
J asper is een twintiger en pas begonnen bij een commer
ciële dienstverlener. Het eerste jaar heeft hij een aangepast 
productietarget. In het tweede jaar is de regel dat zijn 

target automatisch naar 100 procent gaat. Dat houdt in dat van 
hem verwacht wordt dat hij zo’n 1200 declarabele uren in dat 
jaar schrijft. Zijn verzoek om een aangepast target wordt niet 
geaccepteerd. ‘Iedereen moet het kunnen halen’, zo stelt zijn 
leidinggevende. Jaspers argumenten dat hij niet veel routine 
heeft en een beperkte klantenkring, vinden geen gehoor. Jasper 
is teleurgesteld over het eenzijdig opgelegde target. Het voelt 
niet goed. Hij twijfelt of het target het komende jaar haalbaar 
is. Wat moet hij doen? Een onmogelijke taak accepteren? Of 
vasthouden aan zijn standpunt en het conflict met zijn 
leidinggevende riskeren? Hij besluit zijn best te doen om het 
target te halen. Misschien valt het mee of is er nog speelruimte.
Een jaar later heeft Jasper zijn target voor 75 procent gehaald. 
Hij is teleurgesteld. Hij krijgt geen loonsverhoging, en 
waardering voor zijn inzet blijft uit. Toch heeft hij veel geleerd 
het afgelopen jaar. Hij heeft het naar zijn zin gehad, leuke 
opdrachten binnengehaald en met een paar deskundige 
collega’s gewerkt. Het is een positief jaar voor hem geweest, 
maar het productietarget bezorgt hem een naar gevoel. Het is 
immers ook van een aantal andere factoren afhankelijk, zoals 
het economisch tij, de reputatie van het bedrijf en de samen
werkingsbereidheid in zijn team. 
Nu moet hij voor het komende jaar een persoonlijk ontwikkel
plan opstellen. Het productietarget is er alvast met harde cijfers 
door de directie ingezet. Jasper besluit daarom een verslag te 
maken over zijn tijdsbesteding in het afgelopen jaar. Het 
verslag komt niet eens aan de orde in het jaargesprek. Zijn 
werk is weliswaar goed van kwaliteit, maar het productietarget 

moet omhoog. Jasper voelt zich niet gehoord. Mogelijk is dat 
ook de bedoeling van het gesprek. Alleen wordt dat niet 
gezegd. De manager wil bovenal dat Jasper zijn productie haalt.

Speelruimte en targets
De hoogte van het productietarget wordt eenzijdig door de 
werkgever vastgelegd en opgelegd. Dat is nauw verbonden met 
ons economisch stelsel en het stelsel van arbeidsverhoudingen. 
In ons economisch stelsel heeft de werkgever als ondernemer in 
een markteconomie te maken met prijzen, concurrentie, 
kosten (denk aan loonkosten en overheadkosten). Hij heeft als 
uitgangspunt het streven naar winst of op zijn minst kosten
beheersing. In ons stelsel van arbeidsverhoudingen is de 
arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer een gezagsrelatie. 
Op het moment dat de werknemer een arbeidsovereenkomst 
aangaat, onderwerpt hij zich in juridische zin aan het gezag van 
de werkgever in de persoon van de (gemandateerde) leiding
gevende en is hij verplicht diens besluiten uit te voeren. 
Nu praten werkgever en leidinggevende graag over de arbeids
relatie als een samenwerkingsrelatie, maar de kern is hiërar
chisch. Organisaties zijn, op enkele uitzonderingen na, 
hiërarchisch ingericht. De afgelopen jaren is dat niet minder 
geworden. Er zijn veel organisaties waarin het hoger manage
ment aan hiërarchische sturing de voorkeur geeft, bijvoorbeeld 
omdat de aandeelhouders een hogere winst verwachten of 
omdat er uitgebreide protocollen worden ingevoerd. 
Jasper staat symbool voor veel jonge medewerkers in hun eerste 
baan. Jasper komt niet alleen voor in de financiële sector. In de 
zorg bijvoorbeeld beperkt de gelijktijdige introductie van 
uitgebreide protocollen en marktwerking de speelruimte. De 
werknemer moet zowel kwalitatief (juridisch) verantwoord 
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werken als een bepaald aantal handelingen verrichten. Of in de 
schoonmaak waar de sector met steeds scherpere offertes 
meedingt bij uitbestedingen. Ze schroeven ieder jaar de targets 
van de schoonmakers op, soms in combinatie met een loons
verlaging of veel langere reistijden. 
Jonge werknemers betreden na de opleiding de arbeidsmarkt 
en richten zich op samenwerking, met de leiding en met 
collega’s. Tijdens de sollicitatie voelen ze zich nog wel werk
nemer. Maar als ze eenmaal in dienst zijn, richten ze zich op 
dat andere beeld, het beeld van de samenwerkende medewer
ker. Het jaargesprek dringt ze terug in die rol van werknemer. 
Ze hebben het naar hun zin in hun baan. Als ze willen blijven 
moeten ze de targets slikken of heel vaardig onderhandelen en 
mogelijk een conflict riskeren. 
De leidinggevende zit dus bij de jaargesprekken met een hard 
gegeven: de targets. Als hij deze loslaat wordt hij zelf ‘afgere
kend’. Als hij de targets aan de werknemer oplegt, loopt hij een 
groot risico dat zijn medewerkers gedemotiveerd raken. Of dat 
ze voortaan een echt gesprek uit de weg gaan. 

