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Christelijke 
vakbeweging: 

Terugbl1k uit 2000 

een sleutel tot 
gemeenschapszin 

Een terugblik uit 2000: de overheid koos 
tegen verkokering, voor het maatschap
pelijk middenveld. Nieuwe overheids
diensten waren niet meer nodig. Sociale 
vernieuwing had werkgevers- en werk
nemersorganisaties een sterke p/aats 
gegeven. 

Het was een warme zomeravond in het jaar 
2001 toen de vakbondsbestuurder thuis
kwam na de viering van zijn vijfentwintigja
rig ambtsjubileum. Moe, maar gelukkig 
schonk hij zichzelf en zijn vrouw nog een 
laatste drankje in. Hij zakte onderuit en liet 
een aantal zaken uit het verleden nog eens 
de revue passeren. Hij herinnerde zich hoe 
hij tien jaar geleden zich nog vreselijk kon 
opwinden over de oneigenlijke concurren
tie die de overheid de vakbeweging aan
deed, bij het zien van Postbus 51, waar de 
overheid met een gratis 06-telefoonnummer 
belastingservice aanbood en ook prachtige 
kleurenfolders over arbeidsomstandighe
den in het vooruitzicht stelde, waar de vak
beweging zich tevreden moest stellen met 
een- of twee-kleurendruk. 

De overheid putte voor haar doelstellin
gen rijkelijk uit belastingmiddelen terwijl de 
vakbeweging voor de financiering van 
haar werk moest volstaan met de contribu
ties van de I eden. 

Sociale Vernieuwing was toen een be
grip dat 'in' was. Het was een middel om 
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verkokering in de samenleving te doorbre
ken, met minder loketten te gaan werken, 
regelingen op elkaar kort te sluiten. Hoe 
verbaasd waren hij en zijn collega's niet 
geweest toen zij in diverse overlegsituaties 
bij gemeenten te horen kregen dat het toch 
hoog nodig was om een ambtelijk bureau 
voor de introductie van Sociale Vernieu
wing in te stellen. Er werd geen verkoke
ring tegengegaan maar een nieuwe amb
telijke dimensie ge1ntroduceerd. 

Het was toen een tijd waarin een kentering 
was opgetreden in de relatie tussen over
heid en het maatschappelijk middenveld; 
de laag van organisaties tussen overheid 
en burger. Een tijd ook waarin de vakbewe
ging een belangrijke herorientatie door
maakte. 

Er werd in de vakbeweging wei eens ge
sproken over de voorliggende jaren als de 
jaren waarin van 'collectieve zelfmoordpo
gingen' sprake was geweest. Er werd dan 
gedacht aan de situaties waarin de proble
men in de samenleving door middel van 
wetten werden opgelost. Wetten die voor 
iedereen in de samenleving golden, onge
organiseerd of vakbondslid. Daardoor 
hadden ook mensen die geen lid van de 
vakbeweging waren geprofiteerd van die 
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Terugbl1k u1t 2000 

wetgeving, die vaak mede onder druk van 
de vakbeweging tot stand was gekomen. 

Zo golden ook de CAO's voor ieder ge
lijk, vakbondslid of niet. Aile sociale zeker
heidsvoorzieningen, ook de werknemers
verzekeringen, gaven vakbondsleden net 
zoveel rechten als ongeorganiseerden In 
andere Ianden was dat helemaal niet zo 
gebruikelijk. 

AI metal was een situatie ontstaan waar
in voor werknemers de betrokkenheid van 
de vakbeweging erg onduidelijk was. Vak
bondsbestuurders en vakbondskaderle
den zaten wei als werknemersvertegen
woordigers in allerlei commissies en ra
den, maar voor de werknemers was dat 
steeds minder zichtbaar geworden. Die 
kwamen terecht bij het bureaucratische lo
ket van een uitkeringsinstantie. 

Het CNV had in deze herorienteringspe
riode al snel zijn plan getrokken. Het had in 
de jaren tachtig een aantal baanbrekende 
nota's geproduceerd, waarin een revitali
sering van het maatschappelijk midden
veld centraal stond. Zo was er het plan om 
de arbeidsvoorziening te tripartiseren. Een 
plan waardoor de betrokkenheid van de 
vakbeweging werd vergroot. Oit CNV-idee 
is uiteindelijk ook gerealiseerd. 

