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‘It takes two to tango’
Arbeidsrelaties zijn vol van conflict, zowel individuele relaties op de werk-
vloer als de collectieve verhoudingen tussen sociale partners. De kans op 
conflict neemt almaar toe, omdat arbeidsrelaties voortdurend veranderen. 
Organisaties reorganiseren, werknemers zijn divers en mondig en er is een 
wildgroei aan contractvormen ontstaan. Tien procent van de beroepsbevol-
king is inmiddels zzp’er en werknemers zijn hun vaste baan niet zeker.

Arbeids- & organisatiepsycholoog prof. dr. Aukje Nauta 
geeft in een verhelderend gesprek haar visie op arbeids-
relaties, de rol van HR in organisaties en het Nieuwe 

Werken. Haar nieuwe boek Tango op de Werkvloer 
verschijnt in juni en is een “must read” voor iedereen die 
bezig is met de vraag hoe arbeidsrelaties op de werk-
vloer volwaardiger kunnen worden in deze snel verande-
rende wereld.
“Mijn nieuwe boek Tango op de werkvloer gaat over 
arbeidsrelaties. Daarmee bedoel ik de verstandhouding 
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Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties
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tussen baas en medewerker,  hoe zij op de werkvloer 
afspraken maken over hun werk.  Niet alleen over 
werktijd en geld, maar ook over de inhoud van het werk 
en hoe zij zich willen ontwikkelen. Als psycholoog kijk 
ik naar gedrag.  Ik heb geconstateerd dat gedrag tussen 
mensen op de werkvloer heel vaak conflictgedrag is. 
De individuele arbeidsrelatie is ingebed in wat ik noem 
een Gebouw van Arbeidsverhoudingen. Je zou willen 
dat mensen wat vrijer zouden kunnen onderhandelen 
over het werk dat ze gaan doen, welke rol ze willen 
vervullen; maar dat wordt tegengehouden door starre 
CAO’s en strikt HR-beleid, dat mensen in functies propt 
in plaats van functies aan mensen aan te passen. 

Er zijn steeds meer zzp’ers, vaste banen worden on-
vaster,  en outsiders hebben moeite een plekje op de 
arbeidsmarkt te veroveren. Het nieuwe werken is een 
hype. De arbeidsrelatie is kortom enorm in beweging, 
maar de huidige instituties zijn maar moeilijk in staat om 
dat goed te managen. 
In het boek bespreek ik een geschiedenis van wederke-
righeid. Ik bespreek onder meer de Roos van Leary en 
de Transactionele Analyse, maar ook het psychologische 
contract en hoe arbeidsrelaties zich vanaf de Tweede 
Wereldoorlog wat betreft wederkerigheid hebben 
ontwikkeld. 
Ook behandel ik arbeidsconflicten en hoe die te hante-
ren zijn. Inzetbaarheid is het meest conflictueuze thema 
en wat mij betreft de kern van arbeidsrelaties. Ik vind 
dat tot nu toe inzetbaarheid te veel als een probleem 
of een uitdaging van het individu is beschouwd, terwijl 
inzetbaarheid per definitie tot stand komt in een relatie. 
Daarvoor zijn dialoog en onderhandelingen erg be-
langrijk. Tot slot beschrijf ik hoe we de arbeidsrelaties 
moeten klaarstomen voor de jaren twintig.”

Het Gebouw van Arbeidsverhoudingen
“Het Gebouw van Arbeidsverhoudingen is een verzame-
ling instituties, bezien op macroniveau.  Werkgevers- en 
werknemersorganisaties maken binnen verbanden als 
de SER en de Stichting van de Arbeid allerlei afspraken. 
Een niveau lager maken sociale partners afspraken in 
de vorm van cao’s. Daar weer onder wordt HR beleid 
gemaakt en speelt de ondernemingsraad een rol. Al die 
‘verdiepingen’  werken in op arbeidsrelaties op de werk-
vloer. Er is zelfs nog een Europese dimensie, de Europese 
sociale dialoog wordt steeds belangrijker.

