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door drs. G. H. Terpstra 

Drs. G. H. Terpstra is secretaris van het CNV spe
ciaal belast met arbeidsvoorwaarden, welzijn en ver
betering van de positie van vrouwen binnen de vak
beweging. 

De verhouding vakbeweging 
politiek 
Een beschouwing vanuit bet CNV 

Mijn eerste en ook een van de belangrijkste leermeesters bij het CNV, Cees Bakker, 
had in de decembermaand van elk jaar de gewoonte zijn geloof uit te spreken dat 
het volgend jaar een van de moeilijkste jaren zou worden, die wij ooit hadden gehad. 

Deze voorspelling had in de afgelopen 
decembermaand zeker gedaan kunnen 
worden voor wat betreft de verhouding be
drijfsleven-politiek in 1982. Deze verhou
ding tussen werkgevers-werknemers-poli
tiek (overheid en parlement) bevindt zich 
inderdaad op een zeer ernstig dieptepunt. 
De huidige minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid staat hierbij in het mid
delpunt. Werkgevers moeten steeds weer 
intern vergaderen of zij nog wei met So
ciale Zaken willen overleggen, het CNV 
heeft een kort geding aangespannen tegen 
de Staat der Nederlanden en de FNV en 
de Vakcentrale MHP zijn ook allerminst 
gelukkig. Daarnaast client iedereen een 
klacht in bij de ILO (de Internationale 
Arbeidsorganisatie) over veelvuldige aan
tasting van de contractvrijheid in ons land. 
In dit artikel doe ik een poging om aan te 
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geven hoe het in ons land zo ver kon ko
men. Naar mijn mening spelen hierbij met 
name de ontwikkelingen sinds het bijna
akkoord in 1979 een zeer belangrijke rol. 
Vanaf dat moment is er in het bedrijfs
leven een worsteling aan de gang om te 
komen tot een meer gemeenschappefijke 
aanpak van onze economische problemen. 
Ret is een uiterst moeizaam proces. Het 
gaat hierbij om een gelijktijdige aanpak 
van arbeidsmarktproblemen, herverdeling 
van de arbeid en kosten. Naar de mening 
van het bedrijfsleven (stichtingsakkoord 
november 1981) kunnen deze onlosmake
lijk met elkaar verbonden vraagstukken 
het beste op bedrijfstak- en ondernemings
niveau worden opgelost, waarbij het cen
trale niveau ondersteunend en stimulerend 
zou kunnen en moeten optreden. Volgens 
een onderzoeh: van het KRO-programma 
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'Brandpunt op de markt' deelt de meer
derheid van het Nederlandse volk deze 
mening. Aan deze noodzakelijke voor
waarde voor economisch herstel heeft de 
overheid sinds 1979 nauwelijks een bijdra
ge geleverd. lntegendeel, geste1d kan wor
den dat de overheid door het steeds weer 
ingrijpen in de lonen door middel van 
wetten dit proces heeft verhinderd, in ieder 
gcval ernstig vertraagd. Op dit gebied is 
er geen enkel verschil tussen de huidige 
minister van Sociale Zaken en zijn voor
ganger. De storm, die Den Uyl nu oogst, 
is in zeer belangrijke mate het gevolg van 
de wind, die Albeda heeft gezaaid in de 
voorgaande jaren. Beide bewindslieden 
hebben vee) meer oog voor het politieke 
circuit dan voor de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven. Het negeren en niet meer 
serieus nemen van het bedrijfsleven en or
ganen van bet bedrijfsleven, zoals de SER 
en de Sticbting van de Arbeid, beeft ons 
in dit dal gebracht. 

