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Vorige maand verkozen 1,7 miljoen werknemers via de sociale 

verkiezingen de collega’s die hen zullen vertegenwoordigen in de 

syndicale inspraakorganen op hun werkplek. Heeft zulke werkne-

mersinspraak ook effecten op bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden 

en bedrijfsprestaties? We vatten samen wat we weten en kunnen 

testen voor België, op basis van een literatuurstudie van recent 

empirisch onderzoek naar de effecten van werknemersinspraak 

op organisatieniveau, en empirische tests op basis van zowel de 

recente vierde golf van de European Company Survey als een om-

vangrijke eigen werknemersbevraging naar arbeidskwaliteit.

Arbeidsverhoudingen

Maakt de vakbond het verschil? 
Effecten van werknemersinspraak op 
organisatieniveau

Hermans, M., Desiere, S., & Lenaerts, K. (2020). Maakt de vakbond het verschil? Ef-
fecten van werknemersvertegenwoordiging op organisatieniveau. Leuven: HIVA – KU 
Leuven.

Vorige maand verkozen 1,7 miljoen werknemers via 
de sociale verkiezingen de collega’s die hen zullen 
vertegenwoordigen in de syndicale inspraakorga-
nen op hun werkplek. De coronacrisis zet ook hier 
een domper op de sociale en collectieve dynamiek 
van dit omvangrijke proces, maar deze vierjaarlijk-
se sociale verkiezingen blijven de meest concrete 
uiting van economische democratie in België. Ze 
verankeren het Belgisch sociaal overleg-systeem op 
organisatieniveau en zorgen onder andere voor de 
instroom van vertegenwoordigers in de syndicale 
organisatiestructuren.

Maar maakt het verkiezen van syndicale verte-
genwoordigers op je werkplek ook effectief een 
verschil voor werknemers? Gaat het om eerder 

symbolisch een naam aanvin-
ken, of heeft een vakbond op je 
werkplek ook een impact op de 
arbeidsvoorwaarden, het beleid of 
de bedrijfsprestaties? Met andere 
woorden, maakt een vakbond op 
de werkvloer een verschil?

In samenwerking met het ACV 
bekeken we deze vragen rond de 
effecten van werknemersinspraak 
op organisatieniveau en onder-
zochten wat we theoretisch mogen 

verwachten, wat we onderzoeksmatig reeds weten 
en wat we voor België kunnen testen. Het onder-
zoeksrapport combineert een literatuuroverzicht van 
recente empirische studies over het effect van werk-
nemersinspraak op organisatieniveau, evenals empi-
rische analyses voor België op basis van de manage-
mentbevraging in de recent vrijgegeven vierde golf 
van de European Company Survey (ECS), plus eigen 
surveydata verzameld bij Belgische werknemers.

Brede onderzoeksliteratuur, maar 
nauwelijks voor België

We vatten in het onderzoeksrapport recente empiri-
sche studies rond de effecten van werknemersinspraak 
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op organisatieniveau samen volgens vier grote uit-
komstengroepen, zijnde verloning en bedrijfsgebon-
den voordelen, arbeidskwaliteit, bedrijfsvoering en 
-prestaties, en maatschappelijke effecten.

Een eerste algemeen punt dat opvalt is de diversi-
teit in conclusies – negatief effect, geen effect, po-
sitief effect – voor veel van deze uitkomsten. Hier 
zijn verschillende gronden voor, zoals de variatie in 
de manier waarop vakbondsinvloed wordt geme-
ten, methodologische diversiteit (zoals longitudina-
le versus crossectionele methodes), de invloed van 
nationale contexten, de moeilijkheid om causale 
effecten te isoleren en de uitdaging om analytisch 
het organisatieniveau te onderscheiden. Recente 
methodologische innovaties zoals vignette-studies, 
meta-analyses, en quasi-experimentele methodes 
die bijvoorbeeld de timing van vakbondsverkiezin-
gen creatief benutten om causale claims sterk(er) te 
maken, helpen wel om verschillen tussen studies 
beter te begrijpen.

