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CAO-ONDERHANDELAAR
DICK HAMAKER:
GEEN DOEL MAAR MIDDEL
Alle kranten brachten het op maandag
13 maart als
voorpaginanieuws:
bij de banken wordt een 36-urige
werkweek
ingevoerd.
Dit was de uitkomst van langdurige
en moeizame
onderhandelingen
over een nieuwe bank-CAO.
Bij deze onderhandelingen
stond het
verkorten
van de arbeidstijd
centraal: de vakbonden
willen
hiermee
zoveel mogelijk
werkgelegenheid
binnen het bankbedrijf
behouden.

wordt gekozen voor de manier waarop iemand zijn werktijden indeelt.

Dick Hamaker, CAO-onderhandelaar.
In de nieuwe bank-CAO, die loopt
van 1 april 1995 tot 1 april 1998, is
vastgelegd dat de 36-urige werkweek
voortaan de norm is. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden
afgeweken. Uitgangspunt is, dat verkorting van de werkweek tot herkenbare vrije tijd leidt voor de werknemer. Alleen dan kan er sprake zijn
van werkgelegenheidseffecten: die
bereik je niet als iedereen een half
uurtje per dag korter gaat werken.
Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij
een vierdaagse werkweek, waarbij
dan 9 uur per dag wordt gewerkt.
Andere modellen zijn ook mogelijk,
bijvoorbeeld een afwisseling tussen
vierdaagse en vijfdaagse werkweken.
De persoonlijke voorkeur van de
werknemer staat hierbij centraal: in
overleg met de direct leidinggevende

Het nieuws over de 36-urige werkweek tieeft heel wat gespreksstof
opgeleverd. Veel mensen maken zich
zorgen over de werkgelegenheid van
zichzelf en hun collega's, en lijken
dan ook bereid de voorstellen van de
vakbonden in de praktijk te brengen.
Ook de ondernemingsraden kregen
direct vragen als "wanneer kan ik met
die vierdaagse werkweek beginnen?".
Verder zijn er natuurlijk veel vragen
over praktische zaken, bijvoorbeeld
over de financiële gevolgen.
Genoeg aanleiding om eens binnen
te stappen bij de overbuurman van
het CB in Woerden: de Dienstenbond
FNV. Het nieuws over de nieuwe CAO
is op dat moment enkele dagen oud.
We worden te woord gestaan door
een tevreden Dick Hamaker, een van
de CAO-onderhandelaars.
U i t e r l i j k 1 oictober 1 9 9 6

Dick Hamaker: "De 36-urige werkweek is geen doel maar een middel.
We hebben wel telefoontjes gehad
van mensen die vroegen of ook 40
uur mogelijk was, maar die mensen
hebben we moeten teleurstellen: het
uitgangspunt is de werkgelegenheid.
Uiterlijk 1 oktober 1996 moet de werktijdverkorting zijn ingevoerd. Maar als
het mogelijk is om dit eerder te doen,
dan zijn er geen belemmeringen. Het
systeem van roostervrije dagen blijft
(vervolg op pagina 2)

GOR wenst duidelijkheid
over moment van invoering
36-urige werkv/eek

In de GOR-vergadering van 5 april j.l. stond
de invulling van het CAO-akkoord voor de
ondernemingen van VSB Groep centraal.
Afgevaardigden uit alle groepsondernemingen die met de CAO te maken hebben
zijn van mening dat alle inspanningen
erop moeten zijn gericht om zo spoedig
mogelijk boven tafel te krijgen op welk
moment en met welke instrumenten de 36urige werkweek binnen VSB Groep vorm
krijgt. In de ogen van de GOR zal alles op
alles moeten worden gezet om de uiterste
datum van invoering (1 oktober 1996) naar
voren te halen. Naar de mening van de
GOR zou het mogelijk moeten zijn om een
jaar eerder te starten met de invoering.
Per slot van rekening is er al meer dan een
jaar door werkgevers gestudeerd op de
organisatorische mogelijkheden van
arbeidsduurverkorting en zijn de besparingen die samenhangen met het nu verstreken GAO-loze tijdperk bekend. Op 7 april
legt de GOR zijn standpunt over de invoering van de 36-urige werkweek voor aan
de Raad van Bestuur. Bij het ter perse
gaan van dit bulletin (donderdag 6 april)
was nog niet bekend hoe de reactie
luidde. Wij zullen u dit zo spoedig mogelijk
laten weten.
Oproep

Het CAO-resultaat is bekend; de daadwerkelijke invulling ervan (nog) niet. Wij
kunnen ons voorstellen dat u, met de informatie uit dit bulletin en de komende informatie van de werkgever, uw mening wenst
te geven over de gang van zaken. Onze
vraag aan u is om uw mening over de
36-urige werkweek voor VSB Groep aan
ons kenbaar te maken, zodat wij, gewapend met de mening van onze achterban,
het overleg gefundeerd kunnen ingaan.
Ons adres: VSB Groep N.V., Secretariaat
Groepsondernemingsraad (rp22). Postbus
2751, 3500 GT Utrecht.