De principiele benadering 
Binnen het CNV leeft de gedacbte sterk 
dat onze democratic een veelvormige en 
veelsoortige democratic is, die onderling 
ook zeer sterk verweven is. De parlemen
taire democratic, de vrije pers, een goed 
en democratiscb georganiseerd bedrijfsle
ven zijn ieder voor zich belangrijke en 
onmisbare elementen van ons democra
tiscb bestel. Binnen dit gebeel erkent het 
CNV dat op vee) gebieden de uiteindelijke 
verantwoordelijkbeid berust bij de demo
cratiscb gekozen en gecontroleerde over
beid. Niet voor niets kan bet CNV zich 
goed vinden in de ideeen van een gcorien
teerde markteconomie, waarbij de over
beid op het gebied van bijvoorbeeld milieu 
en energie randvoorwaarden stelt. 
In dit kader beeft bet gebele Nederlandse 
bedrijfsleven ook de mogelijkheid aan
vaard in de Wet op de Loonvorming van 
1970, dat de overbeid bij ernstige versto
ringen van de economic in de lonen mag 
ingrijpen als uiterst middel. Dit uiterste 
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midde1 gebruikt de overbeid echter bijna 
constant. J aar in jaar uit grijpt de overbeid 
tijdelijk in op basis van nieuwe tijdelijke 
wctten. In de adviesaanvraag over het 
ziekteverzuim wil de overbeid ook nog per 
cao-artikel kunnen ingrijpen. 
Naar de mening van het CNV ondermijnt 
de overbeid op deze wijze de economiscbe 
democratic en daarmee een onderdeel van 
ons democratiscb bestel. De politieke de
mocratic misbruikt op deze wijze baar 
uiteindelijke bevoegdbeden om andere de
mocratiscbe elementen van onze samen
leving op te heffen. Het ondermijnen van 
de sociaal-economiscbe democratic is 
even ernstig voor ons democratisch bestel 
als bijvoorbeeld de invoering van vormen 
van perscensuur. Daarom begrijpen wij 
het boofdcommentaar in Trouw van 24 
december 1981 ook niet, waarin bet CNV 
wordt geadviseerd de FNV-visie te volgen 
in die zin dat contractvrijheid goed is, 
maar dat inbreuken daarop aanvaardbaar 
zijn als bet een of andere contractpartij 
beter uitkomt. Perscensuur is voor bet 
CNV fout, zelfs als daardoor de hoofd
commentaren beter zouden worden. 
Op dit principiele punt staat het CNV 
dichter bij bet CDA dan bij de PvdA. 
'Gespreide verantwoordelijkheid' ligt bij 
het CNV goed. In de praktijk heeft dit niet 
geleid tot betere contacten met het CDA, 
omdat de CDA-ministers en -fractie zich 
tocb niet houden aan de ideeen rondom 
gespreide verantwoordelijkbeid. 
In december 1981 heeft het CNV in een 
gesprek met de VVD-fractie een ernstig 
beroep gedaan de huidige visie op de vak
beweging en op loonmaatregelen te hand
haven, ook indien de VVD weer zou gaan 
regeren. Aan goede contacten op dit punt 
met de oppositie aileen, welke dan ook, 
beeft bet bedrijfsleven ook niet veel. 

De economische problematiek 
Uit de veelheid van gegevens, die het Cen
traal Planbureau publiceert, kan het vol
gende staatje worden afgeleid: 
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groei wereldhandel 
groei reeel nationaal inkomen 

groei reeel loon (modaal) 

investeringen bedrijven 

werkloosheid 

Deze tabel geeft duidelijk de ernst van de 
problematiek aan. Achter deze cijfers 
schuilt een veelheid van economische ont
wikkelingen. De belangrijkste verschillen 
tussen nu en de jaren zestig zijn de volgen
de: 
- In de jaren zestig was er een grotere 
overeenstemming tussen overheid, werk
gevers en werknemers over de te voeren 
sociaal-economische politiek. De jaren ze
ventig worden overheerst door discussies 
over de medezeggenschap, de V AD en een 
redelijke inkomensverdeling. 
- Ret produceren van met name industrie
le goederen is aanmerkelijk duurder ge
worden als gevolg van de energieprijzen, 
het milieu en een veelheid van overheids
voorschriften. 
- De concurrentie is veel grater geworden 
door de opkomst van nieuwe industriesta
ten (Japan, Taiwan, Brazilie, etc.) en door 
een stagnerende inkomensontwikkeling 
in de rijke Ianden. 
Ret energie-aspect en de opkomst van 
nieuwe industriestaten zijn elementen van 
een verschuiving van de politieke en eco
nomische macht op de wereld. Dit blijkt 
ook uit een CPB-tabel in de MEV-S2 over 
de groei van de wereldhandel sinds 1979 
voor de diverse blokken: 

OESO-landen (Verenigde Staten, 
Europa, Japan) 
OPEC-landen (olie) 
Overige derde-wereldlanden 
Staatshandelslanden 
(Rusland, Oost-Europa) 