Een tweede punt dat opvalt in het literatuurover-
zicht is de zeer beperkte empirische onderzoeksli-
teratuur voor België, zeker in vergelijking met An-
gelsaksische landen of Duitsland. Dit is mogelijk 
deels een gevolg van de sterker gedecentraliseerde 
en meer gecontesteerde aard van sociaal overleg in 
landen zoals de Verenigde Staten, waardoor er daar 
meer (onderzoeks)aandacht gaat naar het onder-
nemingsniveau. Terwijl in België de nadruk sterker 
op het sectoraal en interprofessioneel niveau ligt.

Dit betekent dat het soms een vraagteken is of 
bepaalde internationale bevindingen ook opgaan 
voor de Belgische context. Een aantal vakbonds-
effecten vindt men in verschillende nationale con-
texten en waarschijnlijk ook in België. Zo is een 
tamelijk robuuste bevinding dat vakbonden de 
werkplek veiliger maken, zeker als het gaat om 
zwaardere veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Een 
ander terugkerend positief effect van vakbonden in 
ondernemingen is dat werknemers meer kans heb-
ben op (langere en meer kwalitatieve) opleiding.

In landen met een meer uitgesproken decentraal 
loonoverleg is er een relatief robuust positief 
vakbondseffect op verloning en bedrijfsgebon-
den voordelen, maar dit is voor België met haar 
sectoraal loonoverleg binnen sterke loonnormen 
een vraagteken. De schaarse studies voor België 

bevestigen bijvoorbeeld wel dat sociaal overleg op 
ondernemingsniveau een opwaartse druk zet op 
zowel de verloning als de productiviteit in de orga-
nisatie, wat dan zorgt voor de nodige marges voor 
onderhandelingen (bijvoorbeeld Garnero, Rycx, & 
Terraz, 2020).

Als het gaat om zulke productiviteitseffecten en an-
dere indicatoren van bedrijfsprestaties of -beleid, 
dan zien we vaak strijdige conclusies. Algemeen 
lijken vakbonden de productiviteit te verhogen in 
bepaalde contexten, winstgevendheid en investe-
ringen te verminderen, en werknemersverloop te 
verminderen. Studies over het rechtstreekse effect 
van vakbonden op innovatie vinden vaak een ne-
gatief effect, maar onderzoek dat dieper ingaat op 
de indirecte link tussen beide – bijvoorbeeld door-
heen het vakbondseffect op opleiding, werkzeker-
heid of werknemersparticipatie – vindt omgekeerd 
vaak een positief effect.

De meeste aandacht in de onderzoeksliteratuur 
gaat naar relatief directe uitkomsten op organisatie-
niveau, zoals verloning en bedrijfsprestaties. Maar 
recent empirisch onderzoek wijst ook op de meer 
brede maatschappelijke effecten van vakbonden 
in organisaties. Zo is de tanende vakbondsmacht 
op organisatieniveau in de Verenigde Staten een 
belangrijk deel van de verklaring voor de toene-
mende (inkomens)ongelijkheid. Representatieve 
werknemersinspraak op organisatieniveau zorgt 
ook voor een breder democratisch effect: werkne-
mers hebben sterkere democratische attitudes en 
gedrag, gaan meer stemmen, onderschrijven een 
meer solidaire houding, enzovoort. En ten slotte 
verhoogt een sterkere werknemersinspraak in een 
bedrijf de kans op meer substantiële corporate so-
cial responsability en een tempering van een sterke 
aandeelhoudersoriëntatie in bedrijfsvoering.

