur 
(en ATV-dagen) 4 x 9 uur per week werken. De werkgever wilde dit niet. Ondanks dat de werkgever een 
groot belang hechtte aan de realisering van zijn voorkeur is de mogelijkheid tot 4 x 9 uur werken toch in de 
CAO terechtgekomen. 
 
Pensioenen 
De CAO Philips is pas in 2004 afgesloten, terwijl de vorige CAO al in april 2003 afliep. Reden was de 
discussie over de pensioenen en het onderzoek hiernaar dat in 2003 plaatsvond. Het grootste deel van de 



Bijlage II 

 200

afspraken over herziening van de pensioenregeling is in een apart principeakkoord vastgelegd, in de 
reguliere CAO-onderhandelingen speelde nog een drietal onderwerpen een rol. 
 
1409 Indexatie pensioenregeling 
 
De werkgever wilde dat werd vastgelegd dat de indexatie van de pensioenregeling alleen onder bepaalde 
voorwaarden zou plaatsvinden. De bonden wilden dat indexatie altijd plaats zou vinden. Alle 
onderhandelaars hechtten een maximaal belang aan hun standpunt. Uiteindelijk is voorwaardelijke 
indexatie in de CAO vastgelegd. 
 
1410 Kans op niet-indexatie 
De bonden waren slechts bereid het principe van volledige indexatie weg te geven wanneer voor de 
middellange termijn de kans op niet-indexatie zou worden geminimaliseerd. Afgesproken is daarom dat tot 
en met 2007 volledig zou worden geïndexeerd en dat tot en met 2012 geen premiekortingen of 
premierestituties zouden plaatsvinden. 
 
1411 Franchise 
Voorstel van de bonden was om de franchise in het eindloon- en flexpensioen te bevriezen tot het niveau 
van de individuele AOW zou zijn bereikt. De werkgever wilde dat de franchise zou meegroeien met de 
lonen. De werkgever hechtte hier een vrij groot belang aan, de bonden hechtten een gemiddeld belang aan 
de realisering van hun standpunt. Afgesproken is dat de franchise zou worden bevroren. 
 
II.3 CAO Fotofinishing 
 
De CAO Fotofinishing (CAO-nummer 412) werd afgesloten op 23 juni 2003 en liep van april 2003 tot en 
met maart 2004. De CAO is een bedrijfstak-CAO en betreft ongeveer 1500 werknemers. De 
onderhandelingspartijen zijn de Werkgeversvereniging voor de Fotofinishing Bedrijven-WFB (WFB), FNV 
Kiem (FNV) en CNV Media (CNV). De WFB heeft de grootste onderhandelingsmacht (59%), gevolgd 
door FNV (29%) en CNV (12%). In Tabel II.3 is een overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van 
de onderhandelaars, van het belang dat zij hechtten aan realisering van die onderhandelingsinzet en van de 
onderhandelingsuitkomsten. In de onderhandelingen werd over 16 punten onderhandeld. Over negen 
punten is ook daadwerkelijk een afspraak gemaakt. Hieronder worden de onderhandelingsonderwerpen kort 
besproken. 
 
Inkomen 
 
41201 Structurele loonverhoging 
De bonden vroegen een structurele loonsverhoging van 2,5%. De werkgever zag het liefst geen 
loonsverhoging. Het belang dat de onderhandelaars aan het onderwerp hechtten was groot. Afgesproken is 
een loonsverhoging van 2,25% voor 9 maanden. De afgesproken structurele loonsverhoging kwam 
daarmee, gemiddeld over de looptijd van de CAO, uit op 1,7% per jaar. 
 
41202 Extra periodiek 
De bonden wilden graag dat een extra periodiek zou worden ingevoerd. De werkgever was hier op tegen, 
tenzij de betreffende periodiek resultaatafhankelijk zou zijn. Het belang dat de bonden aan het onderwerp 
hechtten was niet erg groot. Het was er de werkgever echter wel veel aan gelegen de status-quo te 
behouden. Men is niet tot een afspraak gekomen. 
 
41203 Premiespaarregeling 
De bonden stelden voor om een aanbeveling uit te vaardigen die stelt dat het budget dat is vrijgekomen 
door het verdwijnen van de premiespaarregeling kan worden aangewend voor feestdagenuitkeringen en/of 
een geschenkenregeling. De werkgever was hier geen voorstander van, maar hechtte er weinig belang aan 
de uitvaardigen van een dergelijke aanbeveling te voorkomen.  
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Tabel II.3 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 
onderhandelingsuitkomsten in het overleg over de CAO Fotofinishing 

 

Aanbe-
veling 

Issue   WFB FNV CNV Uitkomst 

        
 Inkomen      

MN01 41201 x 0* 100* 100* 68* 
  

Structurele loonverhoging 
s 100 100 100  

 41202 x 0 100 100 0 
  

Extra periodiek 
s 100 40 40  

 41203 x 0 100 100 100 
  

Premiespaarregeling 
s 40 25 25  

 Ziekte en arbeidsongeschiktheid      

 41204 x 0 100 100 25 
  

Ziekteverzuim 
s 95 95 95  

OV02 41205 x 0* 100 100 0* 
  

Ziektewetuitkering 
s 100 20 20  

 Arbeidsduur en verlof      

MN10 41206 x 0 100* 100* 1* 
  

Kortdurend zorgverlof 
s 80 30 30  

AG08 41207 x 0 100* 100* 0 
  

Arbeidsduur 
s 100 25 25  

 Ouderenbeleid      

MN13 41208 x 0 100* 100* 20* 
  

Startleeftijd seniorendag 
 s 10 60 60  

MN13 41209 x 0 100* 100* 100* 
  

Startleeftijd tijdsparen 
deeltijdverlof s 10 60 60  

MN13 41210 x 0 100* 100* 0 
  

Startleeftijd opname 
deeltijdverlof s 10 60 60  

MN13 41211 x 0 100* 100* 100* 
  

Deeltijdverlof in herkenbare 
tijd s 10 60 60  

MN13 41212 x 0 100* 100* 0 
  

Nacht- / ploegendienst 55-
plussers s 100 5 5  

 Pensioenen      

OV01 41213 Pensioenregeling x 100* 0 0 2* 
   s 30 99 99  

 41214 Onderzoek prepensioenregeling x 0 100 100 0 
   s 95 20 20  

 Diversen      

 41215 x 100 0 0 50 
  

Vernieuwing CAO 
 s 80 20 20  

 41216 x 0 100 100 0 
  

Werkgeversbijdrage 
s 50 10 10  

 
* doorwerking 
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WFB heeft te kennen gegeven dat op ondernemingsniveau zal worden gekeken naar aanwendingen van het 
budget dat met vervallen van de premiespaarregeling is vrijgekomen. Deze intentie is echter niet 
geëxpliciteerd met een aanbeveling in de CAO. 
 
Ziekte en arbeidsongeschiktheid  
 
41204 Ziekteverzuim 
Dit was naast de loonsverhoging het belangrijkste punt in de onderhandelingen. In de bestaande situatie 
leverden werknemers vakantiedagen in bij de derde en vierde ziekmelding. De bonden wilden van deze 
sanctie af. De werkgever bood tegenwicht door juist voor te stellen al bij de eerste ziekmelding een 
‘wachtdag’ in te voeren. Alle onderhandelaars hechtten een zeer groot belang aan het realiseren van hun 
standpunt. Uiteindelijk is de status-quo gehandhaafd. Wel is afgesproken dat de bestaande regeling omtrent 
ziekteverzuim zal worden geëvalueerd. Hiermee ligt de uitkomst iets in de richting van het standpunt van 
de bonden, omdat zij van mening zijn dat een dergelijke evaluatie zal uitwijzen dat het inleveren van 
vakantiedagen geen effect heeft op het ziekteverzuim. Dit zou de bonden in de gelegenheid stellen om in 
een volgende onderhandelingsronde het voorstel opnieuw op te voeren, maar dan met een evaluatierapport 
in de hand dat hun standpunt onderstreept. 
 
41205 Ziektewetuitkering 
De bonden stelden voor om de in de CAO vastgelegde aanvulling van de ziektewetuitkering tot 100% van 
het salaris te laten voortduren tot het moment van herintreding of van overgang in de WAO. In de 
bestaande situatie werd de ziektewetuitkering het eerste jaar aangevuld. De werkgever wilde deze situatie 
behouden. Dit was volgens een expert een ‘probeerpuntje’ van de bonden: zij hechtten slechts een gering 
belang aan de realisering van hun voorkeur. De werkgever hechtte groot belang aan het behoud van de 
status-quo. Daar kwam bij dat met de afspraak vooruitgelopen zou worden op nieuwe wetgeving. De 
bonden legden zich daarom vrij gemakkelijk bij de afwijzing van de werkgever neer.  
 
Arbeidsduur en verlof 
 
41206 Kortdurend zorgverlof 
In de CAO is vastgelegd dat 70% van het salaris wordt uitgekeerd bij kortdurend zorgverlof. Op initiatief 
van CNV stelden de bonden voor dit aan te vullen tot 100%. De werkgever wilde vasthouden aan de status-
quo en niets afspreken wat verder zou gaan dan de wettelijke verplichtingen. Uiteindelijk is in de CAO wel 
een passage opgenomen waarin wordt gesteld dat het mogelijk is dat het salaris bij kortdurend zorgverlof 
tot 100% wordt aangevuld, maar dat deze aanvulling moet worden ‘betaald’ met inlevering van vrije dagen 
of overuren. Deze uitkomst betreft slechts een zeer kleine wijziging ten opzichte van de status-quo. 
 
41207 Arbeidsduur 
In de fotofinishingbedrijven was sprake van A, B, C en D weken. Deze omvatten respectievelijk 40, 36, 32 
en 28 uur. De bonden stelden voor om de uren in de korte C en D weken in vier in plaats van vijf dagen te 
passen, zodat werknemers één dag in de week vrij zouden kunnen hebben. De werkgever was hier op tegen, 
met het oog op planning en logistiek. De behoefte aan werknemers bestond vooral in de ochtenduren, in de 
middag was deze veel minder sterk. De werkgever hechtte er daarom een groot belang aan om een 
dergelijke afspraak te voorkomen. Het voorstel van de bonden is afgewezen. 
 
Ouderenbeleid 
 
41208 Startleeftijd seniorendag 
41209 Startleeftijd tijdsparen deeltijdverlof 
41210 Startleeftijd opname deeltijdverlof 
Deze drie issues betroffen de startleeftijd van bepaalde aspecten van het ouderenbeleid. Ten aanzien van de 
seniorendag en het tijdsparen voor deeltijd verlof, wilden de bonden de bestaande startleeftijd verlagen van 
55 naar 50 jaar. Voor de opname van het deeltijdverlof wilden zij de startleeftijd verlagen van 60 naar 55 
jaar. De werkgever wilde op alle drie de punten de status-quo behouden. De bonden hechtten een relatief 
groot belang aan deze issues. De werkgever hechte er slechts een gering belang aan. Ten aanzien van de 
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seniorendag is de startleeftijd verlaagd naar 54 jaar. Ten aanzien van het tijdsparen voor deeltijdverlof is de 
vraag van de bonden gehonoreerd, en is de startleeftijd verlaagd naar 50. Ten aanzien van de opname van 
het deeltijdverlof is de status-quo gehandhaafd.  
 
41211 Deeltijdverlof in herkenbare tijd 
Ten aanzien van de het deeltijdverlof wilden de bonden dat een passage in de CAO zou worden opgenomen 
dat het deeltijdverlof zoveel mogelijk in herkenbare vrije tijd zou moeten kunnen worden opgenomen. 
Hoewel de werkgever dit standpunt wel begreep, wilde hij zich hier niet formeel op vastleggen. Net als ten 
aanzien van de issues over ouderenbeleid hechtten de bonden een relatief groot belang aan dit issue en was 
het belang van de werkgever gering. De passage is er dan ook gekomen. 
 
41212 Nacht- / ploegendienst 55-plussers 
De bonden stelden voor om 55-plussers het recht te geven af te zien van nacht- en ploegendiensten met 
behoud van salaris en toeslagen. Voor de werkgever was het onbespreekbaar om een dergelijk recht in de 
CAO vastleggen. Voor de bonden was dit issue van weinig belang, de werkgever hechtte er – met het oog 
op de samenstelling van het personeelsbestand (relatief veel ouderen) en het feit dat de meeste 
werkzaamheden in ploegen- en daarmee ook nachtdiensten worden verricht – een groot belang aan om een 
dergelijke passage te voorkomen. De passage is er niet gekomen. 

 
Pensioen 
 
41213 Pensioenregeling 
De werkgever stelde voor de pensioenregeling per onmiddellijk om te zetten van een eindloonregeling naar 
een geïndexeerde middelloonregeling. De bonden waren hier op tegen. Zij vonden een dergelijke acute 
omschakeling te ver gaan en hechtten er een groot belang aan om een dergelijke afspraak te voorkomen. 
Binnen de werkgeversdelegatie waren de meningen over het voorstel verdeeld. Hierdoor viel het belang 
van de delegatie als geheel vrij laag uit. Afgesproken is om een studie te doen naar de haalbaarheid van een 
geïndexeerde middelloonregeling. 
 
41214 Onderzoek prepensioenregeling 
De bonden stelden voor een onderzoek te doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een 
prepensioenregeling. De werkgever zag hier niets in. Opnieuw een ‘probeerpuntje’ van de bonden, aan het 
voorkomen waarvan de werkgevers een groot belang hechtten. Het onderzoek is er niet gekomen. 
 