Maar er waren meer voorbeelden In de 
sociale zekerheid was het CNV met een 
ambitieus plan gekomen om de uitvoering 
van de sociale zekerheid dichter bij de 
burger te brengen door een netwerk van 
sociale consulenten Ook had het CNV op 
de bres gestaan in de strijd tegen centrale 
looningrepen van de overheid. Het CNV 
stelde het primaat van de collectieve ar
beidsovereenkomst voorop, alsmede de 
onderhandelingsvrijheid van sociale part
ners. 

Het waren inspirerende tijden geweest, 
tijden waarin ook meer aandacht kwam 
voor levensbeschouwing en levensbe
schouwelijke organisaties. Er kwam een 
samenwerkingsconvenant tot stand tussen 
het CNV en de Protestants-Christelijke en 
Katholieke Ouderenbonden. Het Verband 
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van Katholieke Maatschappelijke Organi
saties werd opgericht en er werd gewerkt 
aan de voorbereidingen voor een nieuw 
Christelijk Sociaal Congres. Het waren tij
den waarin het een gegeven was dat ge
discussieerd werd over de terugtredende 
overheid. Oaarbij speelden vragen als: 
wordt de sociale verantwoordelijkheid 

De sociale 
verantwoordelijkheid werd 
door het maatschappelijk 
initiatief opgepakt 

door het maatschappelijk initiatief opge
pakt? Welke rol speelt levensbeschouwing 
hierbij? en ook, hoe ontwikkelt deze zich bij 
afnemende consensus over normen en 
waarden? 

Vandaag, bij zijn jubileum, kon je toch dui
delijk verschil met tien jaar geleden merken. 
Sociale Vernieuwing had op een heel bij
zondere manier gestalte gekregen, namelijk 
in de vorm van sociale raden waarin de be
langrijke maatschappelijke groeperingen, 
waaronder de vakbeweging, een plaats 
hadden gekregen. Oeze sociale raden be
vorderden de opheffing van de verkokering, 
door burgers op een zo laag mogelijk ni
veau zelf verantwoordelijkheid voor elkaar 
te Iaten dragen. Op evenwichtige wijze on
dersteunde de overheid deze initiatieven. Er 
hoefde niet meer over het oprichten van 
aparte ambtelijke bureaus gesproken te 
worden. 

Een bijzondere ontwikkeling was ook het 
netwerk van sociale consulenten dat was 
ontstaan, zowel in bezoldigde dienst van 
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de vakbeweging en bepaalde werkgevers
organisaties, als in de vorm van kaderleden 
van deze organisaties. Sociale consulenten 
die direct contact hadden met uitkeringsge
rechtigden en die de sterk gegroeide bu
reaucratisering bij de uitvoering van de so
ciale zekerheid doorbraken. Er was een 
grote mate van vertrouwen bij de uitkerings
gerechtigden in deze sociale consulenten. 
Het waren mensen die de positie van de uit
keringsgerechtigden goed begrepen en 
ook uitstekend aanvoelden. 

En dan de Postbus 51 spots. De overheid 
was zich gaandeweg gaan realiseren dat 
het veel goekoper was om bewustwording 
op het terrein van werk en uitkering te mobi
liseren via de vakbeweging en werkgevers
organisaties. Via organisaties die door !e
den worden gedragen en daardoor een 
grotere worteling in de samenleving heb
ben. Op vele andere terreinen zou hij soort
gelijke ontwikkelingen kunnen noemen. 

Het waren al met al voorbeelden waarbij 
de overheid de moed had gehad terug te 
treden en de maatschappelijke organisa
ties de kans hadden gekregen, en soms 
ook de moed hadden moeten opbrengen, 
taken op te pakken. Het was voor de vak
beweging een goede mogelijkheid ge
weest de herorientatie die op gang was 
gekomen ook daadwerkelijk in beleid en 
daden om te zetten. Voor het CNV was het 
bovendien een mogelijkheid geweest te Ia
ten zien dat een christelijk-soCiale organi
satievorm in een ontzuilde samenleving 
bepaald geen achterhaald fenomeen was, 
maar een goede weg om levensbeschou
wing in goede daden om te zetten. 