Speelruimte en arbeidsvoorwaarden
De ruimte voor medewerker en leidinggevende wordt niet 
alleen ingeperkt door de directie in de organisatie, maar ook 
door arbeidsvoorwaardelijke afspraken, met name over het 
loon. Arbeidsvoorwaarden zijn regelingen en afspraken die 
men in acht neemt bij het aangaan van een arbeidsovereen
komst. Veelal zijn deze regelingen neergelegd in een cao. En 
vaak ook in eigen regelingen van bedrijven. Alle werknemers in 
loondienst hebben hier dus mee te maken. Ook in de arbeids
voorwaarden zit een hiërarchisch element. De wetgever heeft 
het primaat over het regelen van arbeidsvoorwaarden neer
gelegd bij de sociale partners, de vakbonden en de werkgevers
organisaties. De wet ondersteunt de cao op twee manieren. In 
de eerste plaats via de doorwerking van de cao in de individuele 
arbeidsovereenkomst. Elke wijziging in de cao werkt automa
tisch en dwingend door in de individuele arbeidsovereenkomst. 
Ten tweede via de Algemeen Verbind Verklaring van de cao. 
Deze regelt dat ook werkgevers die niet lid zijn van een 
werkgeversorganisatie de cao die geldt voor hun bedrijfstak of 
sector op de werknemers moeten toepassen. Dit voorkomt dat 
werkgevers elkaar gaan beconcurreren op loon en andere 
arbeidsvoorwaarden. Het is een van de belangrijkste redenen 
waarom werkgevers belang hechten aan de cao.

Het huis van arbeidsverhoudingen
De arbeidsrelatie staat zoals Nauta (2011) stelt ‘bol van conflic
ten’. Arbeidsverhoudingen en conflicten zijn innig verstren
geld. Er zijn veel partijen bij betrokken. We kunnen ze 
voorstellen als bewoners van een huis, het huis van arbeidsver
houdingen. Wiens naam staan er prominent op de voordeur? 
Niet de anonieme leidinggevende of werknemer, maar namen 
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Voorbeeld: speelruimte in een mbo-instelling
In een grote mbo-instelling met 600 medewerkers en 
30.000 studenten worden jaargesprekken ingevoerd. In het 
kader van de Wet BIO – Beroepen in het onderwijs, een 
kaderwet uit 2006 − zijn scholen immers verantwoordelijk 
voor de kwaliteit en ontwikkeling van hun medewerkers. 
Managers op alle niveaus in de school voeren dus gesprek-
ken met hun medewerkers en leggen de resultaten en 
afspraken vast in een digitaal systeem waarin ook ruimte is 
voor de ontwikkeling van het portfolio van de betreffende 
medewerker. 
De regelingen uit de onderwijs-cao zijn leidend in de 
organisatie en dus ook in de gesprekken. Leidinggevenden 
voelen zich regelmatig machteloos doordat de rechtsposi-
tie van de medewerkers zo sterk is, dat maatregelen 
onmogelijk uitgevoerd kunnen worden zonder grote 
juridische of financiële consequenties. Medewerkers zijn 
zich goed bewust van hun rechtspositie en maken hier 
effectief gebruik van. Het zorgt ervoor dat arbeidsverhou-
dingen verzuurd zijn of moeizaam tot stand komen, zeker 
met medewerkers die een langdurige arbeidsrelatie 
hebben. Het management wordt er door verlamd. Jongere 
docenten storen zich buitengewoon aan de verzuurde 
houding van een aantal oudere collega’s. Zij stellen zich 
flexibeler op en zijn niet meer zo blij met de strakke 
regelingen.