Diversen 
 
41215 Vernieuwing CAO 
De werkgever wilde de CAO graag geheel vernieuwen, waarbij de CAO zou worden afgestemd op nieuwe 
wetgeving. De bonden wilden de CAO alleen aanpassen op leesbaarheid en op die punten van nieuwe 
wetgeving die geen ruimte laten voor afwijking. Zij meenden dat de herziening die de werkgever voor ogen 
had ook inhoudelijke punten zou betreffen en wilden die graag behouden als punt van onderhandeling. De 
werkgever hechtte een aanzienlijk belang aan de herziening. De bonden kenden er minder prioriteit aan toe. 
Afgesproken is om een samenwerkingsproject tussen bonden en werkgevers te starten, waarin zou worden 
bekeken op welke punten de CAO kan of moet worden gemoderniseerd. 
 
41216 Werkgeversbijdrage 
De bonden vroegen een verhoging van de werkgeversbijdrage tot het niveau van de zogeheten ‘AWVN-
regeling’. De werkgever was hier op tegen en hechtte een groter belang aan realisering van zijn voorkeur 
dan de bonden. De verhoging is er niet gekomen. 
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II.4 CAO Metalektro 2 
 
De CAO Metalektro (CAO-nummer 487) en de aanvullende CAO A&O (die afspraken bevat over het 
beleid gericht op Arbeidsmarkt & Organisatie) werden in samenhang afgesloten op 3 juli 2002 en worden 
hier als één CAO opgevat. De CAO liep van juli 2002 tot en met juni 2004. De CAO is een bedrijfstak-
CAO waar ongeveer 167000 werknemers onder vallen. Het is in dat opzicht één van de grootste CAO’s in 
Nederland. De onderhandelingspartijen zijn de Vereniging FME-CWM (FME), FNV Bondgenoten (FNV), 
de CNV Bedrijvenbond (CNV), De Unie en de Vereniging Hoger Personeel Metalektro (VHP). FME heeft 
de grootste onderhandelingsmacht (50%), gevolgd door FNV (40%), CNV (5%) en De Unie (3%) en VHP 
(3%). In Tabel II.4 is een overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het 
belang dat zij hechtten aan realisering van die onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. 
In de onderhandelingen werd over 17 punten onderhandeld. Over negen punten is ook daadwerkelijk een 
afspraak gemaakt. Hieronder worden de onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
 
Inkomen (en looptijd) 
 
48701 Looptijd 
48702 Structurele loonsverhoging 
De onderhandelingen over looptijd en loonsverhoging kunnen niet los van elkaar worden gezien. Na 
onderlinge afstemming vooraf zetten de bonden in op een CAO met een looptijd van 9 maanden en een 
structurele loonsverhoging van 3% per 1 juli 2002. Deze inzet was conform de maximale looneis van de 
Vakcentrale FNV en FNV Bondgenoten van 4% per jaar. FME stelde een looptijd van 24 maanden voor. 
Voor FME was een structurele loonsverhoging in 2002 niet bespreekbaar. Een eerste reden was dat op 1 
oktober 2001 nog een loonsverhoging had plaatsgevonden van 3,45%. De voornaamste reden was echter de 
vermogenspositie van het pensioenfonds. Door af te zien van een structurele loonsverhoging in 2002 
zouden de indexatielasten voor het pensioenfonds in 2003 zoveel mogelijk worden beperkt. In de 
voorstellenbrief gaf FME aan dat eventueel wel ruimte bestond voor onderhandeling over loonstijgingen 
per 1 januari 2003 en 1 april 2004. De werkgever was, meer dan de bonden, bereid toe te geven op de 
looptijd. Alle onderhandelaars hechtten een maximaal belang aan de structurele loonsverhoging.  

De bonden zagen zich geconfronteerd met grote druk vanuit hun achterban op het realiseren van de 
voorgestelde loonsverhoging van 3% per juli 2002, maar ook de bonden maakten zich zorgen om de 
vermogenspositie van het pensioenfonds. Uiteindelijk is daarom toch een looptijd afgesproken van 24 
maanden. Ten aanzien van de loonsverhoging is afgesproken dat in november 2002 een eenmalige 
uitkering zou worden uitbetaald van 1,25% van 12 maandsalarissen. Per 1 januari 2003 zouden de 
salarissen worden verhoogd met 3,25% en per 1 april 2004 zouden de salarissen opnieuw worden 
verhoogd, nu met 2,75%. De afgesproken structurele loonsverhoging bedraagt daarmee, gemiddeld over de 
looptijd van de CAO, 1.25% per jaar. 
 
48703 Jeugdsalarissen 
De bonden stelden voor om de op leeftijd gebaseerde jeugdsalarisschalen te vervangen door op ervaring 
gebaseerde schalen. Daarbij zouden aparte schalen kunnen worden ingevoerd voor leerlingen. De 
werkgever wilde de status-quo behouden. In tegenstelling tot haar vakcentrale (zie paragraaf 4.1) hechtte 
FNV Bondgenoten net als de andere bonden een vrij gering belang aan dit onderwerp. FME hechtte een iets 
hoger belang dit issue. Omdat FME een grote waarde hechtte aan vrijheid op ondernemingsniveau, eiste zij 
dat de beloningssystematiek in de jeugdloonschalen logisch zou samenhangen met de reguliere 
beloningsschalen in de ondernemingen. Daarmee hing het thema van de jeugdloonschalen samen met de 
meer algemene discussie over het te hanteren functiewaarderingssysteem. De discussie over de 
jeugdloonschalen werd hiermee zodanig gecompliceerd dat niet tot afspraken kon worden gekomen. 
 
48704 Multifunctionele inzetbaarheid 
Ook de discussie over de extra beloning van multifunctionele inzetbaarheid hing samen met de 
onderhandelingen over het functiewaarderingssysteem.  

                                                 
2 Zie ook Van Houten (2004). 
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Tabel II.4 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 
onderhandelingsuitkomsten in het overleg over de CAO Metalektro 

 

Aanbe-
veling 

Issue   FME FNV CNV De Unie VHP Uitkomst 

          
 Inkomen (en looptijd)        

 48701 x 100 0 0 0 0 100 
  

Looptijd 
 s 100 100 100 100 100  

MN01 48702 x 0* 100* 100* 100* 100* 31* 
  

Structurele 
loonsverhoging s 100 100 100 100 100  

MN04 48703 x 0 100* 100* 100* 100* 0 
  

Jeugdsalarissen 
s 56 31 31 25 31  

MN03 48704 x 0 100* 100* 100* 100* 0 
  

Multifunctionele 
inzetbaarheid s 81 63 69 50 25  

MN03 48705 x 0 100* 100* 100* 100* 65* 
  

Functiewaarderings-
systeem s 56 63 81 81 81  

 Employability        

MN07 48706 x 0 100* 100* 100* 100* 50* 
  

Erkenning Verworven 
Competenties (EVC) s 50 44 50 75 75  

MN07 48707 x 0 100* 100* 100* 100* 50* 
  

Persoonlijk 
Opleidingsrekening  s 31 50 56 44 50  

MN08 48708 x 0 100* 100* 100* 100* 50* 
  

Bijdrage aan A&O-fonds 
s 94 75 81 38 44  

 Ziekte en Arbeidsongeschiktheid        

 48709 x 0 100 100 100 100 0 
  

WAO-preventieplan 
s 19 88 38 13 13  

 48710 x 0 100 100 100 100 0 
  

Wet Poortwachter 
s 13 81 88 56 56  

 48711 x 0 100 100 100 100 0 
  

Reïntegratieplicht 
s 6 6 6 94 94  

 48712 x 100 0 0 0 0 0 
  

Ziekteverzuim 
s 25 13 13 6 6  

 Arbeidsduur en verlof        

 48713 Wet Arbeid en Zorg x 0 100 100 100 100 0 
   s 75 69 75 63 63  

MN11 48714 Loopbaanonderbreking x 0 100* 100* 100* 100* 0 
   s 38 19 25 69 69  

MN10 48715 x 100* 0 0 0 0 100* 
  

Tijdspaarfonds 
s 69 94 94 88 88  

 Diversen        

 48716 x 0 100 100 100 100 0 
  

Individueel 
keuzesysteem s 44 25 19 31 38  

 48717 x 100 0 0 0 0 100 
  

Reiskosten 
s 88 38 44 19 25  

 
* doorwerking 
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De bonden wilden in de CAO graag een passage zien waarin bedrijven zouden worden verplicht om 
afspraken te maken over een passende beloningssystematiek voor het verrichten van werkzaamheden die 
een combinatie vormen van ook enkelvoudig binnen de onderneming voorkomende functies. In de optiek 
van FME was ook dit een zaak van de individuele ondernemer. Daarbij achtte zij de vraag of een 
meervoudige taak meer waard is dan een enkelvoudige in sterke mate situatiespecifiek. Een CAO-afspraak 
op bedrijfstakniveau zou volgens haar geen hout snijden. FME, FNV en CNV hechtten een vrij groot 
belang aan dit onderwerp. Voor De Unie en VHP had het issue minder prioriteit. Mede ook gezien de op 
handen zijnde veranderingen in het functiewaarderingssysteem, is men op dit punt niet tot afspraken 
gekomen. 
 
48705 Functiewaarderingssysteem 
De bonden stelden voor een nieuw systeem voor functiewaardering te ontwikkelen dat het bestaande 
functiewaarderingssysteem zou kunnen vervangen. FME wilde de status-quo handhaven. Eventuele 
aanpassingen zouden volgens de bestaande afspraken op ondernemingsniveau kunnen worden gemaakt. 
Ook aan dit onderwerp werd door alle onderhandelaars een vrij hoge prioriteit toegekend. Opvallend is dat 
beide bonden voor hoger personeel aanpassing van de functielijst hoog op het verlanglijstje hadden staan. 
Afgesproken is dat het bestaande functiewaarderingssysteem per 1 januari 2008 zou komen te vervallen. 
Ondernemingen zouden dan zelf een functiewaarderingssysteem kunnen kiezen. Indien ondernemingen niet 
zouden kiezen voor het Integraal Systeem Functiewaardering (ISF) of een in een bijlage van de CAO 
opgenomen vorm van functieclassificatie, zouden zij deze keuze ter goedkeuring moeten voorleggen aan de 
Raad van Overleg in de Metalektro (ROM). 
 
Employability 
  
48706 Erkenning Verworven Competenties (EVC) 
48707 Persoonlijk Opleidingsrekening (POR) 
De voorstellen van de bonden hielden in dat werknemers, die langer dan 5 jaar in de Metalektro werkzaam 
zijn, recht zouden moeten krijgen op een assessment ter Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en 
een Persoonlijke Opleidingsrekening (POR). De onderliggende discussie betrof de vraag of de werknemers 
hiertoe rechtstreeks aanspraak zouden kunnen maken op het A&O-fonds3 – het standpunt van de bonden – 
of dat een beroep op het fonds altijd via de werkgever zou moeten plaatsvinden – de voorkeur van FME. 
Vooral De Unie en VHP prioriteit hechten aan de EVC-procedure. Ten aanzien van EVC en POR is 
afgesproken dat experimenten zouden worden opgezet met een looptijd van twee jaar. Werknemers zouden 
via de werkgever aanspraak kunnen maken op de regelingen in deze experimenten. 
  
48708 A&O-fonds 
CNV en FME deden voorstellen over de bijdrage aan het A&O-fonds. CNV pleitte voor handhaving en 
FME voor verlaging van de bestaande bijdrage. De discussie ging echter niet zozeer om de bijdrage aan het 
fonds. Het was voor alle onderhandelaars duidelijk dat het fonds voldoende gevuld was en dat een 
verlaging van de bijdrage vanuit die optiek redelijk was. Cruciaal was de vraag wat te doen met het 
‘overschot’ dat zou ontstaan door de heffing te verlagen. In de optiek van de bonden zou dit geld 
‘vrijkomen’ om ergens anders in te zetten, bijvoorbeeld voor een grotere loonsverhoging. Vooral FNV en 
CNV hechtten hier een groot belang aan. In de optiek van FME zou de verlaging een bruikbare 
kostenbesparing opleveren. Ook zij hechtte een groot belang aan het issue.  
Uiteindelijk is afgesproken om geen heffing te vragen voor 2002 en om jaarlijks maximaal 0,5% van de 
Loonsom Coördinatiewet Sociale Verzekering te heffen vanaf 2003. Dit was een verlaging ten opzichte van 

                                                 
3 De Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) waarin de Stichtingsaanbevelingen naar wordt 
verwezen, worden in de Metalektro en ook in een aantal andere CAO’s Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds 
(A&O-fonds) genoemd. In de beschrijvingen en analyses van doorwerking in hoofdstuk 5 is de aanbeveling 
over de bijdrage aan de O&O-fondsen (MN08) buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat de O&O-
fondsen waarop zij betrekking heeft slechts in een deel van de bedrijfstakken en ondernemingen aanwezig 
zijn en de aanbeveling dus alleen op dit deel van de bedrijfstakken en ondernemingen van toepassing is. 
Opname van de aanbeveling in de analyses zou daarom tot een onderschatting van de mate van 
doorwerking leiden. 
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de bestaande heffing van 0,81%. Tevens is afgesproken dat jaarlijks bepaald zou worden of, en zo ja, in 
welke mate deze maximale heffing daadwerkelijk zou worden geheven.  
 
Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 
48709 WAO-preventieplan 
Eerder was door de vakorganisaties een WAO-preventieplan ingediend bij de ROM. De bonden stelden 
voor om dit plan in CAO-afspraken uit te werken. Vooral FNV hechtte hier een groot belang aan. Ook 
FME stelde in haar voorstellenbrief dat zij afspraken wilde maken over de verruiming van het beschikbare 
instrumentarium op ondernemingsniveau voor een samenhangend gezondheids- en reïntegratiebeleid. De 
discussie betrof de vraag of het WAO-preventieplan integraal in de CAO moest worden opgenomen of niet. 
Ook hier was de mate waarin ruimte moet worden gelaten aan de individuele ondernemingen om hun beleid 
te bepalen het breekpunt. Het preventieplan zoals ingediend door de bonden is niet in de CAO opgenomen. 
Wel is afgesproken dat de ‘Werkgroep preventie, ziekteverzuim en reïntegratie’ van de ROM zich tijdens 
de looptijd van de CAO zou gaan bezighouden met het ondersteunen van ondernemingen bij hun beleid 
gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en WAO-instroom. Wat de CAO betreft betekende dat 
echter een handhaving van de status-quo. 
 
48710 Wet Poortwachter 
De bonden stelden voor om een mantelovereenkomst af te sluiten tussen de ROM en reïntegratiebedrijven. 
Op die manier kon gevolg worden gegeven aan de Wet Poortwachter. FME was van mening dat dergelijke 
mantelovereenkomsten op ondernemingsniveau zouden moeten worden gesloten. Het was voor FNV en 
CNV erg belangrijk dat de bonden bij een dergelijke mantelovereenkomst zouden worden betrokken. 
Uiteindelijk is afgesproken dat ondernemingen zelf de mantelovereenkomst zouden sluiten. Voorwaarde 
was dat alleen afspraken zouden worden gemaakt met reïntegratiebedrijven met een keurmerk van Borea, 
de brancheorganisatie voor reïntegratiebedrijven. Deze voorwaarde maakte deel uit van het standpunt van 
FME. Tevens is afgesproken dat de partijen begin 2004 het Borea-keurmerk zouden evalueren. 
 
48711 Reïntegratieplicht 
De Unie en VHP stelden voor om het opzegverbod ten aanzien van werknemers die in de WAO terecht zijn 
gekomen, te verlengen tot 6 jaar. FNV en CNV konden zich in dit standpunt vinden. Het belang dat FNV 
en CNV hieraan hechtten was echter verwaarloosbaar, terwijl het voor De Unie en VHP juist zeer hoge 
prioriteit had. FME was tegen de voorgestelde verlenging van de wettelijke termijn van het opzegverbod, 
maar hechtte een gering belang aan haar standpunt. Toch is men hierover niet tot een afspraak gekomen. 
 
48712 Ziekteverzuim  
FME stelde voor om in de CAO op te nemen dat vakantiedagen zouden worden afgeboekt wanneer 
werknemers die met ziekteverzuim zijn met vakantie gaan. Het standpunt van de bonden was dat geen 
sprake moest zijn van het afboeken van vakantiedagen bij ziekte, omdat al sprake was van een ziekteregime 
ten aanzien van de opbouw van vakantiedagen,. Het punt speelde, gezien het belang dat de onderhandelaars 
er aan hechtten, slechts een geringe rol in de onderhandelingen. Met name vanwege beoogde problemen 
met de praktische uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling is men niet tot een afspraak gekomen.  
 
Arbeidsduur en verlof 
 
48713 Wet Arbeid en Zorg 
De bonden stellen voor om in de CAO op te nemen dat niet negatief van de Wet Arbeid en Zorg zou mogen 
worden afgeweken. FME was tegen de opname van een dergelijke passage. Alle onderhandelaars hechtten 
een relatief groot belang aan het onderwerp. De passage is niet opgenomen. 
 
48714 Loopbaanonderbreking 
FNV en CNV stelden voor om in de CAO het recht op loopbaanonderbreking van maximaal 18 maanden 
vast te leggen. Werknemers zouden zo in de gelegenheid worden gesteld om een beroep te doen op de Wet 
Financiering Loopbaanonderbreking. De Unie en VHP schaarden zich met groot enthousiasme achter dit 
standpunt. FME was tegen opname van een dergelijke passage. Het belang van FME, FNV en CNV was 
gering. De Unie en VHP hechtten er een vrij groot belang aan. De passage is niet opgenomen. 
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48715 Tijdspaarfonds 
FME stelde voor om de maximering weg te nemen, volgens welke jaarlijks maximaal zes dagen voor het 
tijdspaarfonds konden worden ingezet. De bonden wilden werknemers tegen zichzelf beschermen en 
derhalve de maximering handhaven. Zij hechtten hier een vrij groot belang aan. Uiteindelijk is afgesproken 
dat boven op de bestaande mogelijkheid om zes dagen roostervrije tijd te sparen ten behoeve van de 
(vroeg)pensioenvoorziening, in overleg, zes (of meer) bovenwettelijke vakantiedagen zouden mogen 
worden gespaard of verkocht. Een restrictie lag besloten in het feit dat het alleen de bovenwettelijke 
vakantiedagen betreft. De discussie ging hier overigens niet alleen om het maximaal aantal dagen dat 
gespaard of verkocht mocht worden. Ook de vraag of dit een recht van de werknemer zou moeten zijn of 
dat tijdsparen altijd in overleg met de werkgever zou moeten plaats vinden, was onderwerp van de 
onderhandeling. Afgesproken is dat tijdsparen in overleg met de werkgever zou moeten plaatsvinden.  
 
Diversen 
 
48716 Individueel keuzesysteem 
De bonden stelden voor om in de CAO een artikel op te nemen waarin zou worden gesteld dat, in overleg 
met de vakverenigingen, op ondernemingsniveau een meerkeuze arbeidsvoorwaardensysteem zou kunnen 
worden ingevoerd. FME was tegen opname van een dergelijke passage. Bonden noch werkgevers hechtten 
erg veel belang aan dit onderwerp. De passage is niet opgenomen. 
 
48717 Reiskosten 
FME stelde voor om de passage over de karweiwerkzaamheden zo aan te passen dat het recht op 
vergoeding van de extra reistijd alleen zou gelden voor werkzaamheden binnen Nederland of de 
grenslanden. Voor FME had deze aanpassing een hoge prioriteit. De bonden namen het standpunt in dat de 
reistijd in alle gevallen diende te worden vergoed. Afgesproken is dat de CAO alleen zou stellen dat de 
reistijd wordt vergoed voor werkzaamheden in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Voor het laten 
uitvoeren van karweiwerkzaamheden in andere landen dient een regeling te worden getroffen met 
ondernemingsraad of vakvereniging. 
 
II.5 CAO Sara Lee / Douwe Egberts (Coffee & Tea) 
 
De CAO Sara Lee / Douwe Egberts (Coffee & Tea; CAO-nummer 588) werd afgesloten op 2 oktober 2003 
en liep van juli 2003 tot en met juni 2004. De CAO is een ondernemings-CAO waar ongeveer 3600 
werknemers onder vallen. De onderhandelingspartijen zijn Sara Lee / Douwe Egberts (Douwe Egberts), 
FNV Bondgenoten (FNV), de CNV Bedrijvenbond (CNV) en De Unie. Douwe Egberts heeft de grootste 
onderhandelingsmacht (50%), gevolgd door FNV (30%), CNV (13%) en De Unie (8%). In Tabel II.5 is een 
overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het belang dat zij hechtten aan 
realisering van die onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. In de onderhandelingen 
werd over tien punten onderhandeld. Over alle tien de punten zijn afspraken gemaakt. Hieronder worden de 
onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
 
Inkomen 
 
58801 Structurele loonsverhoging 
De bonden vroegen om een loonsverhoging van 2,5%, overeenkomstig de in het najaarsoverleg van 2002 
overeengekomen maximale loonstijging voor 2003. De werkgever had graag een geringere loonstijging 
gezien. Het realiseren van het eigen standpunt had voor alle onderhandelaars de maximale prioriteit. Mede 
onder invloed van de afspraken in de Stichting van de Arbeid heeft de werkgever de looneis van de bonden 
gehonoreerd. 
 
58802 Premiespaarregeling 
De bonden stelden voor om het door het verdwijnen van de premiespaarregeling vrijgevallen 
werkgeversdeel samen met de feestdagenuitkering om te zetten in een met de loonsverhogingen 
meegroeiende eindejaarsuitkering. Dit wilde zeggen dat het wegvallen van het werkgeversdeel in de 
premiespaarregeling structureel zou worden gecompenseerd. 
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Tabel II.5 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 
onderhandelingsuitkomsten in het overleg over de CAO Douwe Egberts 

 

Aanbe-
veling 

Issue   Douwe 
Egberts 

FNV CNV De Unie Uitkomst 

         
 Inkomen       

MN01 58801 x 0* 100*  100* 100* 100* 
  

Structurele loonsverhoging 
s 100 100 100 100  

 58802 x 0 100 100 100 25 
  

Premiespaarregeling 
s 50 50 50 50  

 58803 x 0 100 100 100 75 
  

Gewenningstoeslag 
s 80 80 80 80  

  Arbeidsduur en verlof       

 58804 x 100 0 0 0 100 
  

Flexibilisering arbeidsinzet 
s 20 20 20 20  

  Pensioenen       

OV01 58805 x 100* 0 0 0 100* 
  

Pensioenregeling 
s 100 100 100 100  

OV01 58806 x 100* 0 0 0 100* 
  

Pensioenopbouw topdeel 
inkomen s 100 100 100 100  

OV01 58807 x 0 100*  100* 100* 100* 
  

Franchise 
s 85 100 100 100  

 58808 x 0 100 100 100 100 
  

Pensioenopbouw werknemers 
buitendienst s 85 100 100 100  

  Diversen       

 58809 x 100 0 0 0 100 
  

Sociale begeleidingsregeling 
reorganisaties (SBR) s 100 70 70 70  

 58810 x 0 100 100 100 100 
  

Afvloeiingsregeling 
s 75 100 100 100  

 
* doorwerking 
 
De werkgever zag er niets in om een structurele eindejaarsuitkering af te spreken. De werkgever stelde 
daarom voor om ter compensatie van het vrijgevallen werkgeversdeel van de premiespaarregeling te 
investeren in de levensloopregeling. De bonden vonden dit een te weinig structurele compensatie. Alle 
onderhandelaars hechtten een matig belang aan hun standpunt. Uiteindelijk is er voor gekozen om het 
vrijgevallen werkgeversdeel in te zetten ter verlaging van de franchise. Dit was weliswaar een structurele 
investering, maar het was niet het ‘extraatje’ dat de bonden voor hun leden in gedachten hadden. De 
uitkomst lag daarom dichter bij de voorkeur van de werkgever. 
 
58803 Gewenningstoeslag 
Omdat in een voorgaande CAO was afgesproken dat functietoeslagen zouden verdwijnen of worden 
verminderd, was afgesproken dat werknemers ter overbrugging aanspraak konden maken op een 
gewenningstoeslag. De bonden stelden voor om deze te verlengen tot een periode van vier jaar, voor 
werknemers die langer dan 5 jaar een functietoeslag hadden ontvangen. De werkgever wilde het liefst 
geheel van de gewenningstoeslagen af. Dit punt had voor alle onderhandelaars een vrij hoge prioriteit. 
Afgesproken is dat de periode waarin de gewenningstoeslag wordt toegekend, zou worden verlengd naar 
vier jaar, voor werknemers die langer dan 10 jaar een functietoeslag hadden ontvangen. Voor werknemers 
die korter dan 10 jaar een functietoeslag hadden ontvangen bleef de status-quo gehandhaafd. De bonden 
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hebben op dit punt niet helemaal gekregen wat ze vroegen, maar de uitkomst lag dichter bij hun voorkeur 
dan bij de voorkeur van de werkgever. 
 
Arbeidsduur en verlof 
 
58804 Flexibilisering arbeidsinzet 
De werkgever stelde voor om in het kader van flexibilisering van de arbeidsinzet in de CAO op te nemen 
dat werknemers bij te weinig werk zouden kunnen worden verplicht om overuren op te nemen. De bonden 
waren hier op tegen. De onderhandelaars hechtten een gering belang aan dit onderwerp. Het voorstel van de 
werkgever is aanvaard. 
 
Pensioenen 
 
58805 Pensioenregeling 
Kern van de onderhandelingen over de CAO Douwe Egberts 2003 was de herziening van de 
pensioenregeling. De werkgever wilde van de bestaande eindloonregeling naar een geïndexeerde 
middelloonregeling. De bonden waren hier op fel op tegen. Alle onderhandelaars hechtten een maximaal 
belang aan de realisering van hun standpunt. De controverse leidde ertoe dat de onderhandelingen een 
aantal malen zijn opgeschort. Uiteindelijk zijn de bonden overstag gegaan en is een overgang afgesproken 
naar een geïndexeerde middelloonregeling. 
 