Om een voorbeeld te geven: we dreigen met zijn allen 
te moeten doorwerken tot 67 jaar; het pensioen wordt 
steeds onzekerder. Dat is niet zo erg voor de hoger op-
geleide, die maar moeilijk afscheid kan nemen van zijn 
of haar werk. Maar voor veel anderen heeft het nogal 
wat gevolgen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zo 
lang mogelijk inzetbaar blijft? Omdat we langer moeten 
doorwerken, is het nodig dat er op de werkvloer veel 
vaker gevraagd wordt: zit je lekker in je vel? Hoe wil jij 
je ontwikkelen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij je 

werk nog tien jaar kunt doen? Hoe kunnen wij je helpen 
om andere taken op je te nemen of een stap te maken 
naar ander werk, of misschien wel naar een heel andere 
branche? We moeten veel opener met elkaar omgaan. 
Het moet niet eng zijn om tegen je baas te zeggen: 
eigenlijk wil ik wat anders”. 

Het nieuwe werken
“Er is momenteel een hype rondom het nieuwe werken. 
Waarom zou je niet overal kunnen werken, op elk 
tijdstip dat je maar wilt? Dat is niet alleen goed voor de 
productiviteit, want mensen werken vaak veel harder 
als ze zelf dat soort beslissingen kunnen nemen. Ik vind 
het jammer dat het nieuwe werken verengd wordt tot 
thuiswerken. Maar dat er nu zoveel gepraat en geschre-
ven wordt over het nieuwe werken vind ik heel positief, 
omdat het benadrukt dat mensen veel meer zeggen-
schap zouden moeten krijgen over werk en loopbaan.
Als het nieuwe werken verengd wordt tot: voortaan 
werk ik 4 van de 5 dagen thuis, dan wordt het contact 
met collega’s en de leidinggevende lastiger. En neemt de 
kans op conflicten en onbalans alleen maar toe. Organi-
saties die het nieuwe werken breder opvatten, beseffen 
dat daar ook bij hoort dat mensen meer op output in 
plaats van werkwijze gestuurd worden.  Dat mensen 
invloed hebben op de doelen die ze dat jaar willen halen 
en hoe hun baas hen daarop gaat beoordelen.  Dat ze 
afspraken maken over hoe ze zich gaan ontwikkelen. 
Zo’n brede opvatting van het nieuwe werken maakt dat 
mensen vaker met elkaar in gesprek gaan. Het nieuwe 
werken vergt dus meer en betere afstemming dan voor-
heen. We hebben de afgelopen vijftig jaar de arbeids-
relatie behoorlijk dichtgetimmerd door alles precies vast 
te leggen: als je zus gaat trouwen, dan mag je een dag 
vrij, als het je schoonzus is, misschien ook nog wel, maar 
een vriendin, nee dat kan niet. Met zulke regels haal 
je het gesprek uit de arbeidsrelatie.  Als je minder van 
dergelijke vaste regels hebt, dan dwingt dat mensen tot 
dialoog”.

Arbeidsrelatie versus arbeidsverhouding
“We hebben tot nu toe onvoldoende gekeken naar 
processen in arbeidsrelaties en te veel naar de inhoud. 
Arbeidsrelaties gaan ook over hoe mensen in organisa-
ties met elkaar omgaan.  De arbeidsrelatie is tot nu toe 
te veel in handen  geweest van juristen en economen, 
althans de arbeidsverhouding. Sommige auteurs maken 
bewust het onderscheid tussen arbeidsverhoudingen en 
arbeidsrelaties. Dat klinkt flauw, want ‘verhouding’ en 
‘relatie’ zijn feitelijk synoniemen. Maar bij arbeidsverhou-
dingen gaat het vooral om de instituties zoals vakbon-
den, OR, SER en de Stichting van de Arbeid. Terwijl het  
in arbeidsrelaties gaat om gedrag tussen medewerker 
en leidinggevende. Het lijkt wel alsof de counsellors, 
coaches en HR-professionals het monopolie hebben op 
de arbeidsrelatie, terwijl vakbonden, bestuurders en me-
dezeggenschap het monopolie hebben op de arbeids-
verhoudingen. Het  komt tot nu toe onvoldoende bij 
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elkaar. De zachte proceskant en de harde regelkant zien 
onvoldoende in hoeveel ze met elkaar te maken hebben. 

