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CAO’s, onderhandelingen en akties    
Draaiboek Vrouwensekretariaat  

Een CAO biedt betrekkelijk weinig moge-

lijkheid tot nuancering en differentiatie. 

Aandacht voor de belangen van speci-

fieke groepen aan de ene en het kollek-

tieve karakter aan de andere kant, lij-

ken in tegenstelling tot elkaar. Een CAO 

is een grootste gemene deler voor alle 

werkne(e)m(st)ers in een bedrijfstak. 

Mannen, vrouwen en jongeren worden 

ondanks verschil in positie ‘gelijkelijk’ 

behandeld. Kijken we echter naar de 

effekten die een gevolg zijn van dit ver-

schil in positie, dan valt op dat zo’n Col-

lectieve Arbeids Overeenkomst per 

groep anders uitwerkt. Dat jongeren en 

vrouwen over het algemeen slechter af 

zijn. Dat de gelijkheid leidt tot ongelijk-

heid.  

Deze ongelijkheid heeft aanleiding 
gegeven tot een situatie waarbij vrou-
wen zich in bonden hebben georgani-
seerd rond ‘eigen’ CAO-eisen. Verza-
meld onder het begrip ‘positieve aktie’ 
formuleren vrouwen op belangrijke 
onderdelen van de CAO hun eigen 
wensen en ideeën. 
 
Informatie en voorbeelden 
Vanuit de gedachte dat de positie van 
vrouwelijke werknemers verbeterd dient 
te worden, heeft het FNV-
Vrouwensekretariaat een CAO-
draaiboek samengesteld. Een handige, 
goed leesbare en beknopte uitgave. Het 
geeft een duidelijk inzicht in de struk-
tuur van de CAO-onderhandelingen en 
de wijze waarop daarover in de bonden 
besluitvorming plaats vindt. Tegelijker-
tijd biedt dit draaiboek aanknopings-
punten voor het formuleren van 
‘positieve aktie-punten’ en een strategie 
hoe deze te bereiken. Het wijst vrouwen 
op mogelijke eigen initiatieven en ook 
de weg waarlangs deze kunnen worden 
gerealiseerd. De heldere stijl voorkomt 
dat mensen (vrouwen en mannen) het 
snel als ingewikkeld ter zijde zullen 
leggen. 
 
Nu er binnen steeds meer bonden 
aandacht is voor positieve aktie-punten, 
lijkt een brede verspreiding van dit 
draaiboek van belang. Centraal thema 
in de 90 paginaas is dat de verbetering 
van de positie van vrouwelijke werkne-
mers onderdeel van de CAO- onderhan-
delingen dient te zijn. In het eerste deel 
gaan de samenstelsters in op de plaats 
en funktie van arbeidsvoorwaarden en 
CAO's en hoe vrouwen daarin zelf een 
belangrijke rol kunnen en moeten spe-
len. In het tweede deel zijn verschillen-
de voorbeeldteksten voor CAO’s opge-
nomen. Deze kunnen door vrouwen bij 

CAO-onderhandelingen worden inge-
bracht. Daarnaast wordt een overzicht 
gegeven van CAO’s waarin vrouwen 
positieve resultaten hebben geboekt. 
 
Punt van kritiek 
De wijze waarop in de verschillende 
bonden deze ‘positieve aktie-punten’ 
onderdeel van CAO-besluitvorming 
kunnen worden, lijkt te veel het ka-
rakter van het goed volgen van de 
procedures te krijgen. De brochure 
neigt ertoe één en ander vooral op het 
nivo van de funktionarissen te laten 
plaatsvinden. Zo’n manier van besluit-
vorming, waarbij een centrale rol wordt 
toebedeeld aan het vakbondsapparaat, 
kan op gespannen voet staan met een 
vernieuwende (CAO-)inbreng van alle 
leden (vrouwen en mannen). Positieve 
aktie-punten zullen, willen ze gemeen-
goed worden in de vakbond, onderdeel 
van een inzichtelijke èn demokratiese 
besluitvorming moeten zijn (dit geldt 
ook voor andere eisen). Zo hebben de 
onderhandelingen bij de PTT geleid tot 
een CAO waarin voor deeltijdwerkers 
veel is veranderd, maar niet ten goede. 
Aandacht voor besluitvormingsproce-
dures in de bond is naast de verster-
king van de positie van vrouwen daarin 
(ook op het nivo van de funktionaris-
sen) een belangrijke voorwaarde voor 
een grotere betrokkenheid van leden 
bij de diskussie en besluitvorming over 
de CAO’s. 
 
Pieter van der Hijden (ABOP) 
 
”Draaiboek CAO-onderhandelingen gericht op de 

verbetering van de positie van vrouwelijke werk-

nemers” (herziene versie 1988/1989). Uitgave 

FNV-Vrouwensekretariaat, Postbus 9456, 1005 

AL Amsterdam; telefoon 020-5110777. 

foto Chris Pennarts 

http://www.solidariteit.nl/nummers/32/inhoud.html