58806 Pensioenopbouw topdeel inkomen 
Naast de overgang naar een geïndexeerde middelloonregeling stelde de onderneming voor dat de 
pensioenopbouw voor inkomensdeel boven 50000 euro zou plaatsvinden op basis van een beschikbaar 
premiestelsel. De bonden wilden het beleggingsrisico, dat gepaard gaat met een dergelijk stelsel, niet bij de 
werknemers leggen. Wanneer dat toch zou moeten gebeuren dan zou het moeten gaan om extra 
pensioenopbouw, boven de bestaande pensioengrens van 113000 euro. Ook dit issue had voor alle 
onderhandelaars maximale prioriteit. Uiteindelijk is een inkomensgrens overeengekomen van 80000 euro. 
Hoewel de inkomensgrens iets is opgetrokken heeft de werkgever het principe – invoering van een 
beschikbaar premiestelsel – en daarmee het voornaamste punt van controverse binnengehaald. 
 
58807 Franchise 
Onafhankelijk van de werkgeversvoorstellen tot herziening van de pensioenregeling hadden de bonden een 
voorstel ingediend tot verlaging van de franchise. De werkgever wilde de bestaande franchise handhaven. 
Voor de bonden had ook dit punt maximale prioriteit. De werkgever hechtte iets minder belang aan zijn 
standpunt. Afgesproken is de franchise te verlagen met 1750 euro. 
 
58808 Pensioenopbouw medewerkers buitendienst 
Een punt in de zijlijn van de pensioendiscussie betrof de pensioenopbouw over het variabele deel van de 
beloning van medewerkers in de buitendienst. Invoering hiervan was een voorstel van de bonden. De 
werkgever was hier op tegen. Ook hieraan hechtten alle onderhandelaars een groot belang, maar dat van de 
bonden was iets groter dan dat van de werkgever. Het voorstel van de bonden is gehonoreerd. 
 
Diversen 
 
58809 Sociale begeleidingsregeling reorganisaties (SBR) 
Ongeveer tweeëneenhalf jaar eerder was een sociale begeleidingsregeling voor reorganisaties (SBR) 
afgesproken. Deze hield in dat de onderneming net zo lang bemiddelde voor werknemers die door 
reorganisaties hun baan kwijt raakten tot ze een nieuwe betrekking hadden gevonden. De werkgever stelde 
voor de regeling zo aan te passen dat de bemiddelingsverplichting niet voor onbepaald tijd, maar voor een 
afgebakende periode zou gelden. De bonden stelden juist voor om de bestaande regeling voort te zetten. De 
werkgever hechtte maximaal belang aan het afbakenen van de bemiddelingsverplichting. De bonden 
hechtten eveneens een groot belang aan voortzetting van de regeling. Uiteindelijk is afgesproken dat de 
bemiddelingsperiode eindig zou zijn, waarbij de termijn afhankelijk zou zijn van leeftijd en dienstjaren. 
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58810 Afvloeiingsregeling 
De bonden stelden voor om werknemers na de normale aanvullingsperiode nog een uitkering te verstrekken 
wanneer hun arbeidsovereenkomst zou moeten worden beëindigd, omdat het niet gelukt was om hen intern 
te reïntegreren. De onderneming was tegenstander van een dergelijke uitkering. Ook op dit onderwerp 
waren de belangen van alle onderhandelaars hoog. Afgesproken is dat een uitkering zou worden verstrekt 
van een maandsalaris. 
 
II.6 CAO Papierindustrie 
 
De CAO Papierindustrie (CAO-nummer 776) werd afgesloten op 31 maart 2003 en liep van april 2003 tot 
en met maart 2004. De CAO is een bedrijfstak-CAO waar ongeveer 1400 werknemers onder vallen. De 
onderhandelingspartijen zijn de werkgevers in de papierindustrie (WG), FNV Bondgenoten (FNV), de 
CNV Bedrijvenbond (CNV) en De Unie. De werkgevers hebben naar inschatting van de expert de grootste 
onderhandelingsmacht (50%), gevolgd door FNV (40%) en CNV (5%) en De Unie (5%). 
 
Tabel II.6 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 

onderhandelingsuitkomst in het overleg over de CAO Papierindustrie 
 

Aanbe-
veling 

Issue   WG FNV CNV De Unie Uitkomst 

         
 Inkomen       

MN03 76601 x 100* 0*  0* 0* 0* 
  

Resultaatafhankelijke 
beloning s 40 60 60 60  

 76602 x 0 100 100 100 0 
  

Ploegentoeslag 
s 100 40 40 40  

 76603 x 0 100 100 100 50 
  

Aanloopschaal 
s 25 10 10 10  

 Ziekte en arbeidsongeschiktheid       

 76604 x 0 100 100 100 0 
  

Ziekteverzuim 
s 25 60 60 60  

 Arbeidsduur en verlof       

MN10 76605 x 0 100*  100* 100* 50* 
  

Arbeidstijdverkorting (ATV) 
s 10 10 10 10  

 76606 x 0 100 100 100 0 
  

Vakantiedagen 
s 60 25 25 25  

 Ouderenbeleid       

MN13 76607 x 0 100*  100* 100* 0 
  

Uitkering seniorendagen 
s 25 10 10 10  

 Diversen       

 76608 x 0 100 100 100 100 
  

Consignatievergoeding 
s 10 25 25 25  

 76609 x 0 100 100 100 0 
  

Werkingssfeer CAO 
s 25 25 25 25  

 76610 x 0 100 100 100 50 
  

Slaapurenregeling 
s 10 25 25 25  

 

* doorwerking 
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In Tabel II.6 is een overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het belang 
dat zij hechtten aan realisering van die onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. In de 
onderhandelingen werd over tien punten onderhandeld. Over vijf van die punten is ook daadwerkelijk een 
afspraak gemaakt. Hieronder worden de onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
 
Inkomen 
 
77601 Resultaatafhankelijke beloning 
De werkgever stelde voor om de reductie van ziekteverzuim als doel te stellen voor de uitkering van de 
resultaatafhankelijke beloning. De bonden wilden juist dat een passage in de CAO zou worden opgenomen 
die verbood dat een reductie van ziekteverzuim als doel voor resultaatafhankelijke beloning zou worden 
gesteld. Met name de bonden hechtten een aanzienlijk belang aan hun standpunt. De werkgever hechtte 
slechts een matig belang aan zijn voorkeur. In de CAO is uiteindelijk een passage opgenomen die 
ziekteverzuim als doel verbiedt. 
 
77602 Ploegentoeslag 
De bonden stelden voor om de ploegentoeslagen gelijk te schakelen op 21,1%. De werkgever was hier op 
tegen. De werkgever hechtte het maximale belang aan het behoud van de status-quo. Het belang dat de 
bonden aan hun standpunt hechtten was matig. De status-quo is gehandhaafd. 
 
77603 Aanloopschaal 
In de voorgaande CAO waren de jeugdloonschalen vervangen door aanloopschalen gebaseerd op ervaring 
in plaats van leeftijd. De bonden stelden voor om een maximumtermijn van 6 maanden af te spreken waarin 
werknemers volgens een aanloopschaal worden beloond. De werkgever vond 6 maanden te krap, omdat 
niet alle functies even zwaar zijn en soms een langer inwerktijd vergen. Het belang van alle 
onderhandelaars was gering. Uiteindelijk is afgesproken dat werknemers niet langer dan 3 jaar volgens een 
aanloopschaal zouden kunnen worden beloond. Daarmee haalden de bonden het principe binnen van de 
eindigheid van de aanloopschalen. De afgesproken termijn kwam meer overeen met de voorkeur van de 
werkgever. 
 
Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 
77604 Ziekteverzuim 
 
De bonden stelden voor om de passage uit de CAO te schrappen volgens welke de ziektewetuitkering van 
werknemers bij de vijfde ziekmelding nog slechts zou worden aangevuld tot 90% van het salaris (i.p.v. de 
100%, die bij de eerste vier ziekmeldingen gold). De werkgever wilde de passage handhaven. Alle 
onderhandelaars hechtten een vrij groot belang aan hun standpunt. De passage is gehandhaafd. 
 
Arbeidsduur en verlof 
 
77605 Arbeidstijdverkorting (ATV) 
De bonden wilden dat alle ATV-dagen vrij opneembaar zouden zijn. De werkgever wilde controle houden 
op de opname van ATV-dagen. De onderhandelaars hechtten weinig belang aan hun standpunt. 
Afgesproken is dat de helft van de ATV-dagen vrij opneembaar zouden zijn.  
 
77606 Vakantiedagen 
De bonden vroegen om een uitbreiding van het aantal vakantiedagen met twee dagen. De werkgever was 
hier op tegen. Het belang van de bonden was relatief gering en van de werkgever aanzienlijk groter. De 
vraag van de bonden is dan ook niet gehonoreerd. 
 
Ouderenbeleid 
 
77607 Uitkering seniorendagen 
De bonden wilden de uitkering bij opname van vrije diensten (seniorendagen) door oudere werknemers 
verhogen van 85% naar 90% van het salaris. De werkgever was hier op tegen. Hij stelde hierin meer belang 
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dan de bonden in hun standpunt. Het belang van alle onderhandelaars was gering. De status-quo is 
gehandhaafd. 
 
Diversen 
 
77608 Consignatievergoeding 
De bonden stelden voor de consignatievergoeding op te nemen in het dagloon, zodat deze ook zou worden 
uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid en verlof. De werkgever wilde de bestaande situatie behouden, waarin 
de consignatievergoeding los van het dagloon werd uitgekeerd. Het belang van de bonden was hoger dan 
dat van de werkgever, maar het was voor alle onderhandelaars vrij gering. Het voorstel van de bonden is in 
de CAO opgenomen. 
 
77609 Werkingssfeer CAO 
De bonden wilden graag dat de werkingssfeer van de CAO zou worden uitgebreid naar 220 punten ORBA 
(het functiewaarderingssysteem van de AWVN). De werkgever wilde dit niet. De onderhandelaars hechtten 
een gering belang aan hun standpunt. De werkingssfeer is niet uitgebreid. Wel beloofde de werkgever om 
meer openheid te verschaffen over de beloning van de ‘boven-CAO-ers’. 
 
77610 Slaapurenregeling 
De bonden stelden voor om de slaapurenregeling aan te passen. De regeling zou moeten ingaan zodra een 
werknemer na 22u zou worden opgeroepen. De werkgever zag in dat mensen niet meerdere malen per 
nacht uit hun bed konden worden gebeld. Toch zag hij liever de status-quo en daarmee de vrijheid van 
werkgevers gehandhaafd. Hij hechtte hieraan echter slechts een gering belang. Ook voor de werknemers 
had het issue niet al te veel prioriteit, maar beduidend meer dan voor de werkgever. Afgesproken is dat 
alleen voor werknemers die in de dagdienst werkten, de slaapurenregeling in werking zou treden wanneer 
zij na 22u zouden worden opgeroepen. 
 
II.7 CAO NS Reizigers 
 
De CAO NS Reiziger (CAO-nummer 1318) werd afgesloten op 18 december 2002 en liep van oktober 
2002 tot en met december 2004. De CAO is een ondernemings-CAO waar ongeveer 11000 werknemers 
onder vallen. De onderhandelingspartijen zijn NS Reizigersvervoer (NS), FNV Bondgenoten (FNV), de 
CNV Bedrijvenbond (CNV), de Vereniging Hoger Spoorwegpersoneel (VHS) en de Vakbond voor Rijden 
Personeel (VVMC). De NS heeft de grootste onderhandelingsmacht (50%), gevolgd door FNV (25%), 
VVMC (13%), CNV (5%) en VHS (3%). In Tabel II.7 is een overzicht gegeven van de 
onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het belang dat zij hechtten aan realisering van die 
onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. In de onderhandelingen werd over zeven 
punten onderhandeld. Over zes punten is ook daadwerkelijk een afspraak gemaakt. Hieronder worden de 
onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
 
Inkomen (en looptijd) 
 
131801 Looptijd 
De bonden wilden een looptijd afspreken van anderhalf jaar. De werkgever wilde graag een zo lang 
mogelijk looptijd. De werkgever hechtte een groot belang aan een lange looptijd. De bonden hechtten een 
vrij gering belang aan hun standpunt. Er is een looptijd afgesproken van 27 maanden. 
 
131802 Structurele loonsverhoging 
De bonden stelden een structurele loonsverhoging voor van 4% per jaar, in navolging van de maximale 
looneis van de Vakcentrale FNV. De werkgever wilde niet verder gaan dan 3% op 1 januari 2003 voor een 
CAO met een looptijd van 15 maanden. Het belang van alle onderhandelaars was zeer hoog. Uiteindelijk is 
een loonsverhoging van 3% afgesproken op 1 oktober 2002, gevolgd door een loonsverhoging van 
minimaal 3% op 1 januari 2004. Wanneer de gemiddelde landelijke contractloonstijging hoger zou 
uitvallen, zou deze worden gevolgd. Met dat de ingangsdatum van de loonsverhoging naar voren is 
geschoven en een loonsverhoging is afgesproken voor 2004, ging deze afspraak net iets verder dan de 
voorkeur van de werkgever. Wanneer de loonsverhoging per 1 januari 2004 tot 3% beperkt zou blijven, 
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kwam de afgesproken structurele loonsverhoging daarmee, gemiddeld over de looptijd van de CAO, uit op 
2,8% per jaar.  
 