Totaal 

- 3 
+ 37 
+ 10 

+ 7 

+ 2,5 
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gemiddelde '63-'73 1981 
(Ned. Econ. 1985) (MEV 1982) 

9,5 - 2 

5,5 - 2,5 

4 - 3 

6,5 - 9 

33.000 375.000 

Tndien men rekening houdt met het feit dat 
Japan met + 9 voorkomt in het OESO
cijfer, blijkt uit deze tabel des te meer dat 
de macht op de wereld verschuift ten na
dele van de oude rijke wereld (Europa + 
USA). 
De vraag is derhalve hoe een land als Ne
derland zich moet opstellen. Wat is de 
beste marrier van reageren? Binnen het 
bedrijfsleven wordt steeds meer gepleit 
voor een decentrale benadering, terwijl 
politici de neiging hebben steeds meer 
door de staat te willen Iaten regelen. Dit 
is hoogstwaarschijnlijk een van de oorza
ken van het uit elkaar groeien van bedrijfs
leven en politiek. 

De antwoorden op de uitdaging van de 
jaren zeventig 
De overheid 
Na de oliecrisis in 1973 heeft de Neder
landse overheid, mede op advies van de 
OESO, de consumptieve uitgaven ver
hoogd teneinde de negatieve invloed op de 
bestedingen als gevolg van de hoge olie
rekening te compenseren. De uitgaven 
zouden later kunnen worden gefinancierd 
door zogenaamde inverdieneffecten (meer 
belastingen door meer groei en uiteraard 
minder werkloosheidsuitkeringen). In ons 
land hebben deze inverdieneffecten zich 
niet voorgedaan, hoogstwaarschijnlijk wei 
in Japan. In de tweede helft van de kabi
netsperiode Den Uyl beginnen dan ook de 
discussies over bezuinigingen in de collec
tieve sector (de 1 procent-nota van minis
ter Duisenberg) en pogingen buitenlandse 
werknemers te exporteren door middel van 
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de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers 
(on twerp van minister Boersma). Het eer
ste kabinet Van Agt zette dit beleid voort 
door middel van Bestek '81 en het invoeren 
van de Wet Arbeid Buitenlandse Werk
nemers door minister Albeda. Ook het 
tweede kabinet Van Agt houdt zich voor
namelijk bezig met het vraagstuk van de 
financiering van de collectieve sector door 
middel van bezuinigingen (Ziektewet, 
enzovoorts). 

De werkgevers 
Werkgevers hebben heel sterk gepleit voor 
oplossing van het energievraagstuk door 
middel van besparingen en invoering van 
kernenergie en voor winstherstel in het be
drijfsleven via verlaging van de collectieve 
lasten. Het overheidsbeleid op dit laatste 
punt werd in principe juist gevonden, 
maar te gering van omvang. 

De werknemers 
De werknemers gaan heel sterk uit van het 
feit dat de economie minder snel groeit. 
Men aanvaardt de nullijn voor de modale 
werknemer, ondanks het feit dat minister 
Boersma voor de televisie verklaart dat dit 
irreeel is en het regeerakkoord Van Agt
Wiegel in 1977 uitgaat van de nullijn bij 
tweemaal modaal. Daarnaast bepleiten de 
werknemers herverdeling van arbeid en 
een gelijke behandeling van alle groepen. 
FNV en CNV komen op basis van deze 
uitgangspunten in botsing met Bestek '81. 
Het CNV wijst ook fel de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers af, samen met 
de Raad van Kerken. Echter zonder enig 
resultaat. Het CNV benadrukt steeds meer 
de noodzaak van een gemeenschappelijke 
aanpak. Zonder een grotere overeenstem
ming tussen aile partijen lukt het niet. 

Het werkgelegenheidsbeleid 
Werkgevers en werknemers worden het 
steeds meer eens over het feit dat de over
heid veel te veel kijkt naar de financiering 
van de coilectieve sector, maar niet naar 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 2/82 

83 

de oorzaken van de financiele problemen 
in deze sector. De groei van de werkloos
heid en de deelname aan de W AO krijgt 
veel minder aandacht dan de hoogte van 
de uitkering. Binnen het CNV is in 1973 
onder andere het volgende voorgesteld op 
een studieconferentie over de Miljoenen
nota: 
- uitbreiding GAB's 
- invoering vacaturemelding bij werkge-
vers 
- opzet scholingsbeleid. 