Al die regels, gemaakt door de instituties in het Gebouw 
van Arbeidsverhoudingen, maken dat mensen op de 
werkvloer conflicten vermijden. Bijvoorbeeld: iemand 
heeft het heel erg druk, kan het niet meer bolwerken, 
en vraagt daarom of ze in deeltijd kan werken. De 
baas  zoekt het op in de CAO, ontdekt dat ze er recht 
op heeft, en stemt in. Veel beter is het als hij vraagt: 
Waarom wil je minder werken? Ik ken jou als een harde 
en gemotiveerde werker, wat speelt er? Vertel het mij! 
Dan kan blijken dat er andere, betere oplossingen voor-
handen zijn, bijvoorbeeld een ander takenpakket of een 
loopbaanstap.”

Volwaardige arbeidsrelaties
“Standpunten zijn vaak slechts het topje van de ijsberg, 
daaronder zitten belangen. Als je creatief onderhandelt 
en samen wederzijdse belangen verkent en uitwisselt, 
kunnen nieuwe oplossingen ontstaan. Door belangen te 
verkennen, worden arbeidsrelaties rijker,  volwaardiger. 

In een volwaardige arbeidsrelatie zijn mensen in staat 
om creatief problemen op te lossen, elkaars belangen te 
verkennen, open te zijn.  Men gunt elkaars standpun-
ten en belangen. Er is sprake van een uitruil van goed 
werkgeverschap en goed werknemerschap. Volwaardig 
betekent ook dat er twee mensen tegenover elkaar zit-
ten, met niet alleen maar handen om werk te verzetten, 
maar ook met een hoofd om na te denken en te leren. 
En een hart om betrokkenheid te tonen. Een volwaar-
dige arbeidsrelatie gaat niet alleen over iemands inzet en 
prestaties in het hier en nu, maar ook over de toekomst 
en hoe mensen zich willen  ontwikkelen. Dat is nodig 
om langer te kunnen doorwerken en om je lekker te 
blijven voelen in je werk.  De kans is groot dat als men-
sen heel lang hetzelfde doen, ze stil blijven staan. Dat 
kunnen mensen zich in deze tijd volop technologische 
ontwikkelingen niet meer permitteren. Mensen moeten 
continu leren.
Ik vind dat je iedereen binnen de grens van zijn of haar 
mogelijkheden moet uitdagen om te leren en te helpen 
ontdekken hoe dat op zijn of haar niveau leuk en uitda-
gend is om te doen. “

De tango als metafoor voor de arbeidsrelatie
“It takes two to tango betekent dat er twee mensen 
nodig zijn om ruzie te kunnen maken. Een tango lijkt 
misschien scheef qua machtsverhouding, maar is het 
niet. Ook al leidt de man en volgt de vrouw, toch is de 
man dienend aan de vrouw. Hij moet haar de gelegen-
heid geven om te stralen. Ook mooi aan de tango: het is 
de meest zelforganiserende dans. De compositie ligt niet 
van te voren vast maar ontstaat ter plekke. Mijn advies: 
Maak er een mooie dans van. Het mag wel wat lichtvoe-
tiger op de werkvloer.
Zie een arbeidsrelatie niet alleen als een economische 

transactie, maar ook als een sociale relatie. Als een 
arbeidsrelatie strikt economisch zou zijn, zou de boel 
al snel vastlopen. Organisaties kunnen niet zonder de 
smeerolie van mensen die wat extra’s doen voor de 
organisatie, die bereid zijn om een collega die het even 
moeilijk heeft te helpen.” 

