
'Wij moeten de discussie 
in de bond aanzwengelen' 

'Water in de Polder' heette de 
avond in Oss. Over vier thema's 
die spelen in vrijwel elke CAO
strijd, kruistten vertegenwoor
digers van FNV Bouw en FNV 
Bondgenoten de degens met 
sprekers namens de bouw- en 
de chemiewerkgevers. De on
derwerpen waren: de 24-uurs
economie, prestatiebeloning, 
afschaffing van de VUT en de 
toekomst van de CAO's. Als 
discussieleider trad Jan Marij
nissen op. Carry Jas een column 
voor. 

Tekenend voor het debat was 
de reactie van werkgeversverte
genwoordiger Rob Schrage op 
de stelling dat de vakbond iets is 
van de vorige eeuw. Schrage: 
'De hemel verhoedde ons voor 
een wereld zonder vakbond. 
Aan de spanning tussen werk
gevers en werknemers hebben 
we onze welvaart te danken. De 
vakbonden zijn heel actief, 
maar ze doen het in stilte, en dat 
is jammer.' De panelleden wa
ren kortom heel vriendelijk voor 
elkaar. Reden voor Marijnissen 
om regelmatig de zaal te mobili
seren en zo de boel wat op te jut
ten. Bijvoorbeeld door te vragen 
wie het met hem vindt dat de 
vakbeweging te volgend en te 
passief is; dat ze de Ziektewet 
heeft laten lopen, weigert in te 
zetten op centen in plaats van 
procenten en dat ze over de 
armoede wel rapporten schrijft, 
maar geen strijd organiseert. 
Veel opgestoken handen betuig
den bijval. Ben Roodhuizen van 
Bondgenoten: 'Als we alleen 
met het strijdmodel op pad 
gaan, worden we een fossiel en 
trekken we geen jonge mensen. ' 
Steun uit de zaal: 'Met de sta
kingen in het verleden - waar ik 
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ook aan meegedaan heb - eisten 
we dat de werkgevers eindelijk 
eens luisterden naar ons. Dat 
gebeurt nu . Nu moeten we nog 
wennen aan het harmonie
model. Maar daarvoor mogen 
we best de handen op elkaar 
krijgen. ' Maar ook een weer
woord: ' Ik krijg het gevoel 
dat die vakbandsvertegenwoor
digers net zo goed bij een werk
geversvereniging zouden kun
nen zitten. De heren zijn het wel 
heel erg met elkaar eens.' 

Discussie help mensen 
hun mening te vormen 

De bijeenkomst was georgani
seerd door de SP samen met 
Bondgenoten en FNV Bouw. 
Initiatiefnemer Wim van Dorst: 
'Het idee voor de avond hebben 
we besproken met SP' ers die 
kaderlid zijn van de bond. Die 
stelden voor de afdelingsbestu
ren van de bonden erbij te be
trekken. Dat ging prima. Voor
deel is dat zij ook hun aanhang 
meebrengen, en wij de discussie 
die we wenstten met een groter 
en meer gevarieerd publiek kon
den voeren.' In de zaal waren 
ruim 100 belangstellenden. Van 
Dorst: 'Die mensen voeren ook 
de discussie met de bonds
bestuurders over de CAO-voor
stellen. Het is belangrijk dat wij 
hen via discussies als deze hel
pen hun mening te vormen. Uit 
de reacties na afloop concludeer 

ik dat dat prima is gelukt. Het 
tempo lag hoog, daardoor kon
den veel onderwerpen helder 
aan bod komen.' 

EenSP'erdie actief is 
in de bond of op zijn 

bedrijf, doet belangrijk 
politiek werk. Die moet 
je niet te gauw aan de 
kop zeuren voor andere 

taken 

Een succesvolle avond in Oss 
kan niet verhullen dat het be
drijvenwerk in de aandachts
tabel van veel SP-afdelingen 
erg Jaag staat. Aan landelijk 
Solidair-coördinator Jan van 
Schaik de vraag waarom we ons 
eigenlijk zouden moeten in
spannen om rond Solidair wat 
op te zetten. Als dat moeilijk 
gaat, waarom richten we ons 
dan niet op zaken die meer suc
ces opleveren? 
Van Schaik: 'Als SP willen we 
Nederland ingrijpend verande
ren. Daarvoor hebben we de 
steun nodig van heel mensen, en 
dus ook van grote groepen 
werknemers. Dus moeten we 
veel investeren in goede contac
ten met mensen op de werk
vloer, moeten we hun vertrou
wen winnen, moeten we ons 
verbinden met de strijd van de 
meest bewusten, meest progres
sieven onder hen. ' 