Het gaat hier telkens om aanzienlijke en groei-
ende maatschappelijke uitdagingen, zoals scherpe 
en toenemende ongelijkheid, democratische atti-
tudes en instituties die onder druk staan, billijke 
werkomstandigheden en relaties doorheen globale 
waardenketens. Het toont eveneens dat men in on-
derzoek en publiek debat de effecten van werk-
nemersinspraak op organisatieniveau meer breed 
dient op te vatten dan louter organisatiedynamie-
ken met een positieve of negatieve impact op de 
organisatie en tewerkgestelde werknemers.
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Managementinschatting: 
geen effecten en beperkte 
werknemersinspraak

Op basis van de managementbevraging in de vier-
de golf van de European Company Survey (2019) 
kijken we naar de associatie tussen enerzijds de 
aanwezigheid van een vakbondsafvaardiging, een 
Comité voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (CPBW) of een Ondernemingsraad (OR), en 
anderzijds werkplekkenmerken en dimensies van 
bedrijfsvoering zoals contracten van onbepaalde 
duur en deeltijdse tewerkstelling, innovatie, digi-
tale innovatie, werken in team, autonomie, oplei-
dingen, de motivatie van werknemers en relaties 
tussen het management en de werknemers.

We vinden enkele significante verschillen tussen be-
drijfsvestigingen met en zonder werknemersverte-
genwoordiging, waarbij we vaststellen dat wanneer 
er een werknemersvertegenwoordiging is, men ster-
ker inzet op digitale innovatie en opleidingen. Dat ef-
fect verdwijnt echter van zodra we controleren voor 
de sector en de bedrijfsgrootte. Op basis van de ma-
nagementbevraging in de ECS-data besluiten we dan 
ook dat er noch positieve, noch negatieve verbanden 
zijn tussen werknemersvertegenwoordiging en ma-
nagementpraktijken in bedrijfsvestigingen in België.

Interessant is ook de beoordeling van de Belgische 
managers zelf met betrekking tot de impact van 
werknemersvertegenwoordigers op management-
praktijken en de relatie tussen het management en 
de werknemersvertegenwoordigers. Volgens mana-
gers hebben werknemersvertegenwoordigers het 
meeste invloed op arbeidstijdregelingen, gevolgd 
door werkprocessen, opleidingen, salarisregelingen 
en ontslagen. Toch blijft die impact eerder beperkt. 
Zo geven twee op drie managers aan dat werk-
nemersvertegenwoordigers geen of een beperkte 
impact hebben op de arbeidstijdregelingen. Op alle 
andere aspecten hebben de werknemersvertegen-
woordigers nog minder impact. Managers geven 
wel aan dat de meerderheid van de werknemers-
vertegenwoordigers zich (tamelijk) constructief op-
stelt, en dat ze ook vertrouwen hebben in de werk-
nemersvertegenwoordigers.

Opvallend is ook dat deze managementinschat-
ting van de mate van, en thema’s waarop, werk-
nemersvertegenwoordigers invloed hebben, zeer 

gelijkaardig is aan de inschatting van vertegenwoor-
digers zelf in eerder HIVA – KU Leuven onderzoek. 
Het benadrukt ook een onderzoeksbevinding rond 
vakbondseffecten (bijvoorbeeld van den Berg, van 
Witteloostuijn, Boone, & Van der Brempt, 2018), 
namelijk dat het manifesteren van positieve of ne-
gatieve vakbondseffecten op organisatieniveau ook 
sterk afhankelijk is van de mate (en manier) van in-
spraak die de werkgever toelaat of die werknemers 
kunnen afdwingen.

