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Wie is Jan Willem Dieten?
Ik ben bijna 25 jaar bestuurder bij Abvakabo FNV. Daarvoor 
was ik kaderlid, toen ik staffunctionaris financiën en personeel 
was bij het Jongeren Adviescentrum (JAC) in Utrecht. Het 
JAC was een alternatieve club: alle salarissen werden op een 
hoop gegooid. Van de arts en de psycholoog tot en met de 
schoonmaakster: iedereen kreeg hetzelfde uurloon. Dat systeem 
was niet houdbaar, stond te ver van de rest van de arbeids-
markt. Daarom ging ik me toen, als kaderlid, bezighouden met 
een toegesneden salarisregeling voor de JAC’s in de cao. Toen 
ze me vroegen om steeds meer voor de bond te gaan doen, ben 
ik er komen werken, als bestuurder. Eerst voor de welzijnssec-
tor. Vanaf 1995 werd ik landelijk bestuurder. Tussen 1995 en 
2005 onderhandelde ik onder andere over de cao voor de 
kinderopvang. De werkgeversonderhandelaar zei in die tijd 
over het cao-boekje: ‘Zolang ik hem, als-ie uit m’n handen valt, 
op de grond kan horen vallen is-ie nog te dik.’ Van mij mocht 
dat boekje ook wel dunner. We hebben toen allebei een lijst 
gemaakt met wat uit de cao zou kunnen. Dat werden twee 
imposante lijsten, maar er was maar één artikel dat overlapte. 
In die tijd verdiende een kinderopvangleidster nog minder dan 
een schoonmaakster in een buurthuis. Ik wilde de salarissen 
normaliseren en heb dat gekoppeld aan de kwaliteit van het 
werk. Werknemers in deze sector waren hoofdzakelijk jong, 
vrouw en deeltijder, drie contra-indicaties voor vakbondslid-
maatschap. Bovendien hoefden ze vaak niet economisch 
zelfstandig te zijn, nog een contra-indicatie om voor hun eigen 
belang op te komen. Hoe zorg je dan toch voor een cao met 
salarissen waardoor meer mensen in de kinderopvang willen 
werken? En dan niet alleen omdat ze kinderen leuk vinden, 
maar ook omdat ze een vak willen uitoefenen en economisch 
zelfstandig willen zijn. Om dat te bereiken zetten we de boel 

op scherp. In die tijd zijn er meerdere cao-conflicten uitge-
vochten, inclusief stakingen waardoor de kinderopvang dicht 
ging en de ouders met de handen in het haar zaten. Onze eisen 
gingen niet alleen over meer loon, maar ook over kwaliteit: een 
verplichte beroepsopleiding op minimaal mbo 3-niveau. De 
werkgevers vonden dat niet nodig: ‘Wij kunnen zelf wel 
beoordelen of iemand goed genoeg is.’ Iets dergelijks speelde 
rond groepsgrootte. Wij wilden dat in de cao stond en bleef 
staan dat er hooguit acht baby’s op een groep met twee leidsters 
mochten. Vanwege zowel de kwaliteit als de werkdruk.

Waarom moest dat in de cao staan? 
Omdat individuele werknemers het dan konden afdwingen. 
Dan hoefden ze niet te debatteren met hun werkgever. Vergeet 
niet dat de kinderopvang steeds meer van gesubsidieerde sector 
naar marktsector opschoof. Ondernemers waren uit op minder 
regels en sommigen ook op winst. 

Wat was het volgende grote project waar je aan 
werkte?
In 2005 vroegen ze me voor de rol van cao-onderhandelaar 
voor de rijksambtenaren. Destijds was er veel zuur bij de 
rijksambtenaren. Zij waren de voorgaande jaren op achterstand 
gezet. In 2007 hebben we acties en zelfs stakingen bij de 
Belastingdienst en de gevangenissen op touw gezet. Dat leidde 
tot een trendsettende cao, compleet met dertiende maand en 
een vierjarige looptijd. Daardoor kregen de ambtenaren er zelfs 
ten tijde van de kredietcrisis, toen bedrijven teruggingen naar 
loonsverhogingen van 1 procent of 1,5 procent, nog ruim 
3 procent erbij. Daardoor is die achterstand ook echt ingelo-
pen. Dat wordt ons nu nog nagedragen.
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echt minimaal drie procent, dan kun je die kloof niet over-
bruggen met slim onderhandelen. Dan zijn acties nodig. Dat 
vereist dat je eis goed uit te leggen is, zowel aan de werkgever, 
als aan de media, als aan je leden. Als je leden je eis niet nodig 
vinden, dan komen ze überhaupt niet in actie. Vier jaar 
geleden, bij de cao voor rijksambtenaren, was het volstrekt 
helder. Ambtenaren voelden zich besodemieterd. Ze vonden 
het logisch dat er een keer een klapper gemaakt moest worden. 
Op dit moment vinden wij het een schande dat ons eenzijdig 
een nullijn wordt opgelegd. De inflatie is 2,5 procent dus moet 