bestaan tot het moment waarop de
36-urige werl<weel< is ingevoerd.
Deze dagen worden nu op verschillende manieren gebruikt: bij de een
strak ingeroosterd, bij de ander als
een soort vakantiedagen. Je krijgt
straks 26 roosterdagen die heel
specifiek worden ingevuld, de vrijheid
om ze aan je vakantie te plakken is
dan weg."
Je krijgt nu dus verschillen tussen
bedrijven waar de 36-urlge werkweek
is ingevoerd en bedrijven waar dit
nog niet het geval is?
Dick: "Ja. Je zou je kunnen voorstellen dat de aanspraken op roostervrije
dagen worden verhoogd zolang de
36 uur niet is ingevoerd. Maar dat
was niet haalbaar in de onderhandelingen. We hadden het kunnen
proberen, maar dan hadden we op
het eindresultaat moeten inleveren.
Overigens: zelfs binnen hetzelfde
bedrijf zijn verschillende snelheden
mogelijk. Op plaatsen met werkgelegenheidsproblemen zal men er
eerder toe overgaan. Ik kan me voorstellen dat het binnen de verkooporganisatie sneller te realiseren is dan
op bepaalde hoofdkantoorafdelingen.
Je kunt het wel snel willen invoeren,
maar er kunnen ook organisatorische
problemen zijn. Daarom hebben de
bedrijven de gelegenheid om de zaak
gefaseerd in te voeren."
Nog h e e l w a t
onderlconinlcjes

We hebben begrepen dat afspraken
over de werktijdverkorting zo "laag"
mogelijk in de organisatie worden
gemaakt. Dat wil dus zeggen: in overleg tussen de individuele werknemer
en zijn of haar direct leidinggevende.
Dick bevestigt dit, en voegt hieraan
toe: "De persoonlijke keuze van een
werknemer moet contractueel worden
vastgelegd. Je moet niet het risico
lopen dat je chef over een paar
maanden roept dat hij een ander
model beter vindt. Dan moet je
gedekt zijn door je persoonlijke
arbeidsovereenkomst. Veel chefs zijn
gewend om van bovenaf sturing te
geven, en nu worden ze verplicht om
met hun mensen te onderhandelen.
Binnen de bank zitten nog heel wat
onderkoninkjes, waar de werkgevers
trouwens ook zelf last van hebben.
Die hebben geen zin om straks
eindeloos voor de CAO-partijen te
moeten roepen dat de werktijdverkorting organisatorische problemen
geeft."
Bij Fortis zitten straks mensen met
verschillende CAO's bij elkaar, de
bank-CAO geldt immers niet voor
verzekeringsmaatschappijen?
Dick: "Inderdaad. Bij ING zitten we
nog sterker met dat probleem. Daar

moeten we binnenkort een sociaal
plan afspreken voor de hele groep,
onder andere over de herverdeling
van werk tussen bankbedrijf en verzekeringsbedrijf. Met onze verzekeringscollega's hebben we afgesproken dat die ook de 36 uur aan de
orde gaan stellen." De boodschap
van Dick is duidelijk: geen aparte
Fortis-CAO, maar een verzekeringsCAO waarin eveneens een 36-urige
werkweek is vastgelegd.
Deeltijders verdwijnen

Wat zijn de gevolgen voor mensen
met een deeltijdcontract?
Dick: "Het begrip deeltijder verdwijnt
uit de CAO. We hebben het alleen
nog over werknemers, ieder met hun
eigen individuele werktijden. Er zijn
ook geen verschillende arbeidsvoorwaarden meer, zoals vroeger bij
arbeidscontracten voor minder dan
eenderde van de normale werktijd.
De werktijdverkorting geldt ook voor
mensen die nu minder dan 40 uur per
week werken, maar er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn om
hiervan af te wijken. Het komt niet zo
vaak meer voor dat mensen in het
bankbedrijf een fulltime-contract
krijgen aangeboden, heel vaak zie je
nu contracten van 32 uur. Wij kunnen
ons voorstellen dat iemand die zo'n
contract heeft geaccepteerd nu zegt:
geef mij het geld maar, want ik moet
er wel van rondkomen. Dit is in onze
ogen een goed argument tegenover
de werkgever."
Er zijn ook afspraken gemaakt over
medewerkers waarvan de functie
dreigt te vervallen?
Dick: "Veel sterker dan in de vorige
CAO is de verantwoordelijkheid van
de werkgever op dit gebied vastgelegd. Hij is gewoon verplicht om zijn
werknemers goed voor te bereiden
op de toekomst, en hij moet ze ook
tijdig informeren over die toekomst. In
normale situaties weet een werkgever
dat er reorganisaties en afslankingen
op komst zijn. Op zo'n moment is hij
verplicht om de betrokken medewerkers duidelijk te maken wat de alternatieven zijn, en moet hij die mensen
ook de faciliteiten bieden om die
alternatieven te pakken. In de nieuwe
CAO-tekst is ook nadrukkelijk vastgelegd dat de werkgever rekening moet
houden met de kennis, ervaring en
achtergrond van mensen. Je kunt
tegen iemand van 45 jaar niet zeggen: u wordt geacht om binnen een
jaar vier NIBE-modules te halen."
"De werkgever kan dus niet meer
achterover hangen tot het moment
waarop hij een adviesaanvraag
indient bij de ondernemingsraad.
Maar er is natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar de andere