De conclusie dat er op basis van de ECS-data voor 
België noch positieve, noch negatieve effecten zicht-
baar zijn wat betreft de brede waaier aan kenmerken 
qua bedrijfsvoering, is op verschillende punten strij-
dig met de verwachtingen uit de onderzoekslitera-
tuur. Hier speelt mogelijk ook mee dat het gaat om 
een specifieke gegevensbron – managementinschat-
ting zonder (flankerende) feitelijke meting van be-
drijfsprestaties en beleid – en een specifieke operati-
onalisering van vakbondsinvloed. Vakbondsinvloed 
wordt namelijk geoperationaliseerd door de aan-
wezigheid van een formele inspraakstructuur (OR, 
CPBW). Aangezien het instellen van deze organen 
in het Belgisch overleg relatief automatisch is op ba-
sis van bedrijfsgrootte, is dit mogelijk een onvolle-
dige meting van een effectieve vakbondsinvloed op 
organisatieniveau. In landen waar het instellen van 
formele inspraakorganen slechts plaatsvindt na bij-
voorbeeld een campagne en werknemersstemming, 
vormt de aanwezigheid van een formeel orgaan mo-
gelijk een betere indicator.

Gemengde bevindingen vanuit 
werknemersperspectief

Naast de ECS gebruiken we voor de empirische 
toetsing in de Belgische context surveydata verza-
meld in 2019 onder beroepsactieve ACV-leden via 
de periodieke HIVA – KU Leuven Uitzendenquête. 
De gegevens voor het segment van uitzendkrach-
ten in deze bevraging analyseerden we in een eer-
der verschenen rapport en onderzoek (Hermans & 
Lenaerts, 2020a, 2020b). In dat rapport beschreven 
we reeds een aantal effecten van vakbondsaanwe-
zigheid op de arbeidskwaliteit van uitzendkrachten, 
zoals bijvoorbeeld een grotere kans om een op-
leiding te volgen georganiseerd door de werkge-
ver en een kleinere kans op onbetaalde overuren. 
In tegenstelling tot dit rapport rond uitzendwerk, 
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gebruiken we in het hier besproken rapport en-
kel de respondenten die een regulier arbeidscon-
tract hebben, dus geen uitzendcontract. Voor deze 
groep hebben we 3527 volledige vragenlijsten en 
1396 vragenlijsten met partiële informatie ontvan-
gen (AAPOR RR4 response rate van 18,2%).

We gebruiken als indicator voor vakbondsaanwe-
zigheid de vraag of de respondent weet of er werk-
nemersvertegenwoordigers van een of meerdere 
vakbonden actief zijn in het bedrijf of de organisatie 
waarin hij of zij werkt. In de bevraging geeft 64% 
van de werknemers aan dat dit het geval is. We ver-
gelijken voor verschillende uitkomsten dan telkens 
deze groep werknemers met de groep die aangeeft 
dat er geen vertegenwoordigers zijn, of dat ze dat 
niet weten. Deze indicator heeft voor- en nadelen: 
de inschatting van de werknemer kan bijvoorbeeld 
feitelijk fout zijn, maar ze vormt tegelijkertijd ook 
een meting van de sterkte en effectiviteit van die 
lokale vakbondsaanwezigheid. Als er bijvoorbeeld 
omwille van bedrijfsgrootte wel een CPBW of OR is 

ingesteld, maar het sociaal overleg of de vakbonds-
vertegenwoordiging niet actief of effectief is, dan 
wordt dit impliciet meegenomen in de inschatting 
van de respondent.

Op die manier geoperationaliseerd, zien we in lijn 
met de onderzoeksliteratuur ook in België een uit-
gesproken effect van vakbondsaanwezigheid op het 
deelnemen aan een opleiding, voorzien of betaald 
door de werkgever (zie figuur 1). Wanneer er een 
vakbond aanwezig is op de werkplek, rapporteren 
werknemers aanzienlijk vaker dat ze een opleiding 
hebben gevolgd en volgen ze ook meer dagen op-
leiding. Dit vakbondseffect is meer uitgesproken 
voor werknemers met een kortere scholing, wat be-
tekent dat vakbondsaanwezigheid de ongelijkheid 
tussen kort- en langer geschoolden vermindert op 
vlak van opleidingskansen. Vakbondsaanwezigheid 
heeft geen effect op de aard van de opleiding, bij-
voorbeeld een gerichte opleiding voor de huidig 
functie, dan wel een opleiding die toekomstige te-
werkstellingsvooruitzichten verbetert.