De samenleving realiseerde zich maar al te 
goed dat de verzuiling voorbij was. De or
ganisaties stelden zich open naar de sa
menleving op. Oat betekende niet aileen 
dat zij qua lidmaatschap open stonden 
voor al diegenen die zich in het bele1d en 
de daden herkenden, maar ook dat de or
ganisaties niet exclusief voor bepaalde 
groepen in de samenleving werkten. Zie
kenhuizen en zorginstellingen op levensbe-
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schouwelijke grondslag stelden hun poor
ten open en verzorgden een ieder in nood. 
Scholen op christelijke grondslag gaven 
ook onderwijs aan kinderen die anders of 
niet gelovig waren. In de hele houding van 
de christelijke organisaties was ook geen 
sprake meer van een gericht zijn op de 
eigen groep of op het aangaan van exclu
sieve relaties. Nee, ook hier was sprake 
van een open houding. In de samenleving 
werden samenwerkingsverbanden gezocht 
metal die organisaties die een gelijke doel
stelling nastreefden, natuurlijk met behoud 
van de eigen identiteit, maar zonder daarbij 
krampachtig te worden. 

Hij had voor zichzelf wei eens geanaly
seerd hoe al deze ontwikkelingen zich in 
de achterliggende Jaren hadden kunnen 
voltrekken. Wat hem betrof ging het daarbij 
om een drietal, deels in elkaar overvloeien
de, ontwikkelingen. Ontwikkelingen die de 
overheid raakten, maar ook de maat
schappelljke organisaties en de k1jk op le
vensbeschouwing. 

Overheid 
In de jaren negentig had de overheid de 
moed gehad bewust te kiezen tegen ver
kokering. Eerste aanzetten daartoe waren 
te vinden geweest in het project Sociale 
Vernieuwing van het kabinet-Lubbers-Kok. 
Dit was er op neer gekomen dat men be
wust een einde had willen maken aan het 
naast elkaar opmarcheren van aile moge
lijke belangengroeperingen in de samenle
ving en het steeds weer creeren met over
heidsgelden van nieuwe belangengroepe
ringen. 

In haar actie tegen de verkokering had 
de overheid heel bewust gekozen voor in 
het maatschappelijk middenveld bestaan
de organisaties die belangrijke maat
schappelijke taken vaak ook op basis van 
wetgeving hadden te verrichten. Gelukkig 
had zij daarbij de grote waarde van de 
vakbeweging onderkend en die ook gesti
muleerd. Organisaties die door !eden wer
den gedragen en ook in overgrote mate 
door diezelfde leden werden gefinancierd. 
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TegeliJkertijd was de overheid van hoog tot 
laag tot het inzicht gekomen dat niet 
steeds weer opnieuw voor de ondersteu
ning van nieuwe belangengroeperingen 
gekozen moest worden. 

En niet in de laatste plaats was belang
riJk geweest dat de overheid heel bewust 
met haar eigen ambtelijke structuur was 
omgesprongen. Niet zomaar 'rucksichts
los' bepaalde bureaus en diensten uitbrei
den, maar goed analyseren wat de taken 
van deze diensten zijn en proberen deze in 
goed overleg met de maatschappelijke or
ganisaties in te vullen. Een prettige bijkom
stigheid was geweest, dat niet Ianger op di
verse plaatsen het werk door de overheid 
dubbel werd gedaan, maar dat de be
schikbare menskracht en middelen zo ef
fectief mogelijk op de plaats waar dat no
dig was werd ingezet 

De ambtenarenbond van het CNV, de 
CFO. had recent nog een onderzoek Iaten 
doen onder haar !eden naar het welbevin
den, en daaruit was gebleken dat de amb
tenaren die lid waren van deze organisatie 
hun arbeidsvreugde door deze aanpak in 
de afgelopen Jaren sterk hadden zien stij
gen 

Maatschappelijke organisaties 
Maatschappelijke organisaties als het CNV 
hadden allangere tiJd gepleit voor de over
heveling van taken naar het maatschappe
lijk middenveld. Om daarop goed voorbe
reid te zijn waren nogal wat investeringen 
gepleegd, zowel in door bezoldigden be
menste organisaties als in de structuren 
die met name door onbezoldigde kaderle
den werden bezel De houding van de 
overheid gal ruimte aan het middenveld. 
Een middenveld dat zelf ook om meer 
ruimte had gevraagd. Er was als het ware 
een spiraal omhoog ontstaan naar een toe
stand waarin maatschappelijke organisa
ties in een goed samenspel met de over
heid konden gedijen. 