Onlangs schreef iemand als 

Spanning • 22 no v ember 2000 

reactie op een Spanning-stelling 
dat er geen solidariteit meer is 

onder de werknemers. Wat heb
ben wij er dan te zoeken ? 
'Ook in de bedrijven zie je de 
tendens om te zeggen dat soli
dariteit uit de tijd is. Dat heeft er 
alles mee te maken dat de vak
bonden meegaan met ontwikke
lingen als de individualisering 
en de weerslag daarvan in de 
CAO à la carte, waarbij ieder
een over zijn eigen arbeidsvoor
waarden onderhandelt. Het is 
onze taak om daaraan tegen
wicht te bieden, de mensen te 
helpen die nog wel volop plei
ten voor solidariteit. En die zijn 
er echt. ' 

De bonden zijn toch niet gek. 
Als zij kiezen voor individuali
sering, dan komt dat vast omdat 
hun leden dat ook willen. 
'Mijn kritiek op de bonden is 



dat zich te zeer laten leiden 
door gemakzucht en leden
winst op korte termijn. Er is 
nauwelijks meer iets van ideo
logie aanwezig . Nou is ideolo
gie ook geen doel op zich, maar 
een ideologisch anker zorgt er 
wel voor dat je blijft kijken 
naar de langere termijn. En dan 
is het voor mij heel duidelijk 
dat meegaan in de individuali
<;ering van de arbeidsvoorwaar
den onherroepelijk leidt tot 
aantasting van de verworven
heden van de arbeiders . Wat 
blijft er nog over voor de vak
bond - behalve het verkopen 
van verzekeringen en reizen -
als CAO's geïndividualiseerd 
worden? Welke macht hebben 
ze dan nog om verslechteringen 
tegen te houden? In tijden van 
hoogconjunctuur levert dat nog 
weinig problemen op. Maar 
wat gebeurt als de economie 

inklapt en de vakbonden geen 
collectieve vuist meer kunnen 
maken?' 

Wat vraag je van SP-afdelingen 
als het gaat om de strijd op de 
bedrijven? 
'Afdelingen moeten beseffen 
dat iemand die actief is op zijn 
bedrijf of in zijn bond belang
rijk SP-werk doet. Zo iemand 
moeten ze dus niet te snel aan de 
kop zeuren om de organisatie 
van de afdeling op zich te 
nemen of de raad in te gaan. 
Aanzwengelen van de discussie 
binnen de bond is een belangrij
ke taak voor de SP. Dat kan op 
verschillende manieren: in de 
eerste plaats natuurlijk door 
actieve bondsleden die zich 
manifesteren op bondsvergade
ringen, bijvoorbeeld rond CAO
voorstellen. Er zijn voorbeelden 
genoeg van mensen die de hele 

vergadering meekregen en ver
regaande uitspraken voor elkaar 
kregen die doorgestuurd zijn 
naar de Bondsraad. Een andere 
mogelijkheid is wat ze in Oss 
gedaan hebben: samen met 
vakbandsafdelingen een discus
siebijeenkomst beleggen. Dat 
voorbeeld kunnen ook afdelin
gen volgen die een andere posi
tie hebben dan Oss. De bands
afdelingen zullen waarschijnlijk 
graag bereid zijn om mee te 
helpen en goede sprekers van 
binnen of buiten de SP zijn 
ongetwijfeld te vinden . Als af
deling houd je er nuttige contac
ten aan over en draag je wellicht 
een stukje bij aan verandering 
van het denken binnen de bond. 
Op landelijk niveau doen we dat 
ook, bijvoorbeeld met de dis
cussie tussen De Waal, Terpstra 
en Marijnissen in de Beurs van 
Berlage. We gaan vaker zulke 
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bijeenkomsten opzetten, zodat 
de mensen die plaatselijk actief 
zijn in het bedrijvenwerk, ook 
gevoed worden met informatie 
en discussie. Trouwens, ook de 
economiescholingen zijn een 
absolute aanrader voor SP' ers 
die actief zijn in bond en bedrijf. 
Verder is de verspreiding van de 
krant Solidair echt een belang
rijk middel om contacten te leg
gen met mensen op de werk
vloer, zodat zij ons ook inscha
kelen als er wat aan de hand is. 
Om het vertrouwen te winnen 
van die mensen in de bedrijven, 
moeten we weten wat daar 
speelt - en dat begint met het 
opbouwen van contacten.' 

Jan van Sc/wik is graag bereid 
afdelingen te adviseren die 
steviger aan de slag willen met 
Solidail: Zijn telefoonnummer 
is (072) 562 60 88. 
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