Foto: HH/Harry Cock

als VNO/NCW, FNV, FNV Bondgenoten, CNV of MHP. Zij 
zijn de hoofdbewoners. De bewoners beschikken ieder over een 
ruime kamer. En er is een groot gezamenlijk vertrek, waar de 
SER en de Stichting van de Arbeid zetelen. Daar wordt 
gepolderd. 
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aan overleg over individuele opleidingsbudgetten die in steeds 
meer cao’s voorkomen.

Door meer ruimte meer dialoog
Als harde arbeidsvoorwaarden en productietargets bespreekbaar 
worden in jaargesprekken, zullen die gesprekken naar onze 
mening een stuk spannender worden en van medewerkers 

De inrichting van het huis is nauw verbonden met het 
oplossen van conflicten. Het huis van arbeidsverhoudingen, de 
verdeling in kamers, is in feite het resultaat van conflictbeheer
sing in de vorige eeuw. Het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe lang 
het al standhoudt. Als we de kranten van de afgelopen dertig 
jaar doornemen lezen we telkens opnieuw, om de zoveel jaar, 
koppen als ‘Poldermodel staat op de helling’ (Verlaan en Van 
der Walle, 2011). Zo ook nu, bij het schrijven van dit artikel, 
naar aanleiding van de spanningen rondom pensioenen en 
AOW. Maar mechanismen voor conflictbeheersing, zoals de 
cao, blijken steeds opnieuw weer te functioneren. 
De ernst van conflicten in het huis van arbeidsverhoudingen is 
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Figuur 1 Het huis van arbeidsverhoudingen.

Voorbeeld: opstellen van sociaal plan
Tijdens een flinke afslanking in een groot familiebedrijf 
beslissen zo’n tien van de honderdtwintig werknemers 
over de regelingen in het sociaal plan. Zij zijn lid van de 
vakbond. De betrokken ondernemingsraad en met name 
de voorzitter zetten zich tijdens het opstellen van het 
sociaal plan persoonlijk in om de regelingen voor zowel 
vertrekken
omsten waarin de directeur zelf de sinaasappelkist beklom 
om ‘zijn’ mensen toe te spreken, waren geëmotioneerd en 
betrokken. De rol van de vakbonden en die paar leden die 
met hun stem formeel goedkeuring moesten geven aan 
het sociaal plan werd beschouwd als een formele adminis-
tratieve handeling en riep boze reacties op.

Voorbeeld: rol van de ondernemingsraad
In een uitgeverij wordt nog steeds de prijscompensatie 
vergoed. De directie wil af van deze vaste loonstijging. Zij 
nodigt de ondernemingsraad uit om in onderhandeling tot 
een nieuwe set arbeidsvoorwaarden te komen. De or laat 
zich effectief informeren en begeleiden. Gecombineerd 
met een goed contact met de achterban besluiten zij zelf 
de onderhandelingen aan te gaan. Het is van groot belang 
dat de or goed contact houdt met de medewerkers, zodat 
de voorstellen die zij doen ook draagvlak hebben bij het 
personeel. Een van de zaken die geregeld wordt is een 
eenduidige regeling voor overwerk en overwerkvergoe-
ding. Deze komt in de plaats van een willekeur aan 
toepassingen die op de verschillende afdelingen gebruikt 
waren. Ook gaan de medewerkers voortaan 38 uur per 
week werken in plaats van 40 uur. Er wordt een eenvoudig 
à la carte-systeem ingevoerd met ‘low hanging fruit’. De 
uitkomst van de onderhandelingen wordt zowel door de 
medewerkers als door de directie als een verbetering 
ervaren.