Tabel II.7 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 

onderhandelingsuitkomst in het overleg over de CAO NS Reizigersvervoer 
 

Aanbe-
veling 

Issue   NS FNV CNV VHS VVMC Uitkomst 

          
 Inkomen (en looptijd)        

 131801 x 100 0 0 0 0 100 
  

Looptijd 
s 80 30 30 30 30  

MN01 131802 x 0* 100* 100* 100* 100* 38* 
  

Structurele 
loonsverhoging s 90 100 100 100 100  

MN02 131803 x 100* 0 0 0 0 100* 
  

Resultaatafhankelijke 
beloning s 100 90 90 90 90  

 Arbeidsduur en verlof        

MN10 131804 x 0 100* 100* 100* 100* 0 
  

Verlofsparen 
s 70 55 55 55 55  

MN10 131805 x 0 100* 100* 100* 100* 0 
  

Werktijdverkorting 
s 10 15 15 15 15  

 Ouderenbeleid        

MN13 131806 x 0 100* 100* 100* 100* 100* 
  

Vierdaagse werkweek 
50-plussers s 50 80 80 80 80  

 Diversen        

 131807 x 100 0 0 0 0 40 
  

Flexibele 
inzetbaarheid s 65 70 70 70 70  

 
* doorwerking 
 
131803 Resultaatafhankelijke beloning 
De werkgever wilde een deel van de beloning resultaatafhankelijk maken. De bonden waren hier op tegen. 
Alle onderhandelaars hechtten een zeer groot belang aan het issue. Toen overeenstemming was bereikt over 
de doelen die zou moeten worden bereikt, lieten de bonden hun bezwaren echter varen. Afgesproken werd 
dat de resultaatafhankelijke beloning zou worden toegekend wanneer de kans zou worden verhoogd dat 
passagiers tijdens hun reis de hoofdconducteur treffen en wanneer de informatievoorziening bij ontregeling 
van de treinen zou worden verbeterd. Deze doelen waren zo gesteld dat de kans gering was dat de 
resultaatafhankelijke beloning niet zou worden uitgekeerd.  
 
Arbeidsduur en verlof 
 
131804 Verlofsparen 
De bonden wilden graag dat verlofsparen in tijd mogelijk werd gemaakt in het keuzeplan in de CAO. Dit 
hield in dat een toename van het uurloon van een werknemers tot gevolg heeft dat hun gespaarde verlof 
meer waard wordt. De werkgever wilde dat verlofsparen alleen mogelijk zou zijn in geld. De 
onderhandelaars hechtten een redelijk groot belang aan hun standpunt, al woog het voor de werkgever 
duidelijk het zwaarst. Afgesproken is dat verlof alleen zou kunnen worden gespaard in geld. 
 
131805 Werktijdverkorting 
De bonden stelden een reeks kleine wijzigingen voor ten aanzien van arbeids- en rusttijden, 
werktijdverkorting en verlof. Het pakket kwam kort aan de orde, maar de werkgever maakte duidelijk niet 
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van de status-quo te willen afwijken. Het belang dat de onderhandelaars aan het issue hechtten was gering. 
De status-quo is gehandhaafd. 
Ouderenbeleid 
 
131806 Vierdaagse werkweek 50-plussers 
De bonden stelden voor om het voor het kantoor- en leidinggevend personeel van 50-plus mogelijk te 
maken om 4 dagen van 8,5 uur te werken wanneer zij in het kader van het keuzeplan zouden besluiten om 
34 uur te gaan werken. De werkgever was hier op tegen. De bonden hechtten een vrij groot belang aan dit 
onderwerp en hebben een afspraak in overeenstemming met hun voorkeur weten af te dwingen. 
 
Diversen 
 
131807 Flexibele inzetbaarheid 
De bonden wilden dat voor het rijdend personeel een werkzekerheidsgarantie gedurende de looptijd van de 
CAO zou worden gegeven. De werkgever wilde die garantie alleen geven wanneer in de CAO eveneens 
een sterk beroep op de flexibiliteit van de werknemers zou worden opgetekend. De discussie ging daarmee 
niet zozeer de opname van een passage waarin werkzekerheid werd vastgelegd. De vraag was of hier een 
sterke flexibiliteit van de werknemers wat inzetbaarheid betreft tegenover zou moeten staan – het standpunt 
van de werkgever – of dat slechts een minimale mate van flexibele inzetbaarheid mocht worden gevraagd – 
het standpunt van de bonden. Alle onderhandelaars hechten een matig belang aan dit punt. In de CAO is 
een werkzekerheidsgarantie opgenomen, vergezeld van een opmerking over mogelijke veranderingen van 
de werkinhoud van werknemers en van de wijze waarop zij in de toekomst zouden worden ingezet. Deze 
vrij zwakke formulering lag dichter bij de voorkeur van de bonden dan bij de voorkeur van de werkgever.  
 
II.8 CAO Lucent  
 
De CAO Lucent (CAO-nummer 2174) werd afgesloten op 15 januari 2004 en liep van november 2002 tot 
en met december 2004. De CAO is een ondernemings-CAO waar ongeveer 800 werknemers onder vallen. 
De onderhandelingspartijen zijn Lucent, FNV Bondgenoten (FNV), de CNV Bedrijvenbond (CNV), De 
Unie en de Vereniging Hoger Personeel Lucent (VHPL). Lucent heeft de grootste onderhandelingsmacht 
(56%), gevolgd door FNV (14%) en VHPL (14%), CNV (11%) en De Unie (6%). In Tabel II.8 is een 
overzicht gegeven van de onderhandelingsinzet van de onderhandelaars, van het belang dat zij hechtten aan 
realisering van die onderhandelingsinzet en van de onderhandelingsuitkomsten. In de onderhandelingen 
werd over 11 punten onderhandeld. Over negen punten is ook daadwerkelijk een afspraak gemaakt. 
Hieronder worden de onderhandelingsonderwerpen kort besproken. 
 
Inkomen 
 
217401 Afschaffen collectieve loonsverhoging 
Over dit punt is lang gesteggeld. Lucent kende collectieve loonsverhogingen en de werkgever wilde hier 
vanaf. Dit was een inhoudelijk zeer zwaar punt. Vakbonden wilden hun inspraak over de collectieve 
loonsverhoging niet zondermeer opgeven. Afschaffing van de collectieve loonsverhoging brengt de 
statutaire bestaanszekerheid van de bonden in het geding. Immers, in beginsel zijn de bonden ooit opgericht 
om precies dat te doen: als vertegenwoordiger van het collectief een betere prijs voor arbeid zien af te 
spreken dan voor het individu mogelijk zou zijn. Het was er de bonden dus veel aan gelegen om de 
collectieve loonsverhoging als onderhandelingspunt te behouden. Om deze reden heeft het overleg een jaar 
lang vrijwel stilgelegen. Pas toen de bonden was toegezegd dat zij inspraak zouden behouden op de 
verdeling van het voor loonsverhoging beschikbare budget (issue 217402), waren zij bereid de 
onderhandelingen te hervatten. In de discussie en in de uiteindelijk afspraak kan de aanbeveling van de 
Stichting van de Arbeid worden herkend die stelt dat meer resultaatafhankelijke beloningen in het CAO-
overleg dienen te worden betrokken (MN02). De Stichting beoogde de onderhandelingspartijen met de 
aanbeveling te stimuleren om naast een structurele loonscomponent meer incidentele of periodieke 
(collectieve) resultaatafhankelijke beloningscomponenten af te spreken. Het standpunt van de werkgever 
ging beduidend verder. Hij wilde de beloningsstructuur volledig resultaatafhankelijk maken en zo veel 
mogelijk af van collectieve componenten. Net als de bonden hechtte de werkgever een groot belang aan het 
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onderwerp. Hij wilde graag tot een afspraak komen die door de vakbonden zou worden gedragen, maar het 
handhaven van de collectieve loonsverhoging zou niet worden geaccepteerd door het moederbedrijf.  
 
Tabel II.8 Onderhandelingsinzet (x) en belang (s) van de onderhandelaars en 

onderhandelingsuitkomst in het overleg over de CAO Lucent 
 

Aanbe-
veling 

Issue   Lucent FNV CNV De Unie VHPL Uitkomst 

          
 Inkomen        

MN02 217401 x 0* 100 100 100 100 50* 
  

Afschaffen collectieve 
loonsverhoging s 95 100 100 100 100  

MN02 217402 x 100* 0* 0* 0* 0* 0* 
  

Resultaatafhankelijke 
beloning (verdeling) s 85 95 95 95 95  

MN03 217403 x 100* 0* 0* 0* 0* 100* 
  

Resultaatafhankelijke 
beloning (criteria) s 85 70 70 70 70  

 217404 x 100 0 0 0 0 100 
  

Premiespaarregeling 
(afschaffen) s 80 80 80 80 80  

 217405 x 0 100 100 100 100 50 
  

Premiespaarregeling 
(compensatie) s 80 80 80 80 80  

 Pensioenen        

OV01 217406 x 0* 100 100 100 100 90* 
  

Pensioenregeling 
s 90 90 90 90 90  

 217407 x 0 100 100 100 100 35 
  

Overgangsregeling 
pensioenharmonisatie s 95 100 100 100 100  

 217408 x 100 0 0 0 0 0 
  

Ziektekostenbijdrage 
gepensioneerden s 20 10 10 10 10  

 Diversen        

 217409 x 100 0 0 0 0 100 
  

Representatiekosten 
s 60 60 60 60 60  

 217410 x 100 0 0 0 0 100 
  

Reiskosten (regeling) 
s 50 25 25 25 25  

 217411 x 0 100 100 100 100 100 
  

Reiskosten 
(vergoeding) s 50 60 60 60 60  

 
* doorwerking 
 
De bestaande collectieve loonverhoging is afgeschaft. Daarbij zijn de schalen echter aangepast, zodat 
iedereen er in salaris op vooruit ging. Ook is een garantiebepaling opgenomen volgens welke alle 
werknemers in ieder geval een minimale loonsverhoging zouden krijgen. Voor werknemers die op een 
lager schaalniveau zitten is een relatief groter deel van het beschikbare budget gereserveerd. Ook is 
afgesproken dat het effect van de nieuwe regeling zou worden geëvalueerd.  
 
217402 Resultaatafhankelijke beloning (verdeling) 
Dit issue betrof de verdeling van de resultaatafhankelijke beloning tussen een individuele en een 
teamcomponent. De bonden hadden het standpunt dat de verdeling net als in voorgaande jaren minimaal 
50-50 zou moeten zijn. Oftewel, dat minstens de helft van de resultaatafhankelijke beloning aan 
teamprestaties werd gekoppeld. De werkgever wilde de individuele component vergroten naar 75% van het 
budget. De onderhandelaars hechtten een groot belang aan dit onderwerp, zij het minder groot dan aan het 
vorige issue. Afgesproken is om de bestaande verdeling van het budget voor resultaatafhankelijke beloning 
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te handhaven. De helft van het budget is daarmee gekoppelde aan teamprestaties, de andere helft aan 
individuele prestaties. 
 
217403 Resultaatafhankelijke beloning (criteria) 
De werkgever wilde, eveneens ingegeven door het internationaal beleid van het Amerikaanse 
moederbedrijf, de criteria wijzigen op grond waarvan de beloningen werden toegekend. De bonden wilden 
de status-quo behouden. De werkgever hechtte een groter belang aan het issue dan de vakbonden, als is ook 
het belang van de bonden niet gering. Er was sprake van een uitruil tussen dit issue en het vorige. De 
vakbeweging kreeg de gewenste 50-50 verdeling van de resultaatafhankelijke beloning in een 
teamcomponent en een individuele component. De werkgever kreeg de gevraagde aanpassing van de 
criteria voor toekenning van de resultaatafhankelijke beloning. 
 
217404 Premiespaarregeling (afschaffen) 
De bonden vonden dat de werkgever te eenzijdig had besloten tot afschaffing van de premiespaarregeling. 
De werkgever wist hen ervan te overtuigen dat dit gezien de wettelijke aanpassingen de enige reële optie 
was. Het belang dat de onderhandelaars aan het issue hechtten was relatief groot. Net als in de andere 
onderzochte CAO’s waarin de premiespaarregeling een punt van discussie was, is de regeling afgeschaft.  
 
217405 Premiespaarregeling (compensatie) 
De bonden waren bereid in te stemmen met afschaffing van de premiespaarregeling wanneer sprake zou 
zijn van compensatie. De werkgever wilde het volledige vrijgevallen werkgeversdeel besparen. Ook aan dit 
issue hechtten de onderhandelaars een groot belang. Afgesproken is dat een deel van het vrijgekomen 
werkgeversdeel zou worden besteed te steken aan een ruimhartiger reiskostenvergoeding (issue 217411). 
 
Pensioenen 
Over de herziening van de pensioenregeling is maanden onderhandeld. Dit overleg vond plaats buiten het 
CAO-overleg om. De afspraken die zijn gemaakt, zijn echter wel in het principeakkoord vastgelegd en 
daarmee onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen. De pensioenafspraken moeten zodoende in 
samenhang met de andere afspraken worden beschouwd. De werkgever wilde de twee bestaande 
pensioenregelingen samenvoegen, waarbij over zou worden gegaan van een eindloonregeling naar een 
middelloonregeling. De bonden stonden niet te juichen bij deze versobering van de bestaande regeling. 
Mede in het licht van de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om de pensioenregelingen zo aan te 
passen dat deze op de langere termijn betaalbaar blijven (OV01) en ook met het oog op de scheefgroei in de 
verhouding tussen werkenden en gepensioneerden waarmee het pensioenfonds van Lucent te kampen heeft, 
waren zij echter bereid af te zien van behoud van de bestaande pensioenregeling en te onderhandelen over 
de wijze waarop de nieuwe regeling zou worden ingericht. De overgang van een eindloon- naar 
middelloonregeling was daarmee een hamerstuk. De discussie richtte zich op de vraag hoe de nieuwe 
pensioenregeling zou moeten worden geïndexeerd (217406) en hoe de overgang van de twee oude 
regelingen naar de nieuwe zo ‘pijnloos’ mogelijk zou kunnen worden gemaakt (217407).  
 