Aileen de vacaturemelding is geregeld en 
gaat in per 1983! De moeizame discussies 
over deze zaken vonden in 1979 hun afron
ding in het bijna-akkoord. Dit akkoord 
ging uit van afspraken over arbeidstijdver
korting, arbeidsmarktproblemen en kos
ten. Bestrijding van de werkloosheid, be
perking uitstoot naar de W AO stonden in 
dit akkoord centraal. 
Werkgevers erkennen hierin dat winsther
stel aileen niet voldoende is en werknemers 
leggen een duidelijk verband tussen ar
beidstijdverkorting en kosten. Binnen de 
FNV aanvaardden met name Dutman en 
Schelling dit akkoord niet. Dutman wilde 
het akkoord verhogen met de bestekkor
tingen a 1 procent en Schelling geloofde 
nog in de oplossingen van de OESO uit 
1973, namelijk werkloosheidsbestrijding 
door meer consumptie. 
Het kabinet Van Agt en met name minis
ter Albeda stonden in 1979 voor de keus. 
Of het bijna-akkoord uitvoeren met aile 
voorstanders, waaronder de Industriebond 
FNV, of zelf weer alle macht naar zich 
toetrekken, omdat enkele bonden (met 
name trendvolgers) niet mee wilden doen. 
N aar de mening van het CNV heeft minis
ter Albeda en het gehele kabinet toen vol
strekt onjuist gekozen. Men keek aileen 
maar naar de lonen en naar de financie
ring van de collectieve sector, maar niet 
naar de werkgelegenheid in de particuliere 
sector. Het belangrijkste argument van 
minister Albeda was dat de Stichting van 
de Arbeid niet unaniem was, waardoor de 
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regering wei moest ingrijpen zowel in 1980 
als in 1981. In CNV -ogen heeft de minis
ter zijn argument wei enigszins verzwakt 
door het unanieme akkoord in de Stichting 
van de Arbeid over illegale buitenlandse 
werknemers ook af te wijzen. 
Ondanks de loonmaatregel 1981 besluit 
de Stichting van de Arbeid in maart 1981 
door te gaan met pogingen het overleg 
over werkgelegenheid voort te zetten. Dit 
werk resulteert in twee rapporten met vee1 
unanieme opvattingen. Deze hebben be
trekking op: 
- de noodzaak van decentraal overleg 
over werkgelegenheid, arbeidsmarkt en 
kosten. Hiervoor is contractvrijheid ver
eist. 
- de wenselijkheid van decentraal overleg 
over investeringsloon 
- deeltijdarbeid 
- arbeidsmarktproblemen (scholing, enzo-
voorts) 
- jeugdwerkloosheid. 

Deze unanieme afspraken spelen echter in 
het overleg met minister Den Uyl geen 
enkele rol. De minister kijkt alleen maar 
naar het regeerakkoord en met name naar 
de gewenste inkomensverdeling (-1 tot -4) 
en neemt aileen op grond daarvan een 
veelheid van loonmaatregelen. De idee van 
het CNV om nu eens niet loonmaatregelen 
te nemen maar gezamenlijk de werkloos
heid, en met name de jeugdwerkloosheid, 
op te lossen op basis van het stichtings
akkoord wordt niet eens overwogen. 
Hoogstwaarschijnlijk omdat het niet in 
het regeerakkoord staat! 
Een ten opzichte van zijn voorganger 
nieuw element - tot nu toe ook het enige 
nieuwe element- is de opvatting van mi
nister Den Uyl, dat de overheid juist moet 
ingrijpen als de Stichting van de Arbeid 
wei unaniem is. 
De ervaring van de afgelopen jaren met 
het overleg met de overheid heeft bij de 
Stichting van de Arbeid heel sterk de in
druk gewekt dat het bedrijfsleven op geen 
enkele wijze serieus wordt genomen en dat 
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voor de politici aileen hct politick bedrijf 
telt. 

