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TON FRIESEN 

De vakbeweging anno I985: Crisis à la carte? 

Crisis 

Waarde, betekenis, behoefte aan en invloed van 
verschijnselen en instituties worden situatief be
paald. Als er een instituut is in Nederland dat dat 
heden ten dage aan de lijve ondervindt, is het wel 
de vakbeweging. 

Er kan dan ook ronduit gesteld worden dat de 
vakbeweging zich anno 1985 in een crisis bevindt. 
Een crisis met een behoorlijke diepgang. De 
symptomen van die crisis zijn alom duidelijk 
waarneembaar. De meest in het oog springende 
verschijningsvormen zijn, en ik volsta dan met 
een korte opsomming: 
I. de grote terugloop van het ledental; 
2. het ontbreken van voldoende capaciteit om de 

zich aangemeten functies te bezetten; 
3. de roep vanuit de vakbeweging om macht te 

herwinnen via de politiek; 
4. de uitingen van grotere individualisering van 

de werknemer; 
5. het ongeloof in de verhalen van de vakbewe

ging dat door arbeidstijdverkorting, innovatie 
en nieuwe industrieën de werkgelegenheid 
verbeterd wordt. 

Nu is het een bekend verschijnsel dat bij elke re
cessie in een teruglopende conjunctuur en bij een 
toenemende werkloosheid de vakbeweging altijd 
klappen te incasseren krijgt. Het bekendste voor
beeld is de crisis van dejaren dertig. Toch gaat 

enige vergelijking daarmee niet altijd op, omdat 
we toen duidelijk een heel andere situatie kenden: 
- in de jaren dertig bestond er nog een sociale 

ideologie met perspectieven; 
- de mensen waren verdraagzamer; 
- men had nog niet de welvaart ervaren, zoals 

wij die kenden in de jaren zestig; 
- de mondigheid van de mensen was kleiner en 

de individualisering niet groot; 

- de crisis van de jaren '30 werd meer veroor
zaakt door het instorten van de wereldmarkt 
en niet, zoals nu, voornamelijk door technolo
gische oorzaken. 

De verworvenheden op het gebied van o.m. de , 
sociale zekerheid pogen we nu te handhaven; in 
de jaren dertig moest men alles in het werk stellen 
om die te verkrijgen. 

Verkrijgen werd en word t veel meer gekwali
ficeerd als succes, terwijl handhaven al gauw 
beoordeeld wordt als een falen of een niet falen. 
Successen hebben is progressiever en agressiever. 

Historie 

Hoe ook al weer was de historie van de vakbe
weging? De grondwetswijziging van 1848, waarin 
het grondrecht van vrijheid van vereniging en 
vergadering werd opgenomen, en de opheffing 
van het coalitieverbod in 1872, baande de weg 
voor een vrije vereniging van werknemers. Al 
waren de ideeën van de Verlichting wat door-
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gesijpeld naar Nederland en al sprak de leuze van 

de Franse Revolutie 'vrijheid, gelijkheid en broe
derschap' echt wel tot de verbeelding, het waren 
in combinatie daarmee vooral de voor de arbei
ders kwalijke effecten van de Industriële Revolu

tie die de aandacht richtten op de eigenwaarde 
van de arbeider, de vrijheid in ongelijkheid, de 
zelfbewustwording . 

Al lang voor 1872 leidden de mensonterende 
omstandigheden in de bedrijven tot verzet. Juist 
door het gewraakte coalitieverbod kreeg dat ver
zet geen invloedrijk karakter vanwege de grote 
verbrokkeling; het niet samen kunnen optreden. 
De algemene Typografenbond was in 1866 de 
eerste landelijke organisatie. Na 1872 volgden er 
vele. 

In eerste aanleg heeft de vakbeweging zich vooral 
beziggehouden met de arbeiders bescherming, 
spoedig gevolgd door activiteiten gericht op een 
verbetering van de lonen en andere arbeidsvoor
waarden. 

V ooral na 1930 heeft ze zich bovendien irtgezet 
voor het in stand houden en verbeteren van de 
sociale zekerheid. Om meer greep te krijgen op 
het op dat moment voor de vakbeweging eigenlij
ke spel van vraag en aanbod bij de totstandko
ming van de arbeidsverhouding, heeft ze zich 
voorts beijverd voor mogelijkheden van een ar
beidsvoorwaardencontract voor een collectiviteit 
van werknemers. De zestiger en zeventiger jaren 
kenmerkten zich door de activiteiten gericht op 
meer inspraak en humanisering van de arbeid. 

Ik bedien mij van deze globale kenschetsing 
om mijn betoog in historisch perspectief te kun
nen plaatsen. Eigenlijk hoort daarnaast het grove 
parallel-plaatie van de politieke ontwikkelingen. 
Dat zou in dit kader te ver voeren. 