Vertaalslag naar de praktijk: dialoog
“CAO-onderhandelingen moeten op een andere manier 
plaatsvinden dan vroeger. Geen welles-nietes-spelletjes, 

Fotografie: Max Bredschneijder
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maar creatieve dialogen, waarin  vakbondsonderhande-
laars en werkgeversonderhandelaars hun onderhande-
laarpetten afzetten en als individuen samen verkennen 
wat nu echt belangrijk is in arbeidsrelaties en voor de 
cao. Wat is onze stip aan de horizon? En wat moet daar-
van wel of niet in de CAO? Hoe formuleren we dat?
Als dialoog op de werkvloer belangrijk is, dan geldt 
hetzelfde voor de dialoog op de andere verdiepingen in 
het Gebouw van Arbeidsverhoudingen. Alleen dan zijn 
verbindingen te maken tussen verdiepingen en tussen 
mensen.

HR  als sleutel
“HR zou een sleutelrol kunnen vervullen, want HR gaat 
over mensen. Een goede HR-professional  weet partijen 
bij elkaar te brengen. Hij of zij is  een soort bemiddelaar 
die tussen partijen in staat. Dat is een betere rol dan die 
van verlengstuk van de werkgever. In zo’n tussenpositie 
krijgt HR idealiter het vertrouwen van zowel managers 
als medewerkers. Dat kan je op verschillende manieren 
vormgeven. Bijvoorbeeld in de vorm van goede ver-
trouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werkers of 
interne en externe mediators.

Samen met mijn collega’s geef ik HR-professionals wel 
eens workshops in hoe zij een rol van procesbegeleider 
kunnen vervullen bij gesprekken tussen medewerkers en 
leidinggevenden. We leren hen bemiddelingsvaardighe-
den, zoals  interventies die ze als derde partij bij gesprek-
ken kunnen plegen en feedback die ze achteraf kunnen 
geven. Zo’n rol lijkt me voor counsellors ook prachtig. 
In arbeidsrelaties ligt het conflict altijd op de loer, in 
verschillende  escalatiestadia.  Als ik naar mijn baas stap 
omdat ik vind dat het tijd wordt voor een promotie is 
dat nog geen conflict. Maar als ik richting burnout ga 
is er meer aan de hand. In elke fase van escalatie is het 
mogelijk als derde partij te bemiddelen. Elke fase vereist 
andere interventies en competenties. Helaas is het vaak 
zo dat als conflicten escaleren, juristen de overhand 
krijgen. Dat is jammer. Met wat meer speelsheid is veel 
juristerij te voorkomen. Zorg dat gesprekken goed verlo-

pen. Want een goed gesprek leidt meestal ook tot een 
goede afspraak.”

Vertrouwen als basis
“De HR-professional heeft Fingerspitzengefühl voor 
vertrouwen in arbeidsrelaties nodig. Is dat vertrouwen er 
voldoende op de werkvloer? Word ik als HR-professional 
wel vertrouwd? Zo niet, dan moet ik doorverwijzen, 
maar naar wie of wat dan? Een loopbaancoach of een 
mediator? Intern of extern?  

Momenteel zijn we vaak aan het dweilen met de kraan 
open als het om arbeidsrelaties gaat. Arbeidsrelaties 
zouden moeten zijn als de amfibiewoningen die langs 
de Maas gebouwd zijn . Als het water stijgt, gaan die 
huizen drijven. Veel bedrijven ontslaan hun (flex)krach-
ten zodra het water hen bij wijze van spreken tot aan de 
lippen staat. En als het water weer zakt, dan nemen ze 
hen weer aan. Kunnen we nu niet iets verzinnen waar-
door bedrijven lekker meedeinen met de conjunctuur 
in plaats van er voortdurend tegen te vechten? Ik ken 
een ingenieursbureau dat een flexibele dochter-BV wil 
oprichten, voor medewerkers die willen proeven aan het 
ondernemerschap maar dat niet in hun eentje durven. 
Zij leveren de helft van hun salaris in, vallen  niet meer 
onder de CAO, en gaan in plaats daarvan de helft van 
de tijd ondernemen,  als mede-eigenaar van de BV. Deze 
mensen krijgen een hybride arbeidsrelatie. Daar worden 
de organisatie en haar mensen heel wat speelser, flexibe-
ler en beter van.” 
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