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Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) staat midden in een 

grate interne discussie over de toekomst van de christelijke vak

beweging in een wereld die 'ontchristelijkt' en steeds zakelijker 

wordt. Het behoud van de identiteit speelt daarbij een belangrijke, 

zo niet de belangrijkste rol. Je moet goed weten wat je identiteit is 

om kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen verlenen. Het 

CNV is niet beter dan anderen, maar wil wei anders zijn dan ande

ren. Herkenbaar met eigen waarden en normen. 

S 
chaamt u het evangelic nict". 

1\ let dit qua<,i-hijbclcitaat i'> hct 

hctoog van de heer Vroom 

goed <,amen tc vattcn. Kom uit 

probcrcn hij de laahte vraag ecn aantal 

bnttekeningcn tc pbatscn. 

Veranderende wereld 
voor uw identiteit, kom op 

voor uw cigenheid. Zo 

niet, dan geldt. "Wee'> u 

zeit zci ik tot icmand, maar 

hij kon niet hij wa<, nic

mand." ( Huygens) "Chri'>

tclijkc organisaties kunnen 

du., aileen intern christclijk 

zijn en zich extern, pu

blick. als christelijke orga

ni<.atie pre<.enteren, als zij 

hun christclijkc identiteit 

bcwarcn en verzorgen." lk C Pilll der Knaap 

lk trap ecn open dcur in 

a]<, ik zcg dat de wcrcld is 

vcranderd. Toch doe ik 

dat. want hct i<, JUi<;t onzc 

veranderde en verande

rcndc wcreld, die 011s met 

de ncu<, op de kitcn drukt. 

IVrocgcrl wa" in nnze ver

zuilde <,amcnlcving jc 

idcntitcit duidclijk jc was 

'chri<;tc]ijk' Ruim honckrd 

Jaar geleden werd in de 

Rotterdamsc haven een 

citeer Vroom met voile in<;temming en 

ovcrtuiging. Overigen<, hetekcnt die 

in'>temming direct conlrontatie. Con

lrontatic met de vraag. Wat is chri<;tc

lijkc idcntitcitc Als C:NV-cr<, worden we 

geconlronteerd met de vraag. Wat is de 

chri'>tcliJke idcntitcit van het CNV~ In 

rcactie op de teht van Vroom wil ik 

room<,-katholicke wcrkliedenvereniging 

opgericht onder hct motto 'Voor Chri<;

tus. wcg met de socialen' 1 

In de inleiding op de C:NV-statuten 

<.tond par en dag. " .. en verwcrpl tnits

dicn de kla"emtriJd " De identitcit van 

een christclijkc vakhond hcstond blijk-
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haar ook (ol vooral) uit hct duidelijk 

maken van wat jc niet wa'>. 

Zo Je eigenhcid '>chct<;cn kan nict !an

ger. In onze individuali.,erende '>amcn

lcving wil men nict wctcn wie je niet 

bent .. a!, men a! wil wctcn wie je wei 

bent. Dat maakt hct er nict gemakkelij

kcr op, maar dwingt jc tot in de vezcl<; 

te gaan. Wat willcn we) Wat zijn we) 

Wat willcn we ziJn) 

Visieprogramma CNV 
Die vragcn heel t het CNV geprobecrd 

tc hcantwoordcn in zijn vi<;iepro

gramma 'VcrantwoordeliJkhcid in pcr

'>JXetict' Kern van dat programma i<;, 

De men<; i' aangesprokcn door Cod, de 

mens nwct zijn Schepper hcantwoor

den. Dat maakt hem in zijn '>cheppings

opdracht tot cen vcrantwoordclijke 

De per<;oonlijkc verantwoordelijkheid 

<;taat dan ook centraal in onze visic op 

de <,amenlcving. 1-lct begrip 'verant

woordeliJkheid' moet ovcrigem niet be

grepen worden als ecn juridisch, maar 

al., cen norma tid begrip, Len mens be

hoort zich verantwoordelijk tc weten. 

Die vcrantwoordelijkheid i<; niet te ont

wi)ken door tc verwijzcn naar een an

dcr nuar andcrcn, naar de naastc, naar 

de overhcid. lcderccn pcrsoonlijk bc

hoort zijn verantwoordclijkheid met 

hct bewerkcn en bewaren van de 

-.chcpping vorn1 tc gcven. 