217406 Pensioenregeling 
De onderneming wilde wel voorwaardelijke indexatie afspreken, maar had daarbij een laag garantieniveau 
voor ogen met strenge voorwaarden voor toekenning van de indexatie. De bonden wilden volledige 
indexatie. Afgesproken is dat zou worden gestreefd naar volledige indexatie. Dit streven hield in dat 
soepele voorwaarden zouden gelden voor toekenning van de indexatie. Wel is voor 2004 een bevriezing 
afgesproken. De uitkomst naderde niettemin het standpunt van de bonden. 
 
217407 Overgangsregeling pensioenharmonisatie 
Ongeveer de helft van de deelnemers aan het pensioenfonds viel onder een regeling, waarbij het pensioen 
zou ingaan vanaf 60 jaar. De andere helft viel onder een regeling, waarbij het pensioen zou ingaan vanaf 65 
jaar. Naast de startleeftijd verschilden ook de premiepercentages van de beide regelingen. Deze regelingen 
werden geharmoniseerd tot een regeling met een pensioenleeftijd van 62 jaar, waarbij iedereen een gelijk 
percentage premie zou betalen. De bonden drongen lang aan op een inventarisatie van de deelnemers die 
nadelige effecten zouden ondervinden van de overgang naar de nieuwe regeling. De discussie richtte zich 
daarom niet zozeer op de inrichting van deze nieuwe regeling, maar meer op de wijze waarop deze zou 
worden ingevoerd. De werkgever wilde graag dat de nieuwe regeling ineens zou worden ingevoerd. De 
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bonden pleitten voor een overgangsregeling, waarin deelnemers die nadelige effecten ondervonden van de 
nieuwe regeling zouden worden gecompenseerd. De onderhandelaars hechtten groot belang aan hun 
standpunt. Uiteindelijk is een compromis bereikt met de instelling van een introductiepremie. Afhankelijk 
van leeftijd en dienstjaren zouden werknemers bij de overgang naar de nieuwe regeling een eenmalige 
indexatie krijgen over het voorgaande traject. Op die manier werden de deelnemers aan het pensioenfonds 
die een hogere premie betaalden enigermate gecompenseerd. Omdat sprake was van een eenmalige premie 
en niet van een geleidelijke overgangsregeling, lag de uitkomst dichter in de buurt van het 
werkgeversstandpunt. 
 
217408 Ziektekostenbijdrage gepensioneerden 
De werkgever stelde voor om de ziektekostenbijdrage die de onderneming betaalde aan gepensioneerden 
terug te brengen of tenminste te bevriezen. De bonden waren tegenstander van het tornen aan de 
ziektekostenbijdrage aan de gepensioneerden. De onderhandelaars hechtten een vrij gering belang aan dit 
issue. De status-quo is gehandhaafd. 
 
Diversen 
 
217409 Representatiekosten 
De werkgever wilde dat de vergoeding van representatiekosten zou worden gewijzigd van een netto 
vergoeding naar een bruto vergoeding. Dit zou de werkgever bevrijden van de noodzaak om de uitbetaling 
van representatiekosten apart op te geven bij de fiscus. De vakbonden waren hier op tegen. De 
onderhandelaars hechtten een matig belang aan het issue. Het voorstel van de werkgever is gehonoreerd. 
 
217410 Reiskosten (regeling) 
De werkgever wilde de reiskostenregeling vereenvoudigen. De vakbonden waren hier op tegen, omdat zij 
in de vereenvoudigingen versoberingen zagen. De werkgever hechtte een matig belang aan zijn standpunt. 
De onderhandelaars hechtten slechts een gering belang aan het. De werkgever heeft gekregen wat hij wilde. 
 
217411 Reiskosten (vergoeding) 
 
De werkgever heeft aangeboden de reiskostenvergoeding uit te breiden, opdat de bonden konden 
instemmen met het afschaffen van de premiespaarregeling en met de vereenvoudiging van de regelingen 
voor representatiekosten en reiskosten. Niettemin is het intrinsieke standpunt van de onderneming het 
handhaven van de status-quo. De bonden wilden dat de reiskostenvergoeding zou worden verruimd. 
Afgesproken is dat de eerste tien reiskilometers nu ook zouden worden vergoed. De regeling werd daarmee 
ook eenvoudiger. Daarnaast is de vergoeding verhoogd van 16 cent naar de wettelijk maximale onbelaste 
vergoeding van 18 cent per kilometer en is de maximale vergoeding opgehoogd naar 140 euro per maand. 
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Tabel III.1  Oorspronkelijke structuur van de gebruikte bestanden van de Afdeling CAO-onderzoek 

en beleidsinformatie van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Afdeling COB) 

 

Thema Deelonderwerp Jaar Aspecten CAO’s Variabelen 
      
Arbeid en zorg (Aanpassing) Arbeidsduur 1998  5 132 17 
  1999  5 139 20 
  2000  4 125 15 
  2003  6 122 42 
 Kinderopvang 1993  1 180  1 
  1998  8 132 19 
  1999 11 139 25 
  2000  8 125 21 
  2002  2 310  3 
  2003  2 310  2 
 Zorgverlof 1993  1 176  4 
 Loopbaanonderbreking 1998  1 132 12 
  2000  1 125 11 
 Verlofsparen 1998  3 132 16 
  1999  3 139 20 
  2000  3 125 15 
 Verlofvormen 1998  8 132 51 
  1999  8 139 52 
  2000  8 125 44 
      
Employability   1998 34 117 52 
  1999 27 132 39 
  2001 41 125 81 
  2002 41 125 80 
  2003 41 125 81 

 



Bijlage III 

 220

Tabel III.2 Afspraken over employability en arbeid en zorg gerelateerd aan aanbevelingen uit 
Agenda 2002 en Er is meer nodig 

 

Agenda 2002 Er is meer nodig Variabele  
    

1 VB. scholingsverlof 
2 VB1a. scholingsdagen doorbetaald 
3 VB2a1. betaald verlof t.b.v. alg. scholing 
4 VB2b1. onbetaald verlof t.b.v. alg. scholing 
5 VB3a1. betaald verlof t.b.v. functiegerichte 

scholing 
6 VB3b1. onbetaald verlof t.b.v. functiegerichte 

scholing 

AG06 Scholings-
verlof 

7 VB4a1. betaald examen verlof 
8 VB5. sparen voor scholing 
9 VB5a. roostervrije tijd/ADV 
10 VB5b. overwerkuren 
11 VB5c. vakantiedagen 
12 VB5d. scholingsdagen 
13 VE. motiverend beloningsbeleid 
14 VE1. waarneming/vervanging 
15 VE2. periodiek boven schaalmaximum 
16 VE3. diplomatoeslag 
17 VE4. promotie 
18 VE5. toeslag/beloning i.h.k.v. inzetbaarheid 
19 VE6. arbeidsmarkttoeslag 

MN05 Verbreding 
employability- 
beleid: meer 
werknemers 

20 VG. transparantie arbeidsmarkt 
21 VA. scholing 
22 VA2. algemene scholing 
23 VA3. cursus Nederlands 
24 VA5a. inzetbaarheid 
25 VA5b. technologische ontwikkelingen 
26 VA5c. sociaal beleid (reorganisatie) 
27 VA5d. loopbaanontwikkeling 
28 VA5e. leeftijdsbewust beleid 
29 VA6. studie-baancontracten 
30 VA7. erkenning verworven competenties (EVC) 
31 VA8. scholingsplicht 

 

MN06 Verdieping 
employability-
beleid: meer 
permanente 
scholings-
vormen 

32 VA9. scholingsrecht 
33 VC1. persoonlijk opleidingsplan (POP) 
34 VD. loopbaanbevordering  
35 VD1a. functioneringsgesprekken: algemeen 
36 VD1b. functioneringsgesprekken: scholing 
37 VD1c. functioneringsgesprekken: beloning 
38 VD1d. functioneringsgesprekken: loopbaan 
39 VD2. loopbaanadvies 
40 VD4. mobiliteitsincentives 

AG07 Loopbaan-
ontwikkeling 

MN07 Loopbaan-
begeleiding 
voor alle 
werknemers: 
persoonlijke 
opleidings-
plannen en 
budgetten 

41 VD5. mobiliteitscentrum 
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Tabel III.2  (vervolg) 
 
     

42 V01a1. afspraken t.a.v. vermindering arbeidsduur 
43 V01a2. afspraken t.a.v. uitbreiding arbeidsduur 

AG08 Flexibilisering 
arbeidsduur 

44 V01b. uitbreiding arbeidsduur onvoorwaardelijk 
45 V04a. andere deeltijdstimulerende bepalingen 
46 V04b1. melden (deeltijd) vacatures bij het RBA 

AG09 Stimuleren 
deeltijdarbeid 

 

47 V04b2. concrete bepalingen scheppen van 
deeltijdbanen 

48 V07a. bepaling over zwangerschaps- en 
bevallingsverlof 

49 V08a. bepaling over terugkeerregeling 
50 V09a. bepaling over adoptieverlof 
51 V10a. bepaling over kraamverlof 

AG10 Stimuleren 
ouderschaps-
verlof 

52 V11a. bepaling over ouderschapsverlof 
53 V12a. bepaling over calamiteitenverlof 
54 V13a. bepaling over zorgverlof 
55 V13b. zorgverlof betaald of onbetaald 
56 V14a. onderscheid calamiteiten- en zorgverlof 

onduidelijk 
57 V18a. bepaling loopbaanonderbreking als 

langdurig verlof 
58 V18d. loopbaanonderbreking in verlofspaar- / a la 

carteregeling 
59 V18e. maximum tijdsduur aan langdurig verlof 

MN11 Treffen 
regelingen 
langdurig  
(zorg- en 
ouderschaps-) 
verlof 

60 V18g. bepaling loopbaanonderbreking. alleen 
zorgverlof 

61 V15a. bepaling over het sparen van verlof 
62 V15b1. verlofsparen: tijd voor tijd 
63 V15b2. verlofsparen: tijd voor geld 
64 V15c. doeleinden verlofsparen aangegeven 
65 V15d1. spaardoel: educatie 

 

MN10 Vereen-
voudiging 
regelingen kort 
verlof, 
verlofsparen, 
(ver-)kopen 
verlofdagen 

66 V15d2. spaardoel: vut of prépensioen 

67 V19. afspraken over kinderopvangregeling 
68 V20. leeftijdscategorie kinderopvangregeling 
69 V21a. onvoorwaardelijk gebruik 

kinderopvangregeling 
70 V23c. kinderopvangregeling in meerkeuzesysteem 
71 V24a. budget voor kinderopvang 
72 V25a. vermelding soort kinderopvang in regeling 
73 V25b2. kinderopvangregeling voor: gastouders 
74 V25b3. kinderopvangregeling voor: BSO 

AG11 Kinder-
opvang 

MN12 Treffen/ 
uitbreiden 
regeling 
kinderopvang 

75 V26. kostendeling tussen de werkgevers van beide 
ouders 
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Tabel III.3 Aantal typen afspraken, aantal CAO’s en aantal waarnemingen van DOORWERKING IN DE 

UITKOMST per jaar 
 

Jaar Aantal typen afspraken Aantal CAO's Aantal waarnemingen 
    
1996 58 8 176 
1997 60 54 1.858 
1998 75 89 3.485 
1999 68 76 2.830 
2000 75 87 2.839 
2001 75 95 2.626 
2002 47 115 3.064 
2003 47 84 3.130 
    
Totaal 75 138 20.008 

 
 



 

  
Summary 
 

 
 

In Dutch Labour relations a central level body, the ‘Stichting van de Arbeid’ (Labour 
Foundation), formulates recommendations on labour condition policy that are to be 
elaborated into arrangements in Collective Labour Agreements (CLAs) on the decentral 
level. The problem of this cross-level policy coherence between Labour Foundation 
recommendations and arrangements in CLAs can be perceived as a problem of policy 
implementation (cf. Akkerman & Torenvlied, 2002; Torenvlied & Akkerman, 2002; 
2004; Van Houten, 2004; Van Houten & Torenvlied, 2002). However, Dutch labour 
relations differ substantially from the state centric systems described by existing theories 
of policy implementation. Firstly, Dutch labour relations are comprised of multiple, 
relatively autonomous, layers of collective decision-making. On the central level, in the 
Labour Foundation, representatives of peak organisations of trade unions and employer’s 
organisations negotiate the content of policy recommendations. On the decentral level, in 
sectors and enterprises, negotiations take place between individual trade unions and 
employers or employer’s organisations on CLAs. Thus, the system of Dutch labour 
relations is a multilevel system (cf. Héritier, 2003; Hooghe & Marks, 2003; Torenvlied & 
Akkerman, 2004). Secondly, Labour Foundation recommendations are not legally 

binding. The Labour Foundation makes use of so-called soft policy (cf. Streeck, 1995; 
Van Houten & Torenvlied, 2002). 
 This combination of multilevel governance and soft policy raises two important 
questions. The first question concerns the level of decentral compliance with central level 
recommendations that can be expected, and the conditions under which compliance 
occurs. The second question has to do with the appropriateness of existing theories of 
policy implementation for analysing multilevel systems in which soft policies are applied. 
The problem of cross-level policy coherence in Dutch Labour relations does not only 
provide for scientific puzzles. There is also a societal interest for the study of decentral 
compliance with Labour Foundation recommendations, emphasised by three interrelated 
trends in the recent history of Dutch Labour relations. The first trend refers to changes in 
the institutional structure: a gradual shift of discretion to the decentral level since the 
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1980’s. The second trend has to do with changes in the behaviour of peak organisations 
of labour and capital and of government: and increasing emphasis on compliance with 
recommendations since the second half of the 1990’s. Simultaneously, a third trend took 
place. This trend concerns changes in policy content: the formulation of increasingly 
concrete recommendations. The first trend resulted in a situation in which labour 
conditions are mainly decided upon on the decentral level. The second and third trends, 
however, seem to be a consequence of increasing doubts among peak organisations and 
government about the extent to which recommendations were actually elaborated into 
CLA-arrangements, and the way in which this was done.  
 This study was set out to describe and explain variation in cross-level policy 
coherence between Labour Foundation recommendations and CLAs. It contributes to 
research on policy making and policy implementation as well as research on labour 
relations. It aimed to achieve theoretical progress by applying the standard model of 
policy implementation in a context of multilevel policy making and by deriving 
hypotheses about cross-level policy coherence in Dutch labour relations. It aimed to 
achieve methodological progress by developing new instruments to measure cross-level 
policy coherence. Foremost, it aimed to achieve empirical progress by testing the derived 
hypotheses. 