Door de nieuwe taken kon men de on
georganiseerden beter duidelijk maken 
wat men voor werknemers en uitkeringsge-
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rechtigden deed. Wat het nut was van het 
georganiseerd zijn. Er werd een weg terug 
ingeslagen, weg van de 'collectieve zelf
moordpogingen'. Er was ook sprake ge
weest van een groei van vakbondsactivi
teiten, vooral op het allerlaagste niveau in 
de samenleving, dat van de gemeenten en 
de werkplekken. Er was een grotere dyna
miek ontstaan binnen de vakverenigingen 
zelf. Vertegenwoordigers konden beter 
worden gemotiveerd voor hun werk. De or
ganisatiegraad nam sterk toe en, wat ook 
belangrijk was, de persoonlijke verant
woordelijkheid van mensen werd gestimu
leerd. Een item dat zo'n belangrijke rol had 
gespeeld op het Christelijke Sociaal Con
gres in 1991. 

Als gevolg van al deze factoren was er 
een sterke groei van gemeenschapszin 
ontstaan. Men zei nu wei eens dat de vak
beweging de sleutel was tot gemeen
schapszin. Wie had dat in 1991 kunnen 
den ken. 

Met tevredenheid zag hij er nu op terug 
dat het CNV al in de jaren tachtig de be
reidheid had uitgesproken haar verant
woordelijkheid in het maatschappelijk mid
denveld te nemen. Hij dacht terug aan de 
commentaren die waren uitgebracht op de 
PvdA-rapporten 'Schuivende Panelen' en 
'Bewogen Beweging'. In dezelfde geest 
was gereageerd op de verkiezingspro
gramma's van het CDA en de VVD. 

Levensbeschouwing 
Wat hem ook erg goed deed was dat een 
organisatie als het CNV tegenwoordig nog 
beter duidelijk kon maken dat levensbe
schouwelijke organisatievorming geen 
achterhaald verschijnsel was, maar in 
deze tijd, die de verzuiling ver voorbij was, 
een hele reele optie. 

In de jaren tachtig was dit inzicht eigen
lijk al voorzichting doorgebroken, maar het 
had nu toch echt goed gestalte gekregen. 
Toen maakte prof. E. Henau nogal opgang 
met zijn baanbrekende onderzoek, dat 
aangaf dat een samenleving zonder le
vensbeschouwing niet kon bestaan en dat 
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levensbeschouwing, welke niet in verban
den en organisaties werd beleefd, in de 
meeste gevallen gedoemd was om te ver
dampen. Het in die jaren herwonnen in
zicht in de waarde van levensbeschou
wing was mede een drijfveer geweest om 

Het CNV bewees dat 
levensbeschouwelijke 
organisaties niet 
achterhaald waren 

activiteiten in het maatschappelijk midden
veld te doen opbloeien. Het motiveerde 
mensen weer zelf verantwoordelijkheden 
te nemen. Het spiegelbeeld van al deze 
ontwikkelingen was dat ook levensbe
schouwelijke organisaties als het CNV heel 
duidelijk konden Iaten zien in de maat
schappij een actieve rol te vervullen die 
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hele nuttige dingen voor werknemers en 
uitkeringsgerechtigden tot stand brachten. 

Aan het eind van de jaren tachtig en in 
het begin van de Jaren negentig was er 
alom sprake van dater een grote mate van 
differentiatie was ontstaan in de beleving 
van normen en waarden. Deels als gevolg 
van toegenomen individualisme. Er werd 
wei gesproken over 'graascultuur' Een 
cultuur waarbij het berekenende individu 
datgene uit de samenleving tot zich nam 
wat hem het beste uitkwam. In zijn analyse 
van de situatie was een prettige bijkom
stigheid van de toegenomen waarde van 
levensbeschouwing, dat de verregaande 
mate van differentiatie in waarde- en nor
menbeleving tot staan was gekomen en 
dat in het algemeen mensen bewuster tot 
keuzen kwamen waarin het element van 
solidariteit een toenemende rol speelde. 
Alles overziende had gemeenschapszin 
een duidelijke vlucht genomen. 
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