Die vi'>te op de men'> vindcn wiJ terug 

in de hijhel<;c verhalen. Daarom durven 

wij om vi'>ieprogramma 'chri<;telijk' tc 

noemen Nict uit arrogantie- chri<;ten

dom en arrogantic gmgcn in de praktijk 

vaak ten onrechtc <;amen. Niet uit on

nozelheid of vrome kwezelariJ - de 

mce<;te C:NV-cr., gclovcn wei. maar niet 

in labcltje<, 
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Wij noemen onze visie een christclijke 

vi<;ie, omdat wij gelovcn in het evange

lic. In de hevrijdende kracht van dat 

vcrhaal. In het verhaal van altijd op

nicuw mogen bcginncn. Fen christelijk

socialc visie. die in de kern radicaal is, 

maar in de praktijk vorm moet krijgen. 

Cccn blauwdruk voor een volmaaktc 

<;amenlcving, maar cen vi.,ie om de tel

kens vcranderendc vragen in onze sa

menlcving hct hoofd te kunncn hieden. 

Persoonlijke 
verantwoordelijkheid centraal 
De persoonlijke verantwoordelijkhcid 

centraal <;tellen Dat hlijkt in de praktijk 

van allcdag niet ecnvoudig Dat lcidt 

intern tot stevige di<;cu<;<;tcs. Wat doc Je 

als vakbond zelh Waarover maak jc af

spraken met werkgevcrs) Wat vraag jc 

als werkncmersorgani<;atic aan de poli

tick vorm tc gcvcn in wcttcnc 

Vanuit de persoonlijke verantwoorde

lijkheid begint zo'n antwoord nooit 

met het wiJzcn naar ecn ander, maar al

ti)d met de vraag wat een men<; zeit 

kan. Aileen of in samenwcrking met an

dcrcn, om in gczamenlijke vcrantwoor

dclijkhcid vorm aan de maahchappiJ te 

geven. Voor memen met ecn werkne

mcr<,rol gaat hct dan vooral over het ei

gcn domein van arbeid en inkomcn 

Daar moeten zij hun werkncmerwer

antwoordelijkhcid probcrcn waar tc 

makcn. 

l'rakti.,ch betekent dat niet te vlug naar 

de wetgevcr !open, maar prohcren in 

overlcg met de werkgevcr zelf tot ecn 

oplos.,ing te komen. Ruppert heelt de 
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/11 hct sefllemhm1111lllller lmft jnof,Jr H.,\ 1. \1
roo111 ,Je diseussie 

qcopeud ouer de f'osilie P<lll clniste/ijke ou}tlllisillies ill de j1lunde 

SJ1Hlfl1lfPil11) P<lfl 1111. lu dit e11 de komellde 111111/fllers reJlclies P<lll 

Pmlllill>oordelijkell uit Pmehille11de on}<111isalies. Is er sfHokr Pil/1 
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collccticvc arhcid,overccnkom<;t nict 

voor nik' "de koninklijke wcg von de 

vukbcvvcging'' gcnocn1d. 

De pcr-;oonlijkc vcrantwoordelijkheid 

centrool '>tellcn. ,\lcn-,en <,omenhren

gen, die vonuJt die vcrontwoordelijk

heid willcn '>omenwerkcn in vokhon

den. In chri'>telijke vokbonden met een 

herkenbare identiteit. Vokhondcn, die 

actid willen zijn op het moot'>choppc

IJjk middcnvcld. Die <:en vi'>Je hebhen 

op dot m1ddenveld. Kurt en goecL wot 

op hct middcnveld tot '>land bn ko

mcn, moct daor don ook tot <,tond lkun

nen I komcn. 

Fen vi,ic die door de huidigc regccr

der, von om lond n1ct wordt gedecld. 

Hct moohchoppelijk n11ddcnveld i'> vriJ 

V:· 

zolang dozu nltElr prccJc.., hc".lotcn 

wordt wot in de politicke woon von de 

dog po'>t lk zeg 'huidige rcgeerde1< 

niet 'het paar<,e kobinet' Doormce zou 

ik hct loohtc bhinct-l.ubbcr, onrecht 

doen- ziJ dochten onder Ieiding voll de 

tocnmol1ge CDA-mini'>lcr von Sociolc 

Zoken precie'> zool'> 'poor-;' nu. 

len poor voorhecldcn: llij de di,cu<,<;ie 

over de zogcnoemde 'Woe-;ti)nwet' 

uiteindellJk onderqeund door 

een mcerderhcid von de 

Tweede Komer - de odvie'>
Het maatschappelijk 

plicht von de Sociool-

werd 

middenveld is vrij ... 

zolang daar maar 

precies besloten 

wordt wat in de 

politieke waan van 

de dag past. 