kant. Als een werknemer de aangeboden faciliteiten niet pakt, dan kan
de werkgever op het uur U terecht
zeggen: je hebt mijn aanbod niet
geaccepteerd, je bent onvoldoende
gekwalificeerd, we gaan afscheid
nemen."
Over kinderen en ouderen

Zijn er nog andere dingen in de CAO,
die misschien onderbelicht zijn door
de euforie over de arbeidsduurverkorting?
Dick: "Het budget voor buitenschoolse opvang is verruimd. Ik ben
daar heel tevreden over, omdat kinderopvang in het bankbedrijf zo
langzamerhand een succesvol artikel
wordt. Het biedt vrouwen aan de
onderkant van de salarisstructuur de
mogelijkheid om te blijven werken,
ook als de kinderen naar de basisschool gaan. Maatschappelijk gezien
begint het bankbedrijf ook op dat
onderdeel, naast de 36 uur, waar te
maken wat het gewoon waar moet
maken."
"Voor wat betreft oudere werknemers
is in de CAO vastgelegd dat disfunctioneren niet per saldo leidt tot
ontslag. Eerst zal gekeken worden of
het probleem kan worden opgelost
door een andere functie aan te
bieden, eventueel ook een lagere
functie. Dit is een eerste aanzet om te
voorkomen dat oudere werknemers
de 57,5-regeling of de WAO in worden gejaagd. Leeftijdsbewust personeelsbeleid. We halen de taboesfeer
weg rond iemand die altijd kantoordirecteur is geweest maar die nu op
zijn tenen moet lopen om het bij te
houden, of die door de districtsdirecteur op een lullig plaatsje in de organisatie wordt neergezet. Er komt een
moment dat de kinderen het huis uit
zijn en de hypotheek is afgelost,
waarna iemand voor zichzelf moet
afvragen of het niet goed zou zijn om
een stapje omlaag te doen."
Niet a l l e problemen opgelost

Even terugkomend op de werktijdverkorting. Zijn er dingen die nog
geregeld moeten worden?
Dick: "We zijn nog met een aantal
technische zaken bezig. Met de
bedrijfsvereniging zijn we op dit
moment aan het kijken naar de WAOfranchise. We willen dit zo regelen dat
er geen netto nadeel ontstaat voor
mensen die vier dagen werken. Ook
gaan er wijzigingen komen in de
ploegendienstregeling, wanneer de
36-urige werkweek wordt ingevoerd.
Daarbij bestaat de mogelijkheid dat
als de banken langer openblijven,
er ook een hogere aanwezigheid
nodig is van mensen die de automatiseringsprocessen moeten gaande
houden."

Lost de 36-urige werl<weei< aile
probiemen op?
Dick: "Nee lioor, het lost een deel
ervan op. We hebben niet de illusie
dat op alle plekken gedwongen ontslagen worden voorkomen. Daarvoor
is deze stap te klein. Per afzonderlijke
bank kunnen we straks gaan onderhandelen over een verdergaande
arbeidsduurverkorting. Dan kunnen
we afspraken maken waarmee een
deel van de overige ellende is af te
vangen. Verder zijn we bezig met het

opzetten van een arbeidsmarktbemiddeling. Tot op heden had elke bank
z'n eigen arbeidsmarkt. Wij hebben
vastgesteld dat er op een aantal plekken in het bankbedrijf nog steeds
vraag is, die niet gekoppeld wordt
aan het aanbod van andere banken.
In de CAO is afgesproken dat er een
sectorale arbeidsbemiddeling komt.
Dat wordt waarschijnlijk een extern
orgaan, bijvoorbeeld een uitzendbureau, maar wel onder sturing van
de CAO-partijen."

Tot zover het gesprek dat Jos van de
Meerendonk en Nico Spilt hadden
met Dick Hamaker van de Dienstenbond FNV. Rond het verschijnen van
dit bulletin zullen de vakbonden hun
leden raadplegen over het bereikte
akkoord. De ondernemingsraden
spelen formeel geen rol bij het invoeren van de nieuwe bank-CAO, maar
waar mogelijk zullen zij er alles aan
doen om de 36-urige werkweek zo
snel mogelijk binnen hun bedrijf voor
elkaar te krijgen.

