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Staken of niet? In dit onderzoek is bekeken hoe vertrouwen en sociale identificatie een rol spelen bij de manier waarop een werknemer informatie over die
vraag verwerkt. Bij de boodschap van de baas is vertrouwen belangrijk. Bij het
verhaal van de vakbond speelt identificatie een rol.

Nieuw

Vertrouwen en sociale identificatie zijn voor het eerst samen meegenomen in
een onderzoek naar stakingsdeelname onder werknemers.

Wanneer er een staking in de lucht hangt, staat een
werknemer voor een lastige beslissing. Van twee
kanten wordt er een appèl op hem gedaan. De vakbond wil graag dat de werknemer het werk neerlegt
en probeert hem daartoe over te halen. Door bijvoorbeeld informatie te geven over de looneisen die zij
hebben neergelegd, waarom dat legitieme eisen zijn
en hoe de werkgever daarop heeft gereageerd. Aan
de andere kant staat de werkgever. Die wil graag
dat de werknemer doorwerkt en probeert steun te
verwerven voor zijn standpunt. Hij kan dit doen door
te vertellen wat de consequenties zijn voor de werkgelegenheid als aan de looneisen van de vakbond
wordt voldaan; een hoger loon voor de een kan ontslag betekenen voor de ander. Aan de werknemer de
taak om de verhalen tegen elkaar af te wegen en een
beslissing te nemen. Maar de keuze hangt niet puur
en alleen af van de informatie die werknemers krijgen. Er spelen andere, meer sociaalpsychologische
factoren een rol, zoals vertrouwen in en de mate van
identificatie met beide partijen. In dit onderzoek is
bekeken welke invloed informatievoorziening, vertrouwen en sociale identificatie naast elkaar hebben
op de keuze van werknemers om te gaan staken of
niet.

Vertrouwen
Het ligt voor de hand dat vertrouwen een rol speelt
bij de beslissing om naar de werkgever te luisteren
of juist naar de vakbond. Zonder vertrouwen heeft
informatie over een staking weinig basis om op te
landen. De vraag is of de rol van vertrouwen bij de
lezing van de vakbond even groot is als bij het verhaal van de werkgever. De vakbond komt immers
pas echt in beeld bij een dreigende staking, en is
daarna vaak weer voor langere tijd minder zichtbaar.
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Een vertrouwensband met werknemers opbouwen
is daarom voor vakbondsvertegenwoordigers lastig.
Voor de werkgever is dat anders, die heeft langer en
vaker de gelegenheid om vertrouwen te kweken bij
zijn werknemers. Maar de baas vertrouwen bij een
reguliere gang van zaken, is nog wat anders dan
tijdens een dreigend conflict. In het laatste geval
hebben werkgever en werknemer tegengestelde
belangen. Vertrouw je de baas en zijn lezing van het
onderhandelingsconflict dan nog steeds?

Sociale identificatie
In stakingsliteratuur wordt identificatie met de
vakbond gezien als een belangrijke voorspeller van
stakingsdeelname. Sociale identificatie is de binding die een persoon heeft met een groep. Het is
een belangrijk begrip binnen de sociale psychologie
om keuzes van mensen te verklaren. Hoe sterker de
binding met de bond, des te groter de kans dat een
medewerker staakt. Maar een medewerker kan zich
ook sterk identificeren met het bedrijf. Veel mensen
zijn trots op hun baan en de organisatie waarvoor ze
werken. Het is niet onwaarschijnlijk dat werknemers
zich tegelijkertijd met zowel de werkgever als met
de vakbond identificeren. Welke invloed heeft dat op
hun beslissing om wel of niet te gaan staken?