Fconomi'>che Road iSFRI of

gc<,chol t De gee'>t Wo'> uit de 

tic,. Door voortdurende he

zuinigingen op de orbeid'>

V(H)rzicning'-lorguni..,atJc \Vcrd 

het hrede droagvlok erondcr 

wcggctrokkcn. 

lk kritiek op de uitvoering 

von de '>ociolc zekerheid -

voor cen groot dcel vcroor

zt~akt door ondcugdclijkc \Vctgcving

werd eerdcr oongewokkerd don met 

gocdc orgumcnten bc,trcden. Het 

voortdurend ter di'>CU<,<,ie '>tel len van de 

olgemecn verh1ndend verklonng van 

coo\. Zo lcgdcn zij de homer voor de 

,loop von het middenveld gereed voor 

Kok c11 de zip1en. 

De wereld 'ontchristelijkt' en 
verzakelijkt 
Op hct <;ocioal-economi<,che deel van 

hct midcknvcld i' het CNV fciteiJJk 

nog de cnigc chri'-.tc!iik~<.,ociJlc organi

-;atie die octicl i' CBTB KBTil. NC:W 

en NC:C )V zijn de laat'>le jarcn op- en 

ondcrgcgat~n in 'ncutralc' organJ<..,Jtic.., 

Rooktcn zij hun po<,itie kwi)t door ge

hrek oon 1dentiteit~ lk denk dot het h111-

ncn gcnocn1dc organi~JtJc<.., '-.lccd.., 

moeilijker were! om duideliJk tc moken 

Woorom chn'>teli,ke onclcrnenlcr'>orga

ni,otic'> he'>tooll'>l"Ccht hadckn. l.ang

ZJJillJJn raaktc hct cigcnc op de ach

tcrgrond 

bngzaJmaon kwam de zakeliJkheJd op 

de voorgrond wJnt '>teed' meer lcden 

waren lid von cen chri'>leliJk-'>ociJic or

gt~ni...,atic en V(lll ccn 'ncutralc' organt...,o

tic. I.Jngzaon1ZIZI1l kon n1cn de vraog 

naar ccn cigcn vi'-.ic, l'l'll cigcn idcnti

teit nic:l 111cer hcantwoorden aan de 

contJ·ibutiehetolcr. oon de e1gen lcden 

Ledcn. die zeit ook '>teed, mecr 111ocitc 

kregcn die vraag voor zichzell te lwant

woorden. De wereld 'ontchn'>lehJkt' J111-

111er'>, de wcrcld wordt zakcliJkcr. Voor 

wot hoort wat. daar draait het 0111. En 

du, vcrdwijnl de identiteit naar de och

tcrgrond in ccn tu'-.ic n1ct l'l'll grotcrc 

orgiJni'-.atic. 

len ~ccrctariaat 'lcvcn...,bc~chouwtng' 1..., 

de q'>ko'>t. waorin jc je identiteil niet zo 

heel erg lang gocd houck Von ccn 

<,oortgelijke '>CLITlariaat hij de FNV i'> 

na de oprichting nooit n1ccr wat ge

hoord. 

De wereld 'ontchri,teliJkt. in1111er'. de 

wcreld wordt zakelijker. Fen ontwikke-
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l111g, die ook voor ;mdnc Lhriqc\l(kc 