voor de werknemer en de leidinggevende lastig te beoordelen. 
Hebben ze nu echt ruzie met elkaar gekregen of is het gekra
keel in Den Haag een tactiek om macht te verzamelen en de 
druk te vergroten in de onderhandelingen? Het zijn immers 
allemaal professionele onderhandelaars die er hun vak van 
hebben gemaakt. Werknemers en leidinggevende voelen zich 
ook niet meer zo betrokken. Zo is de organisatiegraad van 
vakbonden de afgelopen jaren sterk gedaald en het belangrijk
ste motief om geen lid te worden is, zo blijkt uit onderzoek, ‘ik 
heb er nooit serieus over nagedacht’ (Huiskamp en Smulders, 
2010). Dat roept spanningen op in organisaties, bijvoorbeeld 
bij het opstellen van sociale plannen.
Er is wel een verbouwing aan de gang. De trend, ingezet in de 
jaren negentig van de vorige eeuw, is meer speelruimte door 
zelfregulering en raamwerkregelingen door direct betrokkenen 
in plaats van centrale collectieve regelingen door hun vertegen
woordigers. Denk aan het overleg tussen directie en onder
nemingsraad en de invoering van individuele keuze in à la 
cartesystemen. 
Ook leidinggevende en medewerker hebben een plek in het 
huis van arbeidsverhoudingen gekregen. Denk bijvoorbeeld 
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benutten van ruimte leidt soms ook tot nieuwe creatieve 
oplossingen, waarbij voor beide partijen de ruimte groter 
wordt. Het vereist nieuwe of extra kwaliteiten van de werk
nemer, zoals onderhandelvaardigheden. Hoe weet je of je niet 
overvraagt, of juist te bescheiden bent? Persoonskenmerken 
spelen hier een rol, zo blijkt uit onderzoek (Goudswaard et al., 
2011). Mannen, voltijders en hoger opgeleiden maken meer 
maatwerkafspraken dan vrouwen, deeltijders en lager opgelei
den. Deze achterstand moet goedgemaakt worden.

Tot slot noemen we in dit rijtje manieren om met speelruimte 
om te gaan: het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op 
het gebied van conflictbeheersing. In organisaties zorgen 
slepende conflicten namelijk voor verzuurde verhoudingen en 
weerstand. Door te zoeken naar oplossingen die meerdere 
belangen dienen, vaardigheden aan te leren die helpen om 
conflicten te hanteren en creatief denken te stimuleren, neem 
je conflicten serieus. Oplossen is beter dan laten slepen.

Ook meer ruimte en dialoog voor Jasper
Terug naar het voorbeeld van het begin van het artikel. Ook 
Jasper en zijn leidinggevende zochten naar manieren om hun 
onderhandelingsvaardigheden te vergroten en de dialoog te 
verbreden. Voor het vergroten van beider onderhandelingsvaar
digheden kozen ze voor de volgende aanpak. 
Jasper en zijn leidinggevende volgden een training in gespreks
vaardigheden. Hier leerden ze om in gesprekken te intervenië
ren en daarmee het gesprek te sturen. Hierdoor voorkomen ze 
dat een van de twee een passieve rol krijgt (opgedrongen) en 
houden ze in de gaten of een vervolggesprek een betere optie is 
dan maar doorgaan. Ze zijn ook getraind in constructieve ruzie 
(Joosse, 2007). 
Jasper en z’n leidinggevende hebben ook technieken geleerd 
om in een gesprek eigenbelang en belang van de ander in beeld 
te krijgen. Wat zijn de streefpunten van beide partijen, wat 
willen ze bereiken? Waar liggen de weerstandspunten, de grens 
waarbij de een of de ander over het acceptabele dreigt heen te 
gaan? Ze bespreken hiermee niet alleen materiële zaken 
(salaris), maar ook relationele.
Ze hebben de optie om een derde bij de gesprekken te 
betrekken: een collega, een orlid, een vakbondsconsulent of 
een coach. Die kan als klankbord dienen, maar ook  het 
gesprek in goede banen leiden. 

Jasper en zijn leidinggevende vonden ook verschil
lende manieren om de dialoog te verbreden en 
zo meer onderhandelingsruimte te creëren. 

meer betrokkenheid vragen. Het draagt bij aan hedendaagse 
arbeidsverhoudingen en het zoeken naar oplossingen in 
arbeidsconflicten daar waar het thuishoort. De ruimte voor 
medewerker en leidinggevende zal echter altijd beperkt blijven: 
ze zijn nu eenmaal onderdeel van de grotere gehelen van de 
organisatie en de arbeidsverhoudingen. Hoe komen we dan tot 
een beter gebruik van hun speelruimte? We bespreken zes 
manieren.
Ten eerste door de organisatie minder hiërarchisch in te 

