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CAO's, onderhandelingen en akties 

”Intern bericht” 
De twee grote ondernemersorganisaties VNO en NCW hebben in een nota ”voor in-

tern gebruik” hun lijnen uitgezet voor het arbeidsvoorwaardenbeleid 1989. Naast 

voortzetting van het matigingsbeleid valt de sterke behoefte aan koördinatie op. On-

dernemers, die zich niet aan de strakke discipline wensen te houden, kunnen niet 

rekenen op de steun uit het gezamenlijk fonds, de zogenoemde Onderlinge Weer-

stands Garantie.  

Gegeven de in 1989 te verwachten 
inflatie en de ”hernieuwde aandrang” 
van de vakbeweging wordt streng ge-
pleit voor een ”volledige afschaffing” 
van de algemene prijskompensatie. 
Eventueel mogen afspraken gemaakt 
worden dat het systeem van de prijs-
kompensatie gehandhaafd blijft. Voor-
waarde is dan wel dat het niet wordt 
toegepast. 
De mogelijkheden om van de VUT ge-
bruik te maken, dienen teruggedrongen 
te worden en een ”verdere verlaging 
van de VUT-leeftijd is in ieder geval 
ongewenst.” 
Met trots wordt in de nota gemeld dat 
het met de invoering van de deeltijdar-
beid zó goed gaat dat Nederland na 
Noorwegen het hoogste skoort in ”de 
westelijke wereld”. 
 
Over de vorderingen bij de invoering van 
”flexibele arbeidsrelaties” zijn de onder-
nemers tevreden. Voortzetting is gebo-
den, maar de soepelheid waarmee dat 
tot nu toe is gegaan, wekt kennelijk 
goede verwachtingen voor de toekomst. 
Voor alle zekerheid wordt wel aangege-
ven dat van beperking van deze flexibili-
sering in de CAO geen sprake mag zijn. 
Flexibilisering van de arbeidsduur en 
arbeidstijden moet eveneens voortgezet 
worden. Daarbij worden de onderne-
mers opgeroepen ”daadwerkelijk ge-
bruik” te maken van de geboden moge-
lijkheden van het nieuwe vergunningen-
beleid. Verder wordt ”nadrukkelijk aan-
dacht” gevraagd voor de mogelijkheid 
roostervrije uren en dagen ”in te zetten 
voor scholing”. 
Ook bij de ”eventuele loonstijgingen” 
komt de flexibilisering om de hoek 
kijken. Ze moeten ”zoveel mogelijk een 
selectief of eenmalig karakter” hebben. 
Aansluitend hierop wordt gemeld dat 
variabele beloningen de ”nadrukkelijk 
aandacht” vragen, met name in de 
vorm van winstdelingsregelingen. 
 
De redaktie 

Zo'n op koördinatie gerichte nota is niet 
nieuw, het uitlekken ervan overigens 
ook niet. De beoogde gezamenlijke 
koers maakt wel duidelijk dat de onder-
nemers in de lopende en nog komende 
CAO-onderhandelingen meer weerstand 
van de vakbeweging verwachten. Ze 
zetten hoog in en willen hun in de tach-
tiger jaren opgebouwde, sterke positie 
konsolideren. Een paar voorbeelden 
illustreren dat. 
 
Beheerste loonkostenontwikkeling 
Het eerste en belangrijkste beleidsuit-
gangspunt in de nota is de ”voortzetting 
van een beheerste loonkostenontwikke-
ling”. Met verwijzing naar de konklusies 
van het overleg met de overheid en de 
vakcentrales(!) wordt gestreefd naar 
een ”uiterst bescheiden (algemene) 
contractloonstijging”. Koördinatie wordt 
”zeer wenselijk” geacht, ”mede gelet op 
de in sommige sectoren aanwezige 
dreiging van bovenmatige vakbondsei-
sen.” Gelijkertijd wordt vastgesteld dat 
een ”gedifferentieerd patroon” onver-
mijdelijk is en een uniforme loonkosten-
ontwikkeling helaas niet mogelijk lijkt. 
Konkurrentie en eigen belang zetten de 
koördinatie dus onder druk; in de termi-
nilogie van de nota heet dat: komen ”op 
gespannen voet” te staan. Het front van 
de ondernemers bevat dus zwakke 
plekken. In de bouw is dat al al geble-
ken bij de stukadoors- en de natuur-
steen-CAO en ook bij hel beroepsgoede-
renvervoer heeft op het moment dat we 
dit schrijven de eerste ondernemer, vlak 
voor het uitbreken van de akties, eieren 
voor zijn geld gekozen. 
 
Flexibilisering, geen atv 
Op een verdere arbeidstijdverkorting 
wordt een scherpe blokkade gelegd. Dit 
wordt in de koördinatie een ”A-
doelstelling” gegeven. ”Enige verder-
gaande stap op dit terrein” wordt 
”vanuit het algemene werkgeversbe-
lang” uiterst ongewenst geacht. Hierbij 
wordt een lichte uitzondering gemaakt - 
”een selectieve vorm van adv” - voor 
ploegenwerkers. 
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