Figuur 1.
Effect van vakbondsaanwezigheid op deelname aan opleiding voorzien door de werkgever
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Een ander duidelijk effect is dat de kennis over 
werknemersrechten en -voordelen ook groter is (zie 
figuur 2). Bijvoorbeeld het aandeel kortgeschoolde 
werknemers dat niet weet of ze recht hebben op 
betaald ouderschapsverlof, familiaal verlof of tijds-
krediet halveert wanneer er een vakbond aanwe-
zig is op hun werkplek. Ook is de kans groter dat 
werknemers aangeven dat ze bepaalde rechten of 

voordelen effectief kunnen uitoefenen of benutten, 
maar dit effect is minder uitgesproken en niet con-
sistent voor elk recht of voordeel.

Wanneer het gaat om het vrij en effectief kunnen uit-
oefenen van collectieve arbeidsrechten – vakbonds-
lidmaatschap, deelname aan stakingen, enzovoort 
– voelen werknemers bij vakbondsaanwezigheid 

Figuur 2.
Effect van vakbondsaanwezigheid op de kennis over werknemersrechten en -voordelen
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zich zekerder van hun stuk. We vinden ook een 
bescheiden effect dat erop wijst dat werknemers 
zich beter geïnformeerd voelen over de gezond-
heids- en veiligheidsrisico’s van hun job wanneer 
er een vakbond aanwezig is.

Een internationaal robuuste bevinding uit de onder-
zoeksliteratuur is dat vakbonden personeelsverloop 
en jobonzekerheid verminderen, dat wil zeggen dat 
werknemers minder vrezen hun job te verliezen. In 
onze survey kunnen we relatief gedetailleerd on-
derscheid maken tussen enerzijds jobonzekerheid 
over het behoud van de huidige job (jobverlies), 
en anderzijds jobonzekerheid over het verlies van 
gewaardeerde kenmerken van deze job (verslech-
tering van de job). Strijdig met de literatuur vinden 
we géén effect op jobonzekerheid in termen van 
jobverlies, maar vinden we wél dat wanneer er een 
vakbond aanwezig is werknemers minder vrees 
hebben dat de kwaliteit van hun huidige job er in 
de toekomst op achteruit zal gaan.

Tegen de verwachtingen in vinden we evenmin 
aanwijzingen dat vakbondsaanwezigheid een effect 
heeft op de directe relatie met de leidinggevenden, 
bijvoorbeeld als het gaat om verweer tegen een on-
heuse behandeling. Ook blijkt er geen effect te zijn 
op de mate waarin werknemers aangeven autono-
mie en controle te hebben, en dit zowel op het 
niveau van hun eigen werk (taakautonomie), als 
op niveau van de organisatie. Het is mogelijk dat 
de representatieve vertegenwoordiging door syndi-
caal afgevaardigden op het werk wel effecten heeft 
op meer collectieve dimensies van arbeidskwaliteit, 
maar geen directe invloed heeft op meer individu-
ele relaties en individuele percepties van de mate 
van controle.

We vinden evenmin een verschil in tevredenheid 
met verloning tussen een werkcontext met en zon-
der vakbondsaanwezigheid. We zien wel dat wan-
neer er een vakbond aanwezig is, werknemers 
significant minder aangeven een precaire gezinsin-
komenssituatie te hebben. Vanuit de onderzoeksli-
teratuur is het dan ook niet zo duidelijk welke ef-
fecten van vakbondsaanwezigheid we hier kunnen 
verwachten op organisatieniveau in de Belgische 
context.