Onderzoeksbevindingen
Het blijkt dat werknemers informatie van de baas
over een dreigende staking op een andere manier
verwerken dan informatie van de vakbond. Informatie van de baas heeft pas effect als er een vertrouwensband bestaat. Een werkgever kan proberen
de werknemer te overtuigen dat staken een slecht
plan is, maar als de werknemer hem niet vertrouwt,
heeft dat geen zin. Opvallend is dat zo’n vertrouwens25

mer en werkgever. Daarbij is het goed om nogmaals
te vermelden dat het niet gaat om het algeheel vertrouwen, maar specifiek over het vertrouwen tijdens
een dreigend arbeidsconflict. Uit een aanvullende
analyse blijkt ook dat het vertrouwen in de werkgever tijdens een conflict significant lager is dan ervoor.

Onderzoeksmethode
In dit onderzoek is de invloed van informatie, vertrouwen en sociale identificatie op de bereidheid
om wel of niet te gaan staken geanalyseerd. Het
onderzoek is verricht onder 468 vakbondsleden
(responspercentage 58%). Via een webenquête zijn
verschillende vragen gesteld over de bereidheid
om voor een loonsverhoging deel te nemen aan een
hypothetische, toekomstige staking.
Sociale identificatie
Aan werknemers is gevraagd in hoeverre ze zich
identificeren met vakbond en management bij een
situatie waarin een conflict over de cao dreigt.
Dit is gedaan met drie stellingen, die zowel voor
management als vakbond beantwoord moesten
worden (schaal 1-5):
-Ik voel me onderdeel van . . .
-Ik voel mezelf verbonden met . . .
-Ik voel me betrokken bij . . .
Werknemers identificeren zich het meest met de
vakbond. De schaalscores (1-5) verschillen meer dan
een punt van elkaar: 3.5 voor de vakbond en 2.4 voor
het management.
Vertrouwen
Vertrouwen is op een vergelijkbare wijze gemeten,
ook weer met drie stellingen over zowel vakbond als
management bij een dreigend cao-conflict (schaal
1-5):

filter niet bestaat bij informatievoorziening vanuit
de vakbond. Het effect van informatieoverdracht is
hier niet afhankelijk van de vertrouwensband tussen
bron en ontvanger. Wat van belang is in deze relatie
is sociale identificatie. Als werknemers zich meer
identificeren met de bond, is hun stakingsbereidheid groter.

- In hoeverre vertrouwt u erop dat . . . zijn/haar afspraken nakomt?
- In hoeverre vertrouwt u erop dat . . . eerlijk is?
- In hoeverre vertrouwt u op het advies van . . .?
Het vertrouwen in de vakbond tijdens een dreigend
conflict is een stuk groter dan het vertrouwen in het
management: 3.8 versus 2.9 op een schaal van
1 tot 5.
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Informatie van de baas moet
eerst door een vertrouwensfilter
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Informatievoorziening
Er is gevraagd naar de mate van informatie die
respondenten ontvangen van het management en
van de vakbond bij een dreigend arbeidsconflict. Bij
de twee vragen liepen de antwoordmogelijkheden
van ‘geen informatie’ tot ‘veel informatie’ (1-5).
Factoranalyse
Vertrouwen en sociale identificatie zijn twee begrippen die op elkaar lijken. Waar het een is, is zelfs vaak
het ander. In de wetenschappelijke literatuur wordt
algemeen aangenomen dat het twee aparte begrippen zijn. Dat wordt nog eens ondersteund door de
statistische analyse uit dit onderzoek. De begrippen
bleken duidelijk van elkaar te verschillen, ondanks
de samenhang die ook hier werd gevonden.
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Werkgever aan zet
Een staking is het resultaat van een mislukt overleg
tussen werkgever en vakbond. Veel stakingsliteratuur kijkt alleen naar de vakbond als mobiliserende partij. Voor de rol van het management is
wetenschappelijk gezien weinig oog. Maar uit dit
onderzoek blijkt dat het management wel degelijk
een invloed kan uitoefenen op de keuze van een
werknemer om wel of niet te gaan staken. Vertrouwen is daarbij het toverwoord. Want informatie
komt aan als er vertrouwen bestaat tussen werkne26
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