Laat ik ermee volstaan op te merken dat ge
durende de periode 1870-1980, grofweg gezegd, 
politieke beslissingen op sociaal-economisch ter-

rein de aandachtsvelden van de vakbeweging op 

afstand volgden. 
Onder de vakbeweging wordt verstaan de 

georganiseerde samenwerking van werknemers 
ter behartiging van die belangen, die samenhan

gen met de arbeidsverhouding. Die belangen 
kunnen betrekking hebben op de verbetering van 
lonen en arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, vei

ligheidsmaatregelen en sociale verzekering. Tot 
de periode na de tweede wereldoorlog heeft de 
vakbeweging zich voornamelijk beperkt tot dat 
takenpakket. Vaak wordt dat aangeduid als de 
enge opvatting c.q. de enge taakstelling van de 
vakbeweging. Bemoeiingen derhalve met datgene 
in de samenleving wat direct verband houdt met 
of voortspruit uit de arbeidsverhouding. In grote 
trekken is dat het Amerikaanse/Angelsaksische 
model. Dat model wordt gekenmerkt door een 
zuiver betrekkelijke en zakelijke redenering en de 
opstelling is vaak hard tegen hard. Wat het ka
rakter van de enge opvatting in Nederland be
treft, valt te zeggen dat dat duidelijk wat speelser 
IS . 

I 

Na de tweede wereldoorlog is de vakbeweging 
meer betrokken bij belangrijke beslissingen. Ze 
groeide naar de brede opvatting dat men als vak
beweging ten principale diende te staan voor al 
datgene wat de arbeiders aanging. En passant 
nam men de belangenbehartiging van de grotere 
groep mee. Ze richtte haar aandacht op de socia
le zekerheid, de gezondheidszorg, de ziekenfond
sen etc. etc. Ze had zich al genesteld in besturen 
van uitvoeringsorganen sociale zekerheid, zoals 
de bedrijfsverenigingen, de Raden van Arbeid en 
de Sociale Verzekeringsbank. Dit alles werd ge
daan vanuit de maatschappelijke positie van de 
arbeider en niet meer eng vanuit de verhouding 
werkgever-werknemer. 

Door ook zitting te nemen in het bestuur van 
de Sociale Verzekeringsraad ( SVR 1954) verstren
gelde zich uitvoering en toezicht, reden waarom 
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ook o.m. de Commissie-Lamers het toezicht op 

de uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid wilde 
leggen in handen van een onafhankelijke Sociale 
Zekerheidsraad. Bestuurszetels werden verder 

nog bezet in belangrijke adviesorganen, zoals de 

Sociaal Economische Raad (SER 1950) en de Zie
kenfondsraad ( ZFR 1949). 

Van belangenbehartiging in de zin van advies en 
controle verbreedden de taken zich tot advise
ring, bestuur en controle op dat bestuur. Ken

nelijk vond ze dat nog niet genoeg. Ze ontwik
kelde een specifiek Nederlands model van de vak
beweging. 

Geleidelijk aan gingen de bemoeienissen zich 
nog meer uitdijen en ging ze zich taken aanmeten 
die haar deskundigheid en capaciteit te boven 
gingen. Genoemd kunnen worden de bemoeie
nissen op o.a. onderwijsbeleid, kunstbeleid en 
vredesbeleid. Tegenwoordig is het de vakbewe
ging wel duidelijk dat ze zich wat vertild heeft. 
Het is evenwel zo uit de hand gelopen dat on
danks heroverwegingen niets gesa'leerd is. 

Ik wil overigens niet bepleiten dat de vakbe
weging rigoreus terug zou moeten, zo dat al zou 
kunnen, naar het enge Angelsaksiche model. Het 
is best denkbaar en zelfs wenselijk dat de vakbe
weging op een groot aantal terreinen haar opinie 
kenbaar maakt, maar verder is het dan een zaak 
van de politiek en de organen die daarop werk
zaam zijn. Op al die punten van deelnemen aan 
en zich direct bemoeien met, zou het best wen
selijk zijn op grond van rationele inzichten te 
werken aan een gezonde zelf sanering en niet zon
der meer pogen een verworven machtspositie te 
handhaven. 

Kunnen we eigenlijk wel spreken van de vakbe
weging? Is er sprake van zo'n eenheid van beleid 
dat terecht gezegd kan worden dat de verschij
ningsvorm de vakbeweging representeert? 

Men kan de laatste tijd minder spreken van 

een vakbeweging, die in redelijke mate uniform 
denkt. Dat komt o.a. door de eigen bedrijfstakken 
met eigen situaties en andere gezichtspunten. 