Wat betreft arbeidstijd vinden we een aantal onver-
wachte verbanden, gegeven de onderzoeksliteratuur 

en de Belgische context. Zo heeft vakbondsaan-
wezigheid geen effect op de kans om overuren te 
presteren, en wanneer we kijken naar het werken 
op niet-sociale momenten – weekendwerk, feest-
dagen, ’s nachts – dan vinden we dat dit significant 
méér voorkomt daar waar er een vakbond aanwe-
zig is. Vakbondsaanwezigheid heeft evenmin een 
significant effect op de beoordeling van de werk-
privé balans door de werknemer.

Collectieve en individuele 
onderhandelingspositie

Positieve uitkomsten voor een werknemer kunnen 
zowel het resultaat zijn van een sterke individuele 
positie van de werknemer als van collectieve on-
derhandeling door de aanwezigheid van een vak-
bond. Doorheen deze analyses vergelijken we het 
effect van vakbondsaanwezigheid ten opzichte van 
het effect van een individueel sterkere onderhande-
lingspositie. De individuele onderhandelingspositie 
hangt samen met verschillende bevraagde en ge-
analyseerde kenmerken, zoals de sociale klassepo-
sitie die de werknemer bekleedt doorheen zijn of 
haar beroepspositie, de specifieke functie in de or-
ganisatie, het opleidingsniveau, de sector, de werk-
loosheidsgraad in de buurt, de financiële middelen 
in het gezin, enzovoort.

We meten de sterkte van deze individuele onder-
handelingspositie aan de hand van de zelfinschat-
ting van de respondent of hij of zij snel ander werk 
zou vinden indien nodig. Over de verschillende 
uitkomsten heen is er interessante variatie wat be-
treft de invloed van de individuele en collectieve 
vormen van een sterkere werknemerspositie. Zo 
hebben beide soms een positief effect (bijvoor-
beeld opleidingskans), voor bepaalde uitkomsten 
heeft in tegenstelling tot vakbondsaanwezigheid 
een sterkere individuele onderhandelingspositie 
wél een effect (bijvoorbeeld relatie met directe lei-
dinggevende, werk-privé balans) en voor andere 
heeft ook de individuele onderhandelingspositie 
onverwacht geen effect (bijvoorbeeld arbeidstijden 
en -momenten).

Een verdere analyse van hoe deze individuele en 
collectieve onderhandelingsposities interageren op 
organisatieniveau en hoe collectieve vormen van 
werknemersinspraak zoals vakbonden kunnen 
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compenseren voor een individueel zwakkere on-
derhandelingspositie, is een element voor verder 
onderzoek. We dienen ook met deze gegevens op 
te letten voor mogelijke selectie-effecten, aangezien 
omwille van het steekproefkader de respondenten 
allemaal vakbondslid zijn.

Er zijn aanwijzingen dat afhankelijk van de uit-
komst, andere dimensies van de individuele on-
derhandelingspositie meer invloed hebben. Bij-
voorbeeld voor de relatie met de directe leiding-
gevende is het perspectief op een andere job mo-
gelijk extra relevant (zie de exit-voice dynamiek), 
terwijl voor de kennis van werknemersrechten een 
kortere scholing een sterker verschil uitmaakt. Ten 
slotte is het ook plausibel dat voor bijvoorbeeld 
het opnemen van bepaalde werknemersrechten of 
-voordelen waar er geen volledig loonbehoud is, 
zoals ouderschapsverlof, de (gezins)inkomensposi-
tie extra acuut is (zie figuur 3). Telkens is het een 
empirisch relatief open vraag of en in welke mate 
een sterkere collectieve onderhandelingspositie in 

de vorm van een vakbond op de werkvloer hier 
compenseert voor ongelijkheden in individuele on-
derhandelingspositie.

Conclusies en discussie

Het empirisch luik van het onderzoekrapport komt 
– net zoals veel internationaal onderzoek naar deze 
thematiek – voor België tot strijdige conclusies over 
het effect van vakbonden op organisatieniveau. Op 
basis van de managementbevraging in de European 
Company Survey is de conclusie vooral dat we 
noch positieve, noch negatieve effecten vaststellen 
van vakbondsaanwezigheid op verschillende di-
mensies van bedrijfsvoering en -prestaties.