The scope of the study was limited to two levels in Dutch labour relations: central 
level negotiations in the Labour Foundation and decentral level negotiations on CLAs. 
This means that negotiation processes within (peak organisations of) trade unions and 
employers’ associations are ignored. Another restriction was its focus on top down 
processes: the influence of the Labour Foundation and the peak organisations of labour 
and capital on CLA-negotiations. Bottom up processes – such as the influence of 
individual (members of) trade unions and employers’ associations on central level 
negotiations – were only taken into account when relevant for the explanation of the top 
down process resulting in cross-level policy coherence. 
 
Cross-level policy coherence 

Cross-level policy coherence is defined as the extent to which operational decisions and 
actions conform with the broader tasks set out in the recommendations (cf. Herweijer, 
Hummels & Van Lohuizen, 1990). Such conformity is determined on the individual and 
the collective level in two stages of the policy process. The first stage is the agenda-

setting stage, in which negotiators individually determine their negotiation stake – the 
policy position that reflects their preferred outcome – and collectively determine the 
negotiation agenda. The second stage is the negotiation stage, in which negotiators 
individually choose whether or not to give in on their preference when collectively 
deciding upon a negotiation outcome. These distinctions between an agenda-setting stage 
and a negotiation stage and between coherence on an individual and a collective level 
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result in four indicators of cross-level policy coherence: (1) coherence in the negotiation 
stake – the extent to which recommendations can be recognised in the policy positions of 
CLA-negotiators at the outset of the negotiations – (2) coherence in the negotiation 
agenda – the extent to which elaboration of recommendations is a subject in CLA-
negotiations – (3) coherence in the negotiation process – the extent to which CLA-
negotiators deviate from their preference when accepting outcomes that conform with 
recommendations – and (4) coherence in the negotiation outcome – the extent to which 
recommendations are elaborated in CLA-arrangements. 
 
Standard model of policy implementation 

To explain cross-level policy coherence a model-guided approach was applied. The 
starting point was the standard model of policy implementation. This standard model of 
policy implementation was constructed to explain outcomes of policy processes in state 

centric systems (cf. Torenvlied & Akkerman, 2004). The model explains policy 
deviations by implementation agencies from: (1) characteristics of the decision-making 

process – in which preferences of individual politicians are transferred into collective 
political decisions – (2) characteristics of implementation agencies – that transfer these 
political decisions into policy performances – and (3) characteristics of the procedures 
for controlling and monitoring of the implementation process. Models of policy 
implementation are related to models of collective decision-making (cf. Achen, 2006; 
Bueno de Mesquita & Lalman, 1986, 1992; Bueno de Mesquita, Newman & Rabushka, 
1985; Bueno de Mesquita & Stokman, 1994; Stokman, 2004, 2005; Stokman, Van Assen, 
Van der Knoop & Van Oosten, 2000; Thomson, Stokman & Torenvlied, 2003). Firstly, 
both types of models depart from methodological individualism (cf. Coleman, 1990; 
Popper, 1964, 1966). Collective phenomena are explained as the (often unintended) 
consequences of purposive actions of individual actors or of organisations. Actors are 
assumed to choose those behavioural options with which they maximise their expected 
utility (rational choice perspective). Secondly, both types of models concern elaborations 
of the spatial theory of decision-making (Black, 1948, 1958; Enelow & Hinich, 1990). 

The standard model of policy implementation takes a number of mechanisms into 
account that offer potential explanations for the policy deviations that are realised by 
implementation agencies when implementing political decisions (cf. Torenvlied, 1996, 
2000). A first mechanism concerns the procedures for controlling implementation 
agencies that are available to policy makers. A second mechanism concerns the presence 
of a norm of loyalty, according to which implementation agencies are supposed to be 
loyal to policy makers and should not deviate from political decisions in the process of 
implementation. A third mechanism concerns the information asymmetry between policy 
makers and implementation agencies.  
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The standard model is based on a number of assumptions with regard to the 
specific context in which policy processes take place. It departs from a general 
assumption about the behaviour of the actors involved. Subsequently, more specific 
assumptions are introduced about the institutional structure – relations between actors – 
the policy space – relations between policy alternatives – and finally, the information, 
goals and behavioural options of the actors. However, the differences between state 
centric systems and multilevel systems have implications for the usefulness of the 
assumptions underlying the standard model of policy implementation in the context of 
Dutch labour relations. In order to apply the standard model of policy implementation to 
Dutch labour relations, the assumptions in the standard model are adjusted and 
supplemented, using a number of ‘middle-range theories’ (Merton, 1973) about policy 
processes in multilevel systems. 
 
Middle-range theories about policy processes in multilevel systems 

The institutional structure of Dutch labour relations can be defined as neo-corporatist (cf. 
Visser & Hemerijck, 1997; Woldendorp, 2005). The organisations involved are 
characterised by a system of membership. To analyse the behaviour of individual actors 
within (peak organisations of) interest organisations, Schmitter and Streeck (1999) 
distinguished between a logic of membership and a logic of influence. Reasoning from the 
logic of membership, members will invest more in interest organisations when these 
organisations produce more collective goods – benefiting all with an interest – and 
selective goods – benefiting members only. Based on the logic of influence, 
administrators of interest organisations will promise compliance of their members with 
any agreements made with target organisations, in order to compel these target 
organisations to make concessions in favour of the interest organisation they represent. 
Following from these two logics, the extent to which peak organisations in Dutch labour 
relations invest in coordination to secure compliance with recommendations is expected 
to depend on the extent to which recommendations contribute to the collective and 
selective goods they need to produce to safeguard membership loyalty. Government is the 
most important target organisation of the peak organisations of labour and capital. 
However, government plays a special role, because it is able to intervene in labour 
condition formation by issuing legislation. In this shadow of government (cf. Scharpf, 
1997) administrators of peak organisations will try to prevent government from 
interfering by taking the preferences and priorities of government into account (1) in the 
central level negotiations about recommendations in the Labour Foundation, and (2) in 
the extent to which they invest in coordination to secure compliance with those 
recommendations. 
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Adjusted model of policy implementation in Dutch labour relations 
An adjusted model of policy implementation in Dutch labour relations was formulated. 
Like the standard model of implementation it departs from the assumption that actors aim 
to maximise their utility. The specific assumptions about the institutional structure are 
adjusted to account for the context of multilevel policy making in Dutch labour relations. 
Labour Foundation recommendations are not legally binding for the actors involved. The 
principal-agent relation between administrators of peak organisations and CLA-
negotiators is not defined by formal procedures for control, but by a system of 

membership. In addition, it is assumed that government is able to intervene in policy 
making, both on the central and on the decentral level.  

With regard to the policy space, the adjusted model, like the standard model, 
assumes that policy issues can be expressed on one-dimensional policy scales. However, 
although central level negotiations in the Labour Foundation and decentral level CLA-
negotiations cover the same general topics, the issues at both levels do not exactly match 
in terms of policy alternatives. The assumption in the standard model, that the policy 
space is identical on both the central and the decentral level, is therefore replaced. It is 
assumed that the policy scales are not comparable across the levels. This implies that the 
policy deviation between a political decision and the policy performance of an 
implementation agency cannot be defined as a specific distance on the policy scale.  

However, policy alternatives can be compared across different levels. Central 
level recommendations are assumed to have a range of coherence on the decentral level 
policy scale. This range of coherence concerns the set of all decentral alternatives that 
conform to the content of the recommendation. Using the concept of a range of 

coherence the four indicators of cross-level policy coherence mentioned earlier can be 
defined, providing an alternative for the traditional concept of policy deviation. 
Coherence in the negotiation stake of a CLA-negotiator is defined as the situation where 
a negotiator prefers an outcome inside the range of coherence of a recommendation. 
Coherence in the negotiation agenda is defined as the situation where it is collectively 
agreed that negotiation will take place about an issue on which at least one of the 
negotiators prefers an outcome within the range of coherence of a recommendation. 
Coherence in the negotiation process is defined on the level of individual CLA-
negotiators: (1) coherence in the negotiation process is assumed to be stronger, the more 
a CLA-arrangement approaches the negotiation stake of a CLA-negotiator inside the 
range of coherence of a recommendation (recommendation without incentive to deviate), 
and (2) coherence in the negotiation process is assumed to be stronger, the more a CLA-
arrangement differs from the negotiation stake of a CLA-negotiator outside the range of 

coherence of a recommendation (recommendations with incentive to deviate). Finally, 
coherence in the negotiation outcome is defined as the situation where a CLA-
arrangement can be positioned inside the range of coherence of a recommendation. 
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The assumptions in the standard model about the information of actors are 
maintained. It is assumed that actors are informed about the issues, alternatives, and 
outcomes of collective decision-making as well as about the goals and behavioural 
options of the actors involved. They are uncertain about the restrictions other actors face 
when arriving at their choice of action. In terms of the goals and behavioural options of 
actors, it is assumed that peak organisation administrators and CLA-negotiators aim to 
realise their own policy positions (most preferred policy alternatives) and that they will 
suffer a bigger preference loss, the more the outcome of policy making deviates from this 
policy position. In addition, it is assumed that both peak organisation administrators and 
CLA-negotiators aim to gain and maintain a certain reputation. Peak organisation 
administrators suffer reputation loss when there is no coherence in the negotiation 

outcome. This reputation loss increases as the collective support for a recommendation 
increases. CLA-negotiators suffer reputation loss (1) when there is no coherence in the 

negotiation stake and/or (2) when there is no coherence in the negotiation outcome. This 
reputation loss increases as the control sensitivity of a CLA-negotiator increases, with 
regard to his policy performance on an issue. Both peak organisation administrators and 
CLA-negotiators have to make a trade-off between preference loss and reputation loss. 
The behavioural options of peak organisation administrators are (1) to choose negotiation 

stakes on certain issues, and (2) to try to place these issues on the agenda of the Labour 
Foundation negotiations. They can try to influence other peak organisation administrators 
to choose policy positions closer to their preferences, after which collective decisions are 
made about formally non-binding recommendations. Subsequently, peak organisation 
administrators can attempt to influence CLA-negotiators to choose policy positions 
within the range of coherence of these recommendations. 

The behavioural options of CLA-negotiators are (1) to choose a negotiation stake 
on certain issues inside or outside of the range of coherence of recommendations, and (2) 
to try to place these issues on the agenda of the CLA-negotiations. Subsequently, they 
can attempt to influence other CLA-negotiators to choose policy positions closer to their 
negotiation stake, after which collective decisions are made about binding CLA-
arrangements.  

Nine hypotheses have been derived from the adjusted model of policy 
implementation. The first hypothesis predicts an influence of government on the 
formulation of recommendations. The other hypotheses refer to the effects on cross-level 

policy coherence of (1) the collective support for recommendations among peak 
organisation administrators, (2) the preference loss of individual peak organisation 
administrators in the central level negotiations, (3) the distance between the policy 
positions of peak organisation administrators and the policy positions of government, and 
(4) the salience that government attaches to the recommendations.  
 