Door decentralisatie is meer macht overgegaan 
naar de bonden en de leden, waarbij de bonden 
nogal verschillend reageren vanuit de eigen om
standigheden.Je zou daarom ook kunnen zeggen 

dat de centrales FNV en CNV tegenwoordig meer 
op een lijn zitten dan de centrales en de bonden. 

Maar als men met bijv. de naam FNV een uni
form beeld wil schetsen, dan is dat niet juist. De 
opinies en benaderingswijzen in diverse zaken 
worden bepaald door de diverse bedrijfstakken, 
waarbinnen de bonden opereren. Toch kunnen 
de bonden niet al te ver uit de pas lopen, omdat 
men wel terdege beseft dat eenheid naar buiten 
meer dan noodzakelijk is. 

Naar mijn mening is het bijzonder te betreuren 
en tast het de macht van de vakbeweging aan, 
zelfs tot bij de rechter, dat het in 1976 niet ge
komen is tot een federatie van alle centrales. Over 
de omstandigheden waaronder dat besluit geno
men is, kan verschillend gedacht worden en 
wordt verschillend gedacht. 

Representatief door de SER erkend, met name 
in de publiekrechtelijke sfeer, zijn momenteel de 
FNV het CNV en de Raad MHP . 

Al is het werk van de vakbeweging bijzonder 
belangrijk en al heeft het door de jaren heen een 
onmiskenbaar grote invloed gehad op het maat
schappelijk denken, doen en laten in Nederland, 
nergens is, en dat is in ons, het al regelende, 
landje toch zeldzaam, de vakbeweging wettelijk 
geregeld. Als we al moeten zoeken naar directe 
of indirecte regelingen, dan komen we terecht bij 
de oprichtingsakte van de ILO uit 1948, het Eu
ropees Sociaal Handvest van 1961 en het Ver
drag regelende de individuele, economische, so
ciale en culturele vrijheid van 1966, de regeling 
van de publiekrechtelijke erkenning door de SER, 

re 

V2 

H 
va 

va 
sc. 
m 
pl 
ve 
la 
dt 
Ec 
c)' 

gl 
A 

ee 
di 

Ol 
gi 

sr 
sr 
gi 
ve 

V( 

er 



'an 
'rm 
'~en 

en. 

Lan 
\en 
'm-

~en 

eer 
en. 
, . 
01-

De 
~en 

I rn , 
len 
':lat 

ten 

'ren 
'an, 

,ge
ver 
rlO

en 

I 

me 
de 

:ler 
'~en 

at
'ad, 
:de, 

tijk 
'cte 

: bij 

·~u-

'er
so
ing 
ER, 

idee'66 I jaargang 6 I nummer 3 I september 1985 I blz. 69 

de wet op de Ondernemingsraden van 1971 en 

de wet van I981, regelende het vakbondswerk in 
de onderneming. Terwille van de onafhankelijk
heid kun je het toejuichen dat er geen wettelijke 
regeling is waarin het kader van het werk van de 

vakbeweging geregeld is. Om dezelfde reden kun 
je het ook betreuren. 

Ideologie 

Hoe zit het dan tegenwoordig met de ideologie 
van de vakbeweging, kan men zich afvragen. 

In de vooroorlogse jaren had het NVV een plan 
van de arbeid ontwikkeld, een soort broeder
schapsgedachte. In de jaren na de oorlog vatte 
men het idee op om gestalte te geven aan een 
publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsle
ven, functioneel, zoals het staatsbestel in Neder
land is ingericht naar publiekrechtelijke eenhe
den, territoriaal. (Rijk, provincie, gemeenten). 
Een harmoniegedachte voortspruitend uit de en
cycliek Quadragesimo anno. 

Toen in I 950 de wet op de PBO tot stand ,kwam, 
gingen althans bij het NKV ( KAB ) de vlaggen uit. 
Al was het niet zo van harte, ook het NVV kon 
zich in de bedoelingen vinden. 

Het is bekend dat deze ideaalgedachten van 
een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie gran
dioos zijn mislukt. Het werd daarna nodig zich 
opnieuw te bezinnen op een inspirerend bewe
gingsprogramma. Per groepering bouwde men 
aan een weerslag van een ideologie. Maar al 
spoedig bleek dat als men dat moest vertalen naar 
een sociaal-politieke houding, het dan bijna altijd 
spaak liep. Er bestond een steeds terugkerend 
spanningsveld tussen de beredeneerde ideolo
gische onderbouwen het concrete sociale actie
veld. 