W erkgelegenheidsfonds en investerings
loon - een illustratie 
Zoals bekend heeft het CNV cind 1980 
voorgesteld een werkgelegenheidsfonds op 
te richten, teneinde nieuwe projecten in 
de industrie te financieren. (N.B. Dit on
danks het feit dat sommigen buiten het 
CNV zich zorgen maken over het grote 
aantal witte boorden binnen het CNV.) 
De !eden waren bereid hiervoor 1 procent 
van de prijscompensatie te bestemmen. 
Werkgevers- en werknemersorganisaties 
zouden bij het beheer van het fonds kun
nen worden betrokken. 
In de gesprekken met politieke partijen 
was dit laatste het grote discussiepunt. 
Yooral de PvdA wees er op dat industrie
belcid eigenlijk een directe overheidstaak 
is. Ook de idee van het investeringsloon is 
naar onze mening verkeerd opgepikt door 
de politick. Volgens het CNV kan inves
teringsloon een grote rol spclen bij de fi
nancieringsproblemen in ondernemingen 
en bedrijfstakken. Via de informateurs 
Halberstadt en De Galan komt echter in 
de regeringsstukken te staan dat investe
ringsloon in 1982 niet haalbaar is en dat 
het beter is de belastingen maar te verho
gen (Solidariteitsheffing). 
Constructieve ideeen worden onvoldoende 
ondersteund of zodanig vervormd dat de 
voorstanders van de idee zich er niet meer 
in herkennen. Geef het geld maar aan de 
staat, dan komt alles wei in orde, terwijl 
het CNV juist zelf in de bedrijfstakken 
aan de slag wil. 

De argumenten voor ingrijpen en ons 
commentaar daarop 
De in de afgelopen jaren meest gehoorde 
argumenten v66r ingrijpen zijn: 
a. partijen (werkgevers en werknemers) 
zijn het niet eens (Albeda) 
partijen zijn het wei eens (Den Uyl) 
b. het bestaan van koppelingen (trend en 
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sociale zekerheid) 
c. bescherming van de minima. 

ad a 
De vraag of partijen het al of niet eens zijn 
slaat altijd op het centrale niveau. lnder
daad is het uitermate moeilijk op centraal 
niveau allesomvattende afspraken te rna
ken. Dit is echter als zodanig geen pro
bleem, omdat de onderhandelingen op 
centraal niveau niet het eind van het on
derhandelingsproces zijn, maar het begin. 
Onderhandelingen per cao in bedrijfstak
ken en ondernemingen moeten nog volgen. 
Het voordeel van onderhandelingen per 
cao is dat partijen het - dit in tegensteiling 
tot het centrale niveau - eens moeten 
worden. Cao-loze tijdperken kunnen nooit 
te lang duren. 
De reeds vermelde koppeling tussen werk
gclegenheid, arbeidsmarkt en kosten en 
het feit dat partijen het op decentraal 
niveau zich niet kunnen veroorloven lang 
van mening te blijven verschillen zijn voor 
het CNV de belangrijkste argumenten om 
te pleiten voor decentraal overleg, waarbij 
het centraal niveau zo mogelijk ondersteu
nend bezig is. Relaties tussen het a! of 
niet eens zijn op centraal niveau en over
heidsingrijpen ziet het CNV niet. In de 
politick ligt dit geheel anders. Daar kijkt 
men blijkbaar aileen maar naar het cen
trale overleg alsof dat alles is. Een typisch 
staaltje van centralistisch denken. 
Een tegenargument met betrekking tot de 
koppeling tussen werkgelegenheid en kos
ten is dat deze koppeling in theorie ook 
op centraal niveau kan worden aange
bracht bijvoorbeeld door middel van een 
banenplan. Het CNV gelooft echter niet 
in de mogelijkheid een nationaal werkge
legenheidsplan voor aile bedrijfstakken en 
ondernemingen te maken. Tevens strookt 
een dergelijke opzet niet met de CNV
ideeen rondom medezeggenschap. 