  Summary 

 229

Data and methods 

To test the hypotheses two types of data have been collected: (1) decision-making data 
about the social pacts Agenda 2002 and Er is meer nodig (trans. More is needed) and 
about the negotiations about eight CLAs reached in 2002 and 2003, and (2) longitudinal 
data about the presence of 75 types of arrangements about employability and work-life 
balance in 138 CLAs reached in the period 1996-2003. To safeguard the validity and 
reliability of the research design close attention was paid to (1) the quality of the data 
collection, (2) the choice of moments of measurement, and (3) the selection of the units 
of analysis. Findings based on the decision-making data and longitudinal data could be 
compared, with each other and with findings from previous research (triangulation). The 
moments of measurement account for the chronological sequence of events that were to 
be related. Care has been taken that the characteristics of these events were measured as 
reliably as possible, given, for instance, the limitations on the memory of experts. The 
units of analyses were selected in such a way that they are sufficiently comparable, on the 
one hand, and provide sufficient variation in the dependent and independent variables, on 
the other. For the sake of comparability, recommendations were selected that were issued 
as part of a social pact. Agenda 2002 was selected, because data about this social pact 
were already available (Akkerman & Torenvlied, 2002; Torenvlied & Akkerman, 2002, 
2004). More is needed was selected, because at the time of this study it was the most 
recent social pact that covered a wide range of subjects (see also Van Houten, 2004). In 
the selection of CLAs two aspects were given specific attention: continuity in the 
availability of decision-making data about CLA-negotiations and variation in the 
dependent and independent variables. From a list of CLAs – about which decision-
making data were collected in previous research – eight were selected that vary in type 
(sector level or enterprise level), coverage (number of employees), and level of 
organisation (percentage of employees who are a member of one of the unions 
represented in the negotiations).1 The choice to look at CLA-arrangements about 
employability and work-life balance was based, firstly, on the fact that the available data 
about CLA-arrangements about these themes covered a relatively long period of time. 
Secondly, these themes differ substantially in the support for arrangements among 
members of trade unions and employers’ associations and in the role government plays in 
the policy process. 

The decision-making data were collected through expert interviews based on 
semi-structured questionnaires. The experts were asked to provide quantitative estimates 
of the policy positions, salience, and relative bargaining power of the actors in the 
negotiations they themselves took part in. For every negotiation process multiple (most 

                                                 
1 These are the CLAs for the building sector, Philips, the technological-industrial sector, the photo finishing 
sector, Sara Lee / Douwe Egberts, the paper industry, NS Reizigersvervoer (Dutch Railways passenger 
transport division) and Lucent, reached in 2002 and 2003. 



Summary 

 230

often two) experts were questioned. Those estimates were used that were provided by the 
expert who gave the most complete answers to the questions, and who’s answers showed 
the optimal balance in terms of comprehensiveness and specificness. The longitudinal 
data about CLA-arrangements were made available by the Ministry of Social Affairs and 
Employment. The original files as provided by the Ministry were systematised, cleaned, 
and combined into one file for analysis.  
 The characteristics of the decision-making in the Labour Foundation and in the 
CLA-negotiations were measured by collecting information about (1) the actors involved, 
(2) the issues at stake, as an ordering of alternatives on a policy scale, (3) the policy 
positions, (4) the salience actors attached to the issues, and (5) the bargaining power that 
actors availed of in the negotiations. To measure the dependent variable cross-level policy 

coherence, it was determined whether the policy position of the actors and the outcomes 
of decision-making were positioned inside or outside the range of coherence of 
recommendations. To operationalise the independent variables indicators were 
constructed that concerned distances on the policy scale between the recommendations, 
the policy positions of peak organisation administrators and the policy positions of 
government. Where relevant, these distances were weighted for the salience and the 
bargaining power of negotiators. 
 
Findings 

The empirical analyses of this study firstly concerned the extent to which government 
was able to influence the formulation of recommendations in the Labour Foundation. For 
this purpose the negotiations in December 2000 about the recommendations in the social 
pact More is needed were analysed. This social pact contained 13 recommendations about 
remuneration, employability and work-life balance. In particular, the recommendations 
with regard to employability and work-life balance had a position on the policy scale 
closer to the preferred position of government than was expected based on policy 
positions, salience and bargaining power of the peak organisation administrators.  

The findings supported the expectation that government influences the salience 
that peak organisation administrators attach to realising their policy positions in the 
Labour Foundation negotiations. The expected negative effect of government salience on 
the salience of peak organisation administrators was not found. In other words, if 
government gives an issue a higher government priority than usual this does not 
necessarily cause peak organisation administrators to make greater concessions in the 
negotiations about that issue. However, peak organisation administrators do make greater 
concessions, as the distance between their own policy position and the policy position of 
government increases. In addition, it was found that the salience of peak organisation 
administrators decreases, when both government salience and the distance between their 
own policy position and the policy position of government increases. This means that as 
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both the probability (government salience) and the costs (distance between own position 
and government position) of government intervention increase, peak organisation 
administrators attach less priority to realising their own preferences. 

This government influence indirectly affects the extent to which peak organisation 
administrators invest in coordination on compliance with Labour Foundation 
recommendations. It was expected that the extent to which peak organisation 
administrators invest in coordination on compliance depended on their collective support 

for recommendations and their individual preference loss in the Labour Foundation 
negotiations. Government influence on salience is the strongest for peak organisation 
administrators who have a policy position that is relatively distant from the position of 
government on the policy scale. As a result of their lower salience, they do not affect the 
collective support for recommendations as much as they would without government 
influence. Hence, peak organisation administrators will invest more in coordination on 
compliance, the more government takes a change-oriented position on an issue and the 
greater the priority government gives to this issue. In addition, government influence on 
salience results in a smaller preference loss for peak organisation administrators who 
have a policy position that is relatively distant on the policy scale from the position of 
government. Government influence on Labour Foundation negotiations therefore results 
in a greater investment by peak organisation administrators in coordination on 
compliance, especially, when recommendations more closely approach the policy 
positions of government and when government gives greater priority to 
recommendations. 

Subsequently, variation in coherence in (1) the negotiation stake, (2) the 
negotiation agenda, and (3) the negotiation process was analysed and the hypotheses 
were tested that concerned these indicators of cross-level policy coherence. To do so, 
characteristics of the Labour Foundation negotiations and priorities of government were 
related to decision-making data on eight CLAs. The extent to which cross-level policy 

coherence with Labour Foundation recommendations was found in the negotiation stake, 
in the negotiation agenda, and in the negotiation process varied substantially between 
recommendations and between CLAs. The level of coherence in the negotiation stake and 
in the negotiation process also varied strongly between representatives of employers and 
employees.  

The findings contradicted the expectations that collective support among peak 
organisation administrators has a positive effect and the preference loss of individual 
peak organisation administrators has a negative effect on coherence in the negotiation 

stake. A greater collective support results in smaller levels of coherence in the 

negotiation stakes, and a greater preference loss of administrators of a certain peak 
organisation results in higher levels of coherence in the negotiation stakes of the CLA-
negotiators affiliated with that peak organisation. Variation in coherence in the 
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negotiation stake turned out to be associated mainly with differences between 
representatives of employers and employees and differences in the extent to which the 
policy positions of peak organisation administrators were change-oriented. In choosing 
their negotiation stake, trade union negotiators are more loyal to Labour Foundation 
recommendations than negotiators representing (associations of) employers. CLA-
negotiators affiliated with change-oriented peak organisations, more often choose a 
negotiation stake inside the range of coherence of recommendations, than do CLA-
negotiators affiliated with conservative peak organisations.2  

The collective support among peak organisation administrators and the preference 

loss of individual peak organisation administrators did have the expected effects on 
coherence in the negotiation agenda. The bigger the collective support and the smaller 
the preference loss of individual peak organisation administrators, the more often 
recommendations are to be found on the decentral negotiation agenda.  

The analysis of coherence in the negotiation process showed a substantial effect 
of the mere presence of recommendations. CLA-negotiators are more prepared to give-in 
when the negotiations deal with issues that concern the elaboration of recommendations, 
than when they deal with issues that are not covered by any of the recommendations. 
However, the collective support among peak organisation administrators and the 
preference loss of individual peak organisation administrators were found to be of hardly 
any importance in the negotiation stage of the CLA-negotiations. It was found that 
government does influence coherence in the negotiation process. The greater the 
government salience of an issue, the higher the level of coherence in the negotiation 

process. Again, differences between representatives of employers and employees showed 
to be of importance. Trade union negotiators are more prepared to give in on their 
preferences to realise cross-level policy coherence than negotiators representing 
(associations of) employers. 

Finally, variation in coherence in the negotiation outcome was analysed. In a 
large-scale analysis, characteristics of the Labour Foundation negotiations and priorities 
of government were related to longitudinal data on the presence of arrangements about 
employability and work-life balance in 138 CLAs reached in the period between 1996 
and 2003. Between 1996 and 2001 arrangements about employability and work-life 
balance can be increasingly found in the CLAs. After that, the presence of these 
arrangements decreases. Coherence in the negotiation outcome varies more strongly 
between recommendations about work-life balance than between recommendations about 
employability. The level of coherence in the negotiation outcome is higher in enterprise 
level rather than sector level CLAs and higher in larger rather than smaller CLAs. With 
regard to sector level CLAs it was found that more arrangements are made when the trade 
                                                 
2 Change-orientedness is indicated by the distance between the policy position of a peak organisation 
administrator and the status quo. 
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union negotiators are dominant than when negotiators representing (associations of) 
employers are dominant. However, enterprise level CLAs show the opposite pattern.  
 To test the hypotheses about the effect of the collective support among peak 
organisation administrators and the preference loss of individual peak organisation 
administrators on coherence in the negotiation outcome, a cross-classified logistic 
regression analyses was applied. This technique allows for the simultaneous analysis of 
variables measured on the level of CLAs, the level of types of CLA-arrangements, and 
the level of individual CLA-arrangements (cf. Hox, 2002; Raudenbush & Bryk, 2002; 
Snijders & Bosker, 1999). The analyses showed that the collective support among peak 
organisation administrators does not affect the level of coherence in the negotiation 
outcome. The preference loss of individual peak organisation administrators does affect 
coherence in the negotiation outcome. With regard to the negotiators representing 
(associations of) employers it was found that coherence in the negotiation outcome 
decreases, when both the preference loss of the administrator of their peak organisation 
and their relative bargaining power increase. However, for trade union negotiators the 
opposite was found with regard to the recommendation in the social pact Agenda 2002: 
coherence in the negotiation outcome actually increases, when both the preference loss of 
the administrator of their peak organisation and their relative bargaining power increases. 
 
Conclusions and discussion 

This study made a first systematic attempt at applying an adjusted version of the standard 
model of policy implementation to policy making in a multilevel setting. In this study 
new measurement instruments were developed, implicating they had yet to prove their 
validity and reliability. Another new feature is the use of a combination of decision-
making data and longitudinal data on policy arrangements in a large-scale analysis. 

It was shown that Labour Foundation recommendations have more than a 
symbolic effect. When CLA-negotiators hold a position that is not in accordance with a 
central recommendation they are more likely to make concessions during the 
negotiations, than when they hold a position that is in accordance with a 
recommendation. This effect of the presence of recommendations implies that conflicts of 
interest between the central level and the decentral level do not suffice as an explanation 
for variation in cross-level policy coherence. In addition to the coordinating effect of 
Labour Foundation recommendations, important indications were found for the presence 
of a ‘shadow of government’. Both in the Labour Foundation negotiations and in the 
CLA-negotiations, negotiators seem to take the preferences and priorities of government 
into account. However, the hypotheses derived from the adjusted model of policy 
implementation in Dutch labour relations were not consistently supported by the findings. 
Both the collective support among peak organisation administrators and the preference 

loss of individual peak organisation administrators were shown to affect coherence in the 
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negotiation agenda. But, given the contradictory findings for coherence in the negotiation 

stake and the absence of effects on coherence in the negotiation process, it cannot be 
claimed that the characteristics of the Labour Foundation negotiations are systematically 
related with cross-level policy coherence.  

From an analytical perspective, the approach used was shown to be fruitful. The 
operationalisation of cross-level policy coherence as the answer to the question of 
whether a certain policy position was inside or outside the range of coherence of a 
recommendation, allowed for multiple decentral alternatives to be considered as coherent 
elaborations of a recommendation. This introduction of the concept of a range of 

coherence solved the theoretical and methodological problem arising from the fact that 
recommendations purposely leave room for decentral elaboration. The distinction 
between an agenda-setting stage and a negotiation stage made it possible to point out the 
moments in the negotiation process where issues appear and disappear. The same holds 
for the distinction between coherence on an individual level and on a collective level that 
was derived from Torenvlied en Akkerman (2004). Findings differed for coherence in the 

negotiation stake, coherence in the negotiation agenda, coherence in the negotiation 

process, and coherence in the negotiation outcome, but these differences could be 
accounted for reasonably well: cross-level policy coherence is the highest in the 
negotiation stakes and gradually decreases throughout the negotiation process. The main 
methodological problems in this study resulted from a small number of observations on 
the level of recommendations and from a relatively large number of missing values in the 
large-scale analysis. These methodological difficulties partly account for the 
contradictory findings. 

In spite of these contradictory findings, this study makes a valuable contribution 
to research on policy making and policy implementation and research on labour relations. 
The application of a model of policy implementation to Dutch labour relations produced 
some interesting new findings, which implies that theoretical and empirical progress has 
been achieved in this study. By introducing new measurements for cross-level policy 
coherence, methodological progress was achieved. The distinctions between an agenda-

setting stage and a negotiation stage and between coherence on an individual level and on 
a collective level explicitly contributed to this feat. 

The core of the adjusted model of implementation in Dutch labour relations – 
actors rationally choose between alternatives on a policy scale, based on a trade-off 
between preference loss and reputation loss – can be maintained in future research on 
systems of multilevel governance. The way in which preference loss functions and 
reputation loss functions were composed, possibly needs to be adjusted and 
supplemented. However, because the findings in this study more often were contradictory 
than straightforward refutations of the hypotheses, it would be worthwhile to give the 
concepts of collective support among peak organisation administrators, preference loss of 
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individual peak organisation administrators, and government salience a second chance in 
a new test of the model using a larger and more consistent dataset. 
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