
21 november 2019 • DeFabrique



Praten in de polder 
Een kijkje achter het scherm van de Stichting van de Arbeid 

Jannie Mooren



In vogelvlucht: geschiedenis StvdA

• 17 mei 1945: oprichting

o Grip op geleide loonpolitiek

o Invloed op wetgeving over arbeidszaken

o Bevorderen wederopbouw

o Voorkomen sociale onrust
• 1950: oprichting SER maar StvdA blijft 
• 1982: Akkoord van Wassenaar 
• 1990: decentralisatie loonpolitiek, tijd breekt aan van 

arbeidsvoorwaarden- en arbeidsmarktakkoorden
• 2000: overlegcultuur verandert – van Voor- en Najaarsoverleggen

naar grote akkoorden (2004, 2010/11, 2013) en overleg achter het 
scherm



Organigram Stichting van de Arbeid

WAM Werkgroep Arbeidsmarkt 
WAA Werkgroep Arbeidsverhoudingen en Arbeidsvoorwaarden 
WO Werkgroep Onderwijs 
SZZ Werkgroep Sociale Zekerheid en Zorg 
Pens Werkgroep Pensioenen 
WEA Werkgroep Europese Aangelegenheden 
WAV Werkgroep Arbo en Vitaliteit 



producten
• Aanbevelingen aan leden van organisaties StvdA
• Adviezen en brieven (gevraagd en ongevraagd) aan 

Tweede Kamer en kabinet
• Externe overleggen/klankbordgroepen
• Bijeenkomsten en publicaties



Uitkomst overleg 

1. Gevraagd door kabinet of Tweede Kamer - kabinetsbrieven over 
beleid op terrein arbeid, bijvoorbeeld Stap-regeling (LLO) 

2. Eigen initiatief - brief over calamiteitenregeling 
3. Grote akkoorden – Flex en Zekerheid 1996, VPL-akkoord, 

Pensioenakkoorden 2010/11, Sociaal Akkoord 2013
4. Voorbeelden uitwerking grote akkoorden en facilitering 

decentrale cao-partijen: 
o 3de WW-jaar- SPAWW 
o Ondersteuning Sectorplannen 
o Diversiteit in Bedrijf 
o Duurzame inzetbaarheid vanaf 2012 
o De Werkkamer (banenplan) 
o Nabestaandenpensioen
o Stukloonregeling



aanpak

Intern – afweging in Agendacommissie – daarna mogelijk opdracht aan 
werkgroep voor uitwerking

Criteria afweging: 
• Samen doen wat mogelijk is 
• Een akkoord moet landen bij de politiek maar ook bij de eigen achterban 

en dus herkenbaar zijn

Daarna en tussentijds overleg in Regiegroep olv DG-SZW en mogelijk 
overleg ambtenaren dossier

Grote akkoorden: overleg voorzitters – minister-president , minister SZW 



Onbekendheid StvdA      

• Voorzitters StvdA profileren akkoorden voor eigen 
achterban

• Meeste werk gebeurt achter de schermen, kabinetsbrief 
bevat zin ‘na consultatie sociale partners’

• Secretariaat schrijft weinig uitgebreide analyses, veel 
korte uitkomsten onderhandeling