richten. Werkgevers en bestuurders moeten minder leunen op 
hiërarchie en protocollen. Geef teams meer vertrouwen en 
bevoegdheden in het uitvoeren van hun taak binnen de 
organisatie. Sleutelwoorden zijn kleinschaligheid en zelfstan
digheid. Laat targets meer van onderop de organisatie komen, 
zodat leidinggevenden niet alleen een doorgeefluik zijn. Denk 
ook in termen van teamtargets.
Ten tweede: zet targets op de agenda van het overleg tussen 
directie en de ondernemingsraad. Bepaal de verhouding tussen 
beloning en targets en betrek daarbij concurrentieverhoudin
gen en loonkosten. Niet alleen van medewerkers, maar ook van 
bestuurders. Benoem de speelruimte expliciet. Speelruimte is 
altijd beperkt: door de economische situatie van het land, de 
concurrentiepositie van een bedrijfstak, de positie van een 
onderneming op de exportmarkt of de krapte op de arbeids
markt. Maar speelruimte is ook rekbaar. Het is niet objectief 
vast te stellen. Als medewerkers slimmer werken kan de 
loonstijging in een organisatie ruimschoots gecompenseerd 
worden door een productiviteitsverbetering. 
Als derde mogelijkheid noemen we: bied openheid over 
maatwerkafspraken tussen medewerkers en leidinggevende in 
een (geanonimiseerd) overzicht, bijvoorbeeld op het intranet, 
om vergelijkingen te maken met collega’s of met medewerkers 
in soortgelijke functies.
Als vierde adviseren we targets en arbeidsvoorwaarden expliciet 
bij de jaargesprekken te betrekken. Onderwerp van gesprek 
zijn bijvoorbeeld:

in welke mate medewerker en leidinggevende de targets •	
kunnen beïnvloeden. Wat zijn hun vrijheidsgraden?
in welke mate is er sprake van teamtargets en de rol van •	
samenwerking binnen het team bij het halen van de targets;
wat de relatie is tussen target en loon: is een lager loon bij •	
een lager target bespreekbaar?

Het vijfde punt waar je op kunt letten bij het benutten van 
speelruimte: vraagt ook om voldoende vaardigheden van 
medewerkers? Speelruimte is geen zerosumsituatie, het 
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Bied openheid over maatwerkafspraken tussen medewerkers en 
leidinggevende
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Rity van der Avoort is directeur van Profcoaches. Zij 
heeft als organisatieadviseur, mediator en man a  ge-
mentcoach gewerkt in uiteenlopende verandertrajecten 
bij bedrijven en (onderwijs)organisaties. Ruim tien jaar 
werkte ze als adviseur en trainer voor ondernemingsra-
den in het bedrijfsleven. Ze past in haar adviespraktijk 
inzichten en principes toe vanuit breinkennis en 
-onderzoek bij het effectief maken van invloedgedrag 
en bij het oplossen van conflicten tussen mensen. 

Patrice Dijkman is jurist en gespecialiseerd in 
mede   zeggen schap. Zij geeft trainingen en cursussen, 
begeleidt teams en adviseert organisaties op het gebied 
van effectieve medezeggenschap en participatie van 
medewerkers. Zij is sinds enkele jaren als zelfstandig 
gevestigd trainer/adviseur werkzaam. Sinds 2010 werkt 
zij vanuit haar onderneming Nieuwe OR training.

Rien Huiskamp heeft als onderzoeker (diverse 
wetenschappelijke instellingen in Nederland en 
daarbuiten), projectmanager HRM, columnist (Het 
Financieele Dagblad, Medezeggenschap) en als 
directeur Huiskamp Research and Consultancy 
(1990-2005) gewerkt. Zijn specialisatie is decentralisatie 
van arbeidsverhoudingen, vernieuwen van cao’s en 
maatwerk in arbeidsrelaties. 

Ze gaan na of het probleem in de targets zit of in de toepassing 
door de leidinggevende. Heeft de leidinggevende iets tegen de 
werknemer en verbergt hij dit door een overdreven accent op de 
targets? Dit moeten ze expliciteren.
Ze bespreken de mogelijkheid om targets meer variabel te 
maken door bijvoorbeeld over een langere periode naar de 
targets toe te groeien of een jaar tijdelijk een lagere target 
overeen te komen. Ze streven daarbij naar haalbare, maar ook 
uitdagende targets. Kan een sterke prestatie op één target 
compensatie bieden op een minder sterke prestatie op een 
andere?
Jasper en z’n leidinggevende bespreken of anderen in de 
organisatie ook met de targets worstelen. Ze agenderen de 
targets binnen het team of met collega’s in vergelijkbare 
functies. Wat is de speelruimte binnen de organisatie voor het 
team of vergelijkbare functies? Hoe kijkt de leidinggevenden 
daar naar, hebben zij genoeg ruimte?
Tot slot realiseren Jasper en z’n leidinggevende zich dat het 
belangrijk is te beseffen dat het onderhouden van een goede 
relatie waarin je gezag aanvaardt of uitoefent, samenwerkt en 
onderhandelt geen eenvoudige opgave is.
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