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W/M=∑! 

In verschillende media hebben we afgelopen week, in 
aanloop naar het RondeTafelGesprek “Toekomst van 
de cao”, veel debatten mogen horen over nut en 
noodzaak van het cao-instrument en van oorzaak en 
gevolg van het stroeve cao-seizoen.  
Zowel werkgevers als vakbonden zijn het er over eens 
dat het cao-instrument zelf niet ter discussie staat. 
Maar dan houdt de gelijkstemmigheid zo’n beetje op. 
Wat dan rest is de echo van het hameren op het eigen 
gelijk waardoor uiteindelijk niemand gelijk krijgt en we 
per saldo verder van elkaar verwijderd raken. 
 
De ‘6/9’ uit het plaatje hiernaast had eigenlijk een ‘W/M’ moeten zijn: waar werkgevers de trom roeren 
over modernisering, slaan vakbonden op de grote trom van werkzekerheid. Dat levert alleen maar herrie 
op. Herrie die nog eens versterkt wordt door media (en politiek) op zoek naar herrie. Zo zou AWVN 
afgelopen week eerst zijn medewerking verlenen aan een nieuwsitem ‘innovatieve cao-afspraken in 2015’, 
maar besloot de nieuwsredactie dat een nieuwsitem over ‘stakingen’ interessanter was. Zolang de 6-
ziener weigert zich te verdiepen in het perspectief van de 9-ziener (en andersom), kan de media kranten 
en nieuwsprogramma’s vol blijven maken met ‘interessante’ nieuwsitems. 
 
Hoe het dan wel moet? 
Stop met communiceren over elkaar (in de media), en start met communiceren met elkaar. Negeer de 
ketelmuziek, bekijk de cao-thema’s door elkaars bril, stel samen een toekomstvisie op voor de komende 
jaren en luister vooral goed naar elkaar. Als een wens van de werkgevende M-ziener niet kan in de ogen 
van de werkende W-ziener, wat heeft de W-ziener dan nodig om wel in te stemmen met deze wens?  
Pas als de W-ziener en de M-ziener hun eigen gelijk loslaten en naast elkaar gaan staan, zullen ze de 
oplossing vinden. Wat blijkt dan? Er staat helemaal geen W of M!  
Samen zien ze ‘∑’, de Griekse letter sigma, in de wiskunde beter bekend als – niet geheel toevallig – 
sommatieteken: het symbool voor een som van gelijksoortige termen.  
In onderhandelingstermen gesproken: een win-winsituatie. Ik hoor dan gelijk stemmen in mijn hoofd over 
nieuwe cao’s met afspraken over modernisering èn vormen van werkzekerheid. Hoort u die ook? Succes! 
 
Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld) 