er minstens twee procent bij. Maar het is moeilijk om ambte-
naren in de actiestand te krijgen. Ze beschouwen de bezuini-
gingen en reorganisaties als veel erger. Als ze loonsverhoging 
eisen en er ook nog actie voor voeren, zijn ze bang als lastpak 
betiteld te worden en er bij reorganisaties als eerste uit te 
vliegen. Wat overigens niet zo is. 

Dus jij moet goed kunnen uitleggen waarom acties en 
stakingen nodig zijn.
In de kinderopvang lukte dat destijds goed, met als gevolg dat 
de organisatiegraad steeg tot 30 procent. Terwijl het elders nog 
geen 25 procent was en is. Groepjes collega’s in de kinderop-
vang stapten destijds naar hun werkgever, boden handtekenin-
gen aan en vroegen soepeler te zijn in de onderhandelingen, 
want, zeiden ze, ‘wij doen onze stinkende best, doe dan ook 
wat terug.’ Als je mensen op die manier betrokken maakt bij 
hun eigen arbeidsvoorwaarden en cao, dan ervaren ze dat de 
vakbond iets van en voor henzelf is. Als we achter gesloten 
deuren onderhandelen dan leeft het niet. Het helpt als we de 
boel op scherp zetten met een zichtbare actie of een opruiend 
pamflet. 

Is er ook wat te verliezen als je acties voert?
Je moet zorgen dat er zo weinig mogelijk schade ontstaat in de 
relatie tussen werkgever en individuele werknemers. Daarom is 
het goed dat cao-onderhandelaars kwesties openlijk uitvechten, 
zoals nu bij het Rijk: Dieten versus Donner. Onder die titel 
stond laatst een artikel in Binnenland Bestuur. Dit artikel 
beschrijft de strijd tussen ons als professionele onderhande-
laars. 

Als professional vang jij de klappen op voor individu-
ele werknemers.
Ik ben niet afhankelijk van de rijksoverheid als werkgever. Ik 
ben een gelijkwaardige, onafhankelijke partij. Ik kan professio-
neel ruzie maken zonder dat het de relatie verstoort. 

Dus nu moeten jullie wel een nullijn accepteren.
En dat willen we niet, want dan zouden we weer op achter-
stand komen. En het is voor ons onacceptabel als zoiets 
eenzijdig opgelegd wordt. Werkgever en werknemer zijn nooit 
gelijkwaardig. De werkgever kan altijd zeggen: ‘Als je dit eist, 
dan neem ik wel een ander.’ De werkgever heeft doorzettings-
macht over het voortbestaan van de arbeidsrelatie en de 
voorwaarden waaronder de arbeidsrelatie standhoudt. Als je 
hecht aan gelijkwaardigheid, dan moet je de werkrelatie niet 
belasten met onenigheid over arbeidsvoorwaarden.

Wat je zegt is: regel alle zaken waar je het niet dage-
lijks over hebt nu maar goed, zodat werknemers zich 
kunnen concentreren op de inhoud van het werk.
Ja, en zorg dat cao-onderhandelaars kennis van zaken hebben: 
hoe zit het juridisch? Wat zijn moderne arbeidsvoorwaarden? 
Zorg dat zij op het scherpst van de snede kunnen onderhande-
len. Voor individuele werknemers is dat gevaarlijk, het kan hun 
werkrelatie verstoren.

Wanneer beslis je dat er acties en stakingen moeten 
komen?
Eerst probeer ik met overleg en onderhandelen overeenstem-
ming te bereiken. Als dat niet lukt is de vraag: kunnen we met 
acties onze onderhandelingen kracht bijzetten? Je moet dan 
zorgen voor actiebereidheid. Ooit stond ik voor een zaal met 
een paar honderd groepsleidsters. Die waren razend enthousi-
ast over wat we eisten op het gebied van kwaliteit. Maar over 
hun salaris maakten ze zich niet druk. Alleen de kaderleden 
snapten dat hogere salarissen nodig waren om concurrerend te 
zijn op de arbeidsmarkt. Toch betoogde ik voor die groep dat 
hun actie ook over tien procent salaris erbij ging. In die tijd 
hebben we het salaris van groepsleidsters met dertig procent 
weten te verhogen. Dat was nodig om ze op hetzelfde niveau te 
krijgen als wat elders voor werk op mbo 3-niveau werd betaald. 
Maar hun hart lag bij het belang van de kinderen en goed werk 
kunnen leveren, dat was waarom ze wilden staken. Ik zei toen: 
‘We stoppen pas met actievoeren als jullie, naast inwilliging 
van de eisen rond opleiding en groepsgrootte, ook een flinke 
salarisverhoging krijgen.’ Het was haast een opvoedingsproces.

In feite ben je twee partijen aan het overtuigen: de 
werkgever én de werknemers waar het om gaat. Is 
jouw ervaring dat je met overtuigingskracht en 
drukmiddelen meer bereikt dan met overleg? 
Je kiest voor actie als andere tactieken niet meer werken. Als de 
werkgever uiteindelijk maar één procent wil geven en jij wilt 
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leidinggevende. 
Zodra een 
werknemer zich 
kwetsbaar opstelt 
loopt hij kans op 
misbruik. 
Ik denk dat het 
voor individuele 
relaties beter is dat 
de vakbond 
onderhandelt over 
arbeidsvoorwaar-
den. Als het salaris 
duidelijk in de cao 
staat, dan hoeft een werkgever niet telkens te beargumenteren 
waarom hij jou geen cent méér waard vindt. Stel dat een 
werknemer zou zeggen: ‘Een collega verderop doet ongeveer 
hetzelfde werk maar verdient 500 euro meer, dat wil ik ook.’ 
Dan moet de chef zeggen: ‘Die collega doet de dingen vast veel 
beter.’ Dat gaat helemaal fout!

Probeer je ook wel eens om in nauwe samenwerking 
met de werkgever goede afspraken te maken?
Momenteel kijken we in de rijkssector naar beloning. We zijn 
het eens dat daar rare dingen inzitten. De schalen onderin het 
loongebouw zijn heel kort, en één periodiek betreft 2,5 procent 
verhoging. Maar middenin en bovenin zijn de schalen langer 
en één periodiek is 4 procent loonsverhoging. Als je onderin 
promotie maakt naar een hogere schaal, dan is die maar twee 
periodieken hoger. Maar als je middenin het loongebouw 
promotie maakt dan zijn de schalen drie periodieken hoger. 
Dus een promotie bovenin betekent 3 x 4 = 12 procent bij, en 
onderin maar 2 x 2,5 = 5 procent. Daarom puzzelen we nu 
samen op een congruenter model. Daarin stuiten we dan wel 
weer op problemen, omdat we ontdekken dat rijksambtenaren 
in de lagere schalen goed af zijn in vergelijking met lager 
opgeleiden in andere sectoren. Een ingreep in het loongebouw 
zou hun situatie nog beter maken ten opzichte van de rest van 
de arbeidsmarkt. En er is juist behoefte aan hoger opgeleiden. 
Dat vergt verbetering van de hogere loonschalen. Ik snap die 
argumentatie en zeg dan: ‘Laten we kijken hoe we die twee 
dingen aan elkaar kunnen plakken.’
In de rijkssector zijn we, juist omdat we vastliepen in dossiers 
als arbeidsmarktbeleid en loopbaanbeleid, samen gaan kijken 
waar de sector in 2020 staat. Soms is het makkelijker om te 
kijken wat je uiteindelijk samen wilt bereiken. Op basis 
daarvan kun je dan terugredeneren naar het heden. We 
noemen dit de kwaliteitsagenda: vakbonden en de werkgever 
Rijk formuleren samen een visie en beleid op wat we OPA 
noemen: het Organisatieperspectief, het Personeelsperspectief 
en het Arbeidsvoorwaardenperspectief. 

Hoe zie jij de rol van vakbonden?
De meerderheid van de werknemers is sterk afhankelijk van 
hun werkgever. Zij kunnen niet individueel onderhandelen op 
basis van gelijkwaardigheid. Daarom moeten er vakbonden zijn 
die op hoofdzaken onderhandelen en zorgen voor eerlijke 
uitkomsten. Als vakbonden kijken wij regelmatig naar de 
arbeidsinkomensquote: hoeveel van het bruto nationaal 
product gaat naar inkomens van werknemers en hoeveel gaat 
naar aandeelhouders en winsten? In normale tijden gaat  
80 procent naar arbeidsinkomens en 20 procent naar aandeel-
houders en winsten. In tijden dat werknemers het goed 
hebben, bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt, stijgt 
het inkomensdeel wel eens naar 85 à 90 procent. In slechte 
tijden daalt het soms naar 70 procent. Zodra de quote zich in 
de richting van de 90 procent beweegt roepen de werkgevers 
dat de concurrentiepositie van Nederland naar de maan gaat en 
de lonen gematigd moeten worden. Als het andersom is, zoals 
nu, dan gaan wij weer extra loon vragen. 

Er zijn ook andere componenten van arbeidsvoorwaar-
den, zoals de inhoud van het werk, ontwikkeling en 
werktijden.
De flexibilisering van arbeid slaat verschrikkelijk toe. Vaste 
contracten worden eerder uitzondering dan regel. Er is veel 
discussie over langer doorwerken. Dan moet je zorgen dat 
ouderen makkelijk kunnen overstappen van de ene werkgever 
naar de andere. De meeste 50-plussers hebben een vaste baan. 
Maar als een 50-plusser gaat solliciteren dan krijgt hij geen 
vaste baan. De achterdeur staat wijd open voor 50-plussers 
maar de voordeur staat hooguit op een kier. De meeste werkne-
mers durven geen hoge eisen te stellen, zoals een vast contract 
en opleidingsmogelijkheden. Als dat soort afspraken in een cao 
staan, dan kunnen ze er gewoon een beroep op doen. 

Een nadeel daarvan is dat je het gesprek letterlijk uit 
de arbeidsrelatie haalt. Door alles collectief te regelen 
hoef je veel dingen niet meer met elkaar te regelen. 
De vraag is of individuele arbeidsrelaties rijker worden door 
over salaris en arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, of juist 
risicovoller. Stel, jij bent mijn baas en ik ga met jou praten over 
de hoogte van mijn salaris. Dat gaat al gauw mis. Veel mensen 
vinden dat loopbaan en mobiliteit kernthema’s moeten zijn van 
het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Ik 
vraag me dat af. Ik vind dat iedereen eens in de vijf jaar een 
loopbaangesprek moeten hebben met een vertrouwelijke, 
professionele loopbaanbegeleider, buiten de relatie die je met je 
baas hebt. Het is niet handig om tegen je baas te zeggen: ‘Ik 
twijfel of ik mijn werk wel goed doe en of ik hier wil blijven 
werken.’ Terwijl nadenken over dat soort dingen wel essentieel 
is voor je loopbaan. Het is beter om dat te doen met iemand 
die ervoor heeft doorgeleerd, dan om het te bespreken met je 
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Dus de toenemende baanonzekerheid wordt verdoe-
zeld met retoriek over werkzekerheid. Wat betekent 
dat voor jou? 
Ik probeer te begrijpen wat er gebeurt. Ik ga praten met 
werknemers: wat willen jullie zelf? Is het waar wat werkgevers 
zeggen, namelijk dat jullie blijer zijn als uitzendkracht dan met 
een vaste baan? Ik kom de mensen met een vaste baan niet 
tegen die zeggen: ‘Ik ruil mijn vaste baan wel in voor een 
tijdelijke.’ Ik kom wel mensen tegen die zeggen: ‘Ik kan met 
mijn tijdelijke baan geen hypotheek krijgen.’ De discussie over 
flexibiliteit en maatwerk is trouwens van alle tijden. Laatst 
ruimde ik mijn kast op en kwam een rapport tegen: Naar 
arbeidsvoorwaarden op maat van april 1999. Destijds zeiden 
werkgevers ook al: cao’s zijn keurslijven en in beton gegoten. 
Dat soort retoriek. Maar in werkelijkheid heeft niemand last 
van de cao. De zin: ‘Dat mag niet van de cao’ betekent meestal: 
‘Dat wil ik niet.’ 
Werkgevers zijn steeds minder betrokken bij werknemers. Dat 
komt door het aantal managementlagen en de snelle roulatie 
van leidinggevenden. De commitment om binnen een 
ministerie samen langjarig een klus te klaren in een duurzame 
relatie, dat is een verdwijnend fenomeen. Ik zie technocratische 
managers die aan hun eigen carrière denken en na drie jaar 
vertrekken met achterlating van alle onopgeloste problemen. 
Er zijn heus ook goede voorbeelden van betrokken mensen, 
maar ik zie wel een tendens. 