ad b 
De overheid heeft voor het overleg met de 
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ambtenarenbonden de keuze uit vrij over
leg met alle rechten en plichten zoals dit 
ook het geval is in de particuliere sector 
of een systeem, waarbij de overheid de 
particuliere sector volgt, dat wil zeggen 
trendbeleid zonder stakingsrecht. Sinds 
1959 bestaat in ons land het laatste sys
teem. Dit systeem heeft vee! voordelen, 
zoals onder meer blijkt uit het aantal sta
kingsdagen bij ambtenaren in vergelijking 
met bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk 
waar meer het eerste systeem geldt. 
De keuze van het systeem behoort naar de 
mening van het CNV onderdeel te zijn 
van het overleg tussen overheid en bon
den, waarbij ook de overlegstructuur en 
het stakingsrecht een rol spelen. 
Binnen het huidige trendsysteem acht het 
CNV het volstrekt onjuist indien de over
heid als overheid aan de particuliere sector 
bij wet oplegt, datgene wat de overheid 
als werkgever uit de trend wil zien komen. 
Dit is een vermenging van de overheid als 
overheid met de overheid als werkgever. 
Ook het bestaan van koppelingen in de 
sociale zekerheid is volgens het CNV geen 
argument om constant in de lonen in te 
grijpen. Ingrepen in de lonen bei'nvloeden 
wei de uitkeringshoogte, maar niet het 
aantal personen dat afhankelijk is van de 
sociale zekerheid, met name werklozen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ten
einde de groei in de werkloosheid en de 
W AO af te remmen is decentraal overleg 
noodzakelijk. Partijen moeten zich ervan 
bewust zijn dat het niet oplossen van deze 
vraagstukken in de bedrijfstakken hen 
duur komt te staan (premieverhoging). 
Indien wordt overgegaan tot ontkoppeling, 
ondermijnt de overheid dit marktconforme 
gcdrag. 

ad c 
Bij de laatstc loonmaatregel is nogal vaak 
gewezen op het beschermen van de mini
ma. Ook voor het CNV is dit een hoogst 
belangrijke zaak. Wij zien echter niet in 
op welke wijze de huidige loonmaatregel 
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de minima beschermt, gelet op de korting 
van de vakantietoeslag met een half pro
cent en een beperking van de mogelijkheid 
de vloeren in de vakantietoeslag te verho
gen. Een vee! belangrijker argument is nag 
dat deze loonmaatregel op geen enkele 
wijze het werkgelegenheidsoverleg bevor
dert, terwijl juist de zwakken in ooze sa
menleving de dupe zijn van de steeds toe
nemende werkloosheid. 

Het artikel van VanMaanen 
Uit het voorgaande blijkt dat naar mijn 
mening ondernemingen en bedrijfstakken, 
zowel werkgevers als werknemers, een be
langrijke rol moeten spelen bij het ver
beteren van de werkgelegenheidssituatie. 
Dit proces zou door de overheid moeten 
worden bevorderd. In het overleg met het 
kabinet heeft het CNV deze gemeenschap
pelijke aanpak voorgesteld op het gebied 
van: 
- het industriebeleid: commissie Wagner 
en MIP 
- het bouwbeleid 
- het arbeidsmarktbeleid op basis van het 
rapport van de Stichting van de Arbeid 
- het energiebesparingsbeleid 
- bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
Uiteraard moet hierbij oak de financiering 
worden betrokken (bijvoorbeeld investe
ringsloon). Het kabinet heeft hierop nau
welijks gereageerd. Loonmaatregelen en 
een banenplan schijnen aile aandacht op 
te eisen. De somberheid, die VanMaanen 
bezit ten opzichte van ondernemingen en 
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vakbeweging, bezit het CNV ten opzichte 
van de mogelijkheden van de overheid. 
Met erkenning van aile moeilijkheden zul
len bedrijfstakken en ondernemingen wei 
moeten, ondersteund door de overheid, 
omdat de overheid het aileen niet kan. Op 
dit punt verschilt het CNV dus met de 
visie van Van Maanen. 
In dit Iicht valt het op dat VanMaanen 
zich beperkt tot de FNV, die zich hoogst
waarschijnlijk vee! beter in de opvatting 
van Van Maanen kan vinden dan het 
CNV. 
De concrete voorstellen op pagina 78 
hebben geen van allen betrekking op een 
krachtig beleid van de overheid. maar vee! 
meer op het ruimte scheppen door de 
overheid voor het bedrijfsleven, dat val
gens Van Maanen niet de oplossing kan 
brengen. 

Tot slot 
In het voorgaande is gepoogd een indruk 
te geven van de ideeen, die binnen het 
CNV Ieven. Ik hoop dat hierdoor het 
CNV-standpunt iets duidelijker is gewor
den, waardoor tevens een bijdrage kan 
worden geleverd aan betere verhoudingen 
tussen vakbeweging en politiek. 