Als dan vanuit de behoefte en de noodzaak een 
volwaardige vakbeweging te zijn en te komen tot 
enige radicalisering, het NVV, het NKV en het CNV 

samenwerkingsbesprekingen beginnen om te ko

men tot een federatie, doet ieder dat toch vanuit 
de inbreng van zijn visieprogramma. Het afha
ken van het CNV of misschien wel het uitsluiten 
van het CNV geschiedt dan mede op grond van 

die eigen visies; voor een deel van het CNV was 
het loslaten van de gedachte van soevereiniteit in 
eigen kring toch wel zwaar gevoelsgeladen. Te

genwoordig wappert men vanuit de vakbeweging 
niet zo gauw meer met waze ideologieën. Men 
hanteert meer de benaderingswijze die ook 0'66, 
maar dan in de politiek, eigen is: een praktisch 
politiek ideaal, pragmatisch benaderd. Als vanuit 
dat perspectief bezien, Herman Bode in een brief 
de minister-president naar aanleiding van zijn 
beleidsdaden aanspreekt op zijn Christen-zijn, 
dan beschouw ik dat slechts als een ongelukkig 
incident, volledige buiten de realiteit staande. 

Ongeorganiseerden 

De vakbeweging heeft vanaf haar bestaan goed 
werk gedaan. Dat werk is duidelijk uitgestegen 
boven het belang van de eigen leden. Als de vak
beweging door de jaren heen dan ook iets dwars
gezeten heeft, is het wel het ongeorganiseerd zijn: 
het verschijnsel van de profiteurs, zoals men het 
noemt. 

Herhaaldelijk is gepoogd om te komen tot een 
soort verplicht lidmaatschap, maar een al te vu
rig pleidooi daarvoor kan zelfs de vakbeweging 
vanuit haar filosofie zich niet veroorloven. Dat 
zou ook een slechte zaak zijn en het zou zeker 
niet bijdragen aan pogingen om de vakbeweging 
een levendige club te laten zijn. Een tijdlang heb
ben we overigens een verplicht lidmaatschap ge
kend bij CAO. De enige bond waar we het ver
plichte lidmaatschap nu nog kennen is de Gra
fische Bond. 

Even afkeuringswaardig als een verplicht lid
maatschap zijn naar mijn mening pogingen van 
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bonden om bij o.m. afvloeiingsregelingen in be

drijven georganiseerden te bevoordelen boven 
ongeorganiseerden. 

Er is natuurlijk nog een andere reden waarom 
de vakbeweging het georganiseerd zijn bepleit. 
Bij vrijwel geen enkele instelling speelt continu in 
zo'n belangrijke mate de macht van het getal. In 
het begin van de jaren '80 had de vakbeweging 
39% van de werkenden weten te organiseren. 

Ik acht het zeer legitiem dat de vakbeweging 
een beroep doet op de solidariteit van ongeor
ganiseerden om zich in zekere mate te identifi
ceren met de vakbeweging. In een staat als Ne
derland kun je het evenwel niet waar maken te 
grijpen naar het verplicht lidmaatschap, naar 
organisatiedwang. 

Een oplossing zou veeleer denkbaar zijn in de 
financiering. We kennen al het zgn. vakbonds
tientje van de werkgever, dat uiting moet geven 
aan enige solidariteit, maar dat doet daaraan m.i. 
onvoldoende recht. Ik zou me kunnen voorstellen 
dat los van de vakbeweging, maar wel ten be
hoeve van de financiering van het werk van de 
vakbeweging een fonds gevormd wordt op een 
wijze, zoals dat in Duitsland geschiedt met de 
'Kirchesteuer'. Voor zover door de betaler niet 
direct aangegeven, geschiedt de verdeling naar 
rato het aantal leden. 

Een van de nadelen van een dergelijke regeling 
is, als men het tenminste als nadeel wil zien, dat 
bij een dergelijke financiering een inventarisatie 
en vaststelling van de functies van de vakbewe
ging noodzakelijk is. Dat kan niet anders dan bij 
wet. Ik denk dat als dat in dat geval niet zou 
gebeuren, de bemoeienissen een nog breder veld 
zouden gaan bestrijken. 

Politiek 

Hiermee zit ik midden in het vraagstuk van de 
relatie van de vakbeweging met de politiek. Mo-

, ---- -

men teel heeft de vakbeweging formeel geen di

recte bindingen meer met die politiek. Dat is wel 
eens anders geweest. 

We hebben de periode gekend van de bunde
ling van de socialistische krachten op basis van 
reglement in de zgn. rode familie: SDAP-NVV

VARA. De ervaring was bij hen dat een dergelijke 
bundeling best wel eens voordelen heeft, maar 
meestal nadelen, louter alom het feit dat de vak
beweging meer korte termijn-doelstellingen na
streeft en de politiek meer langere termijn-doel