Kijken we naar de bevindingen op basis van de 
HIVA – KU Leuven werknemersbevraging, dan 
vinden we in lijn met de internationale literatuur 
wel degelijk effecten van vakbondsaanwezigheid 
op onder andere de kans op opleiding, de kennis 

Figuur 3.
Effect van vakbondsaanwezigheid op opname ouderschapsverlof
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Bron: HIVA -KU Leuven Uitzendenquête 2019, N = 1.420).
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Vakbondsaanwezigheid verhoogt kans om ouderschapsverlof op te
nemen, zeker voor precaire werkneemsters

Voorspelde kans dat werkneemsters die aangeven recht te hebben op
ouderschapsverlof ook aangeven dat effectief te kunnen benutten, naar
precaire gezinsinkomenssituatie en vakbondsaaanwezigheid op het werk.

Bron: Uitzendenquête 2019 (HIVA – KU Leuven)
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en het uitoefenen van werknemersrechten en di-
mensies van jobonzekerheid. Op onder andere uit-
komsten zoals de relatie met de leidinggevende, 
arbeidstijden en werk-privé balans vinden we 
enigszins onverwacht geen effect van vakbonds-
aanwezigheid.

Naast de algemene uitdaging om deze effecten 
causaal en op het juiste analyseniveau te isoleren, 
hangt de strijdigheid van bevindingen mogelijk 
ook samen met de verschillende gegevensbron-
nen (management versus werknemersbevraging) 
en operationalisering van vakbondsaanwezigheid, 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van formele in-
spraakorganen versus de werknemersinschatting 
van vakbondsaanwezigheid. Met zulke gemengde 
bevindingen past dit onderzoek bij uitstek in een 
relatief brede internationale onderzoeksliteratuur 
rond het effect van vakbonden op organisatieni-
veau. Als bijdrage compenseert het ook een beetje 
voor de schaarste van onderzoek in de Belgische 
setting naar deze thematiek.

Deze schaarste van onderzoek in de Belgische con-
text is niet onlogisch gegeven de institutionele ken-
merken. Zo ligt er meer nadruk op het sectoraal 
en interprofessioneel niveau, zijn verschillende uit-
komsten niet of nauwelijks onderhevig aan variatie 
op organisatieniveau maar bepaald via de sociale 
zekerheid of algemene publieke voorzieningen, en 
geeft bijvoorbeeld de relatief automatische kop-
peling van inspraakstructuren aan bedrijfsgrootte 
evenals de algemeen bindend-verklaring van col-
lectieve akkoorden, minder variatie die men me-
thodologisch kan benutten.

Tegelijkertijd zien we dat verschuivingen in syste-
men van sociaal overleg, ook in België het organi-
satieniveau (in de toekomst) meer relevant maken. 
De Belgische vakbonden worden ook in toene-
mende mate geconfronteerd met uitdagingen zo-
als behouden van een hoge syndicalisatiegraad in 

jongere cohorten werknemers. Verschillende syndi-
cale strategieën in het buitenland om zulke uitda-
gingen het hoofd te bieden, geven (noodgedwon-
gen) ook meer gewicht aan het organisatieniveau. 
Dit betekent dat een beter zicht op de werking en 
effecten van vakbonden en sociaal overleg op orga-
nisatieniveau in België waarschijnlijk in relevantie 
zal toenemen. In het onderzoeksrapport besluiten 
we dan ook met verwijzing naar mogelijke data-
bronnen bij onder andere de sociale partners, ad-
ministraties en onderzoeksinstellingen die hier mo-
gelijk geschikt voor zijn.

Maarten Hermans 
HIVA – KU Leuven

Sam Desiere 
UGent

Karolien Lenaerts 
HIVA – KU Leuven
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