orgarll'illll''> gcldt. I let cnormc vcrkrc

zrngwnlic' von hct C\),\" nict eileen 

c1<11l hct rcchhc KM<lktcr Villl llrinkmzm', 

vcrkiczingc.,(ZllllpJgnc tc \\·i1tcn 1.\'Cll

zogocd ,,\,de "'"":lrng V<lll politick kr

dcr,ch<lp - I lnTillil g<1<1t, I k Hoop 

Sc hcllcr komt- wcrnrg tc me ken hcclt 

met hct !crt d<1t de ccn C'l'll chrl'tcl;,kcr 

pmlrc{ hcclt dan de <1mkr Toch "van 

politick krdcr gcwi"cld - hopcliJk 

..,]JJgl 'de nicuwc nlan· cr hctcr in hct 

chri,tclr!K-'>ociak prolrcl <l\'LT het voct

licht tc krijgen 

lrgcnli!k" hct trnrrig d,lt de tclevi,ic

rdcrltrtc·rt voor vekn ccn lwl<lngri)kcrc 

ml <,pcclt don de wcrkclr1ke idcntrtcit 

vorl L'l'll polrtrckc ponr1. r\!JJr wrl eer1 

orgcl!li-.Jlll' ict..., lllCl zipl idcntitcit docn, 

cbn moct die idclllitcrt ook op tclcvi,ie 

zrchthoor Zllll 

Eigen, herkenbare antwoorden 
( lok hct CNV nwct in ccn vcronde

rcndc wcrcld zi1n idcntrtcit herkcnhJJr 

l llV Ill'>~ 

krijgcn en cr 'ich llll'l' docn. r en gczJ

lllCJllijk gcdragcn vi..,tcprclgranllllJ ic., 

dJJrhij voor de hoold\IJnen vJn hebng, 

lllJJr onvoldocnck Hct gJJt om her

kcnhJJrhcid hr1 de chgeliJk'e vrJgcn 

( )m hct cigcne v,111 de Jntwoordcn. Fn 

tLlll kunnen die Jntw"orclen wei ccm 

hctzelldc zrjll ol, de <llltwoordcn VJil 

Jndcrcn, lll<lJt t"ch cen Jndere idcnti

teit hehhen I lJt " oltl(d ingewikkcld 

( )oit vrocg de grotc voorgZtngcr van 

llolkc,tcin - hct "'"' de heer ( )ud 

cell'> hrj intcrnrptie JZ\11 ecn ARP-kJnlcT

lrd ol op ccn chri,te\IJkc lJgere <,c\wol 

de urtkom<,l Villl de rckemorn "twec 

p\u<, twcc" onder·, W<l<, dan op cen open

here ,chool. Het bmcrlid <,tcldc de 

hecr Oud gcn~<,l door te melclen dot 

ook op ccn chri,lcliJke <,chool twcc en 

twcc vier \\'Zl'), lllZtZlr cbt hct ging 0111 de 
lllJiliCr waarop llll'll aan cb.t J.ntwoord 

kwJm. VV\)-er' - zo zci hi1 - ler-cn 

llJJr zich tocrckcncn, chriqencn lercn 

dot zij llJJr anclcren moncn toncke

nen. 
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Her CNV '>taat midden in ecn grote in

terne discussic over de toekomst van de 

christclijke vakbeweging in ons land. 

Daarhij speclt het behoud van onze 

identiteit een belangrijke, zo niet de 

belangrijkste rol. Direct daarmee ver

bonden is de vraag hoe wiJ de kwaliteit 

van de dienstverlcning aan onze leden 

kunnen verhetercn. 

lc zou het wat mij betreft zo mogen 

zeggen: Je moet goed wetcn wie jezelt 

bent, wat je identiteit is, om kwalitaticf 

hoogwaardige dienstcn te kunnen ver

lenen. Lever je die diensten niet, dan 

moet jc jc zorgen maken over je identi

teJt 

CNV-honden fuseren - niet aileen uit 

efficiency-overwegingen, maar ook 

omdat onze identiteit aileen maar her

kenbaar kan zijn in grotere organisaties, 

die goede diensten verlcnen aan hun !e

den. Onze regionalc organisatie is 

grondig veranderd in de afgelopen 

maanden. Zo'n regionale organisatie 

hiedt on'> een platform om met onze !e

den te discussicren over de vraagstuk

ken waarmee wij worden geconfron

tcerd. 

Het gaat daarbij niet over 'mecr loon', 

maar over de relaties tu<,sen arbeid en 

zorgtaken, over een houdbaar stelsel 

van sociale zckerheid, dat mensen acti

veert en tegemoetkomt aan hun gevoel 

voor maatschappelijke zekerheid, over 

milieu en ruimtc en over onze relaties 

met collega's in de Derde Wereld. Met 

lcden discussieren over de vraag op 

welke wijze de chri'>telijke vakhcwe

ging vanuit evangelische gedrevenheid 

vragen van nu oppakt. 

Op die manier proberen in het dagc

lijks Ieven, in ons dagelijks werk te pra

ten over ons dagelijks brood. Dat is ecn 

weg van vallcn en opstaan. 

Wij zij niet beter dan anderen, maar we 

willcn wei anders zip1 dan anderen 

Herkenbaar met eigen waarden en nor

men. Dat 1s niet eenvoudig, maar dat 

heel t onze voorkeur hoven een fusie 

met de FNV 

Noot 
lk hcdocl de Room<.,-kznholwkc \\'Ct-klrcdcn 

bond 'Kardinacli .\bnnrng 

C Pilll dcr K11<1<1/1 is hoojdhcstuurs/id Pdll hci 

CJ,·istclijk l\!iiliollaal \'akucrl'o"d ( Cl\!V) 
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