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R ecent volgde ik van dichtbij een bijzonder proces om tot een fonkel-
nieuwe cao te komen bij ING Verzekeren & Investment Manage-
ment. In plaats van de gebruikelijke welles-nietesspelletjes die eigen 

zijn aan cao-onderhandelingen, kozen deze werkgever en de drie betrokken 
vakorganisaties voor ‘cocreatie’. Divers samengestelde werkgroepen diepten 
vier thema’s tot op het bot uit, ook met behulp van enquêtes en dialoogses-
sies met werknemers. Ze reikten de cao-partijen schatten van informatie aan 
op basis waarvan deze partijen constructief konden onderhandelen en 
uiteindelijk prima afspraken wisten te maken. Eén van de thema’s bleek 
echter lastig, namelijk dat van de ‘Echt(e) Sociale Partners’. Want: welke 
cao-afspraken moet je nu maken om ervoor te zorgen dat medewerkers, 
leidinggevenden, directie, vakorganisaties en medezeggenschap fatsoenlijk 
met elkaar omgaan? Men constateerde dan ook dat als het om écht sociale 
partners gaat, the medium the message is. Met andere woorden, alleen al dát 
partijen diepgaand met elkaar praatten en medewerkers daarin volop 
participeerden, was een resultaat op zich. Van dit thema is dan ook weinig 
in de papieren cao terug te vinden, een paar mooie zinnen in het voor-
woord daargelaten. Maar dat maakt het niet minder belangrijk, zo beseffen 
alle betrokkenen maar al te goed.

Het belang van dialoog en participatie dringt zo langzamerhand door in het 
hele ‘gebouw van arbeidsverhoudingen’ – van de ‘begane grond’ waar 
medewerkers en leidinggevenden ontdekken dat mét dialoog meer bereikt 
wordt dan zonder, via medezeggenschap en bestuurders die het dialoogmo-
del prefereren, cocreatie door cao-partijen, tot aan de ‘bovenste verdieping’, 
ofwel het Europese niveau waar de ‘sociale dialoog’ als middel geldt om 
arbeidsverhoudingen te versterken. 

Dit themanummer biedt actuele kennis over hoe arbeidsverhoudingen aan 
het veranderen zijn. Van een pleidooi voor meer (onderhandelings)ruimte 
op de werkvloer, via frissere medezeggenschap, competente cao-onderhan-
delaars, complexe regionale samenwerking tussen sociale partners, overheid 
en wetenschap, tot aan het wankeler wordende pensioenstelsel. Op alle 
verdiepingen van het gebouw van arbeidsverhoudingen lijkt meer accent op 
dialoog te komen – hoewel een enkeling liever minder dan meer gespreks-
thema’s op het bordje van leidinggevenden en hun medewerkers ziet. 
Terwijl in het gebouw van weleer de klassieke belangentegenstelling tussen 
arbeid en kapitaal overwegend werd opgelost met wetten en regels, zien 
partijen nu meer en meer de winst in van een voortdurende dialoog als 
middel om tegenstellingen te hanteren. Laat het nu juist de expertise van 
mediators en conflictbemiddelaars zijn om die dialoog te helpen versterken! 
We hopen dat dit themanummer u als ‘conflictprofessional’ helpt om 
werkrelaties op te poetsen en zodoende bij te dragen aan de continue 
renovatie van het historische gebouw van arbeidsverhoudingen.

Aukje Nauta

The medium is the message