Welk advies heb je aan de lezers van het Tijdschrift 
Conflicthantering? Wat moeten mediators weten en 
doen om veelvoorkomende kinken in de kabels van 
arbeidsverhoudingen op te lossen?
Ik ben een tijd voorzitter geweest van een bedrijfscommissie, 
die bemiddelde bij conflicten tussen bestuurders en onderne-
mingsraden. Partijen moesten verplicht langs de bedrijfscom-
missie voordat ze naar de rechter konden. Vaak zag je alleen al 
aan hun lichaamstaal – met de ruggen naar elkaar toe zitten – 
dat ze geen zin hadden in bemiddeling en zo snel mogelijk 
naar de rechter wilden. Dan vroegen wij: ‘Hoe denk jij nou dat 
de andere partij denkt dat jouw probleem opgelost kan 
worden?’ Dat was vaak het begin van een herdefinitie van het 
probleem. En dus het begin van oplosbaar maken.

Dus bemiddelaars moeten partijen zover krijgen dat 
ze bereid zijn hun probleem te herdefiniëren. 
Ja. Als ik met de werkgever praat over dat er vijftienduizend 
ambtenaren uit moeten, en zij zeggen dat dat niet kan zonder 
gedwongen ontslagen, dan zeg ik: ‘Weet je wel dat er de 
komende vier jaar vanzelf al dertigduizend ambtenaren 
vertrekken?’ Dan is het probleem niet meer: hoe raak ik 
vijftienduizend mensen kwijt, maar: hoe haal ik er vijftien-
duizend binnen.

Helpt dat bij de cao-onderhandelingen anno nu? 
Nee, omdat het kabinet er 15.000 ambtenaren uit wil gooien, 
zo nodig met gedwongen ontslagen. En omdat het kabinet ons 
ondanks een inflatie van meer dan 2,5 procent twee jaar lang 
slechts 0 procent loonsverhoging wil geven. Toch lopen 
ondertussen de projecten in het kader van de kwaliteitsagenda 
best goed. Er komt geld voor pilots rondom loopbaan en 
arbeidsmarkt. Maar in de cao-onderhandelingen willen wij 
gewoon ‘geen gedwongen ontslagen’ afspreken en salaris erbij. 
Juist in deze tijd van bezuinigingen moet je zorgen dat pas 
aangenomen jonge mensen niet meteen ontslagen worden 
omdat ze een tijdelijk contract hebben. Ook mag de diversiteit 
die de laatste jaren een beetje verbeterd is niet weer om zeep 
geholpen worden vanwege afslankingen. Het lukt momenteel 
niet om over deze zaken goede afspraken te maken. 

Dus als vakbondsbestuurder moet je gelijktijdig ver-
schillende tactieken op verschillende tafels gebruiken. 
Ja, en op de cao-tafel gaat het momenteel hard tegen hard, 
maar zonder dat het de relatie schaadt. Ook als het hard tegen 
hard gaat, hebben we toch vaak ook plezier. Door elkaar een 
beetje te jennen, door humor te gebruiken, schalkse beledigin-
gen aan elkaars adres maken. Humor ontwapent. In onderhan-
delingen bijten mensen zich soms vast in hun standpunt of in 
hun voorkeursoplossing. Maar de meeste problemen kennen 
wel veertig oplossingen. De kunst is om te blijven ‘spelen’ met 
mogelijke oplossingen die allemaal aan dat ene doel voldoen.

Je hebt 25 jaar ervaring, ben je in de loop van de tijd 
anders gaan onderhandelen? 
In de eerste twee jaar beet ik me erg vast. Maar dat laat je snel 
los zodra je leert schakelen tussen onderhandelingsstijlen: van 
ruziemaken tot slijmen en van netwerken tot actievoeren. Je 
moet zelfbewust aan tafel zitten, niet als vragende partij maar 
als stellende partij. ‘Laten we het maar gewoon oplossen, en 
lukt dat niet linksom, dan maar rechtsom.’ Bijvoorbeeld als 
een van beide partijen zegt: ‘Ik mag en kan niet opschrijven dat 
er geen ambtenaren ontslagen worden’, dan zeg ik: ‘Laten we 
dan alternatieve maatregelen opschrijven die onderaan de 
streep hetzelfde opleveren.’

Is de tijdgeest nu anders dan vroeger? 
Alles flexibiliseert. Het neoliberale denken wint terrein. 
Veiligheid en zekerheid voor werknemers zijn aan het verdwij-
nen. Werknemers zijn steeds meer speelbal van de willekeur van 
markt en werkgever. De discussie ‘van baanzekerheid naar 
werkzekerheid’ wordt gebracht als een poging om arbeidsrelaties 
gelijkwaardig te maken en werknemers als volwassen te beschou-
wen. Werknemers moeten maar snappen dat baanzekerheid 
verleden tijd is en werkzekerheid de toekomst. Maar feitelijk 
gaat de discussie over ‘van baanzekerheid naar werkonzekerheid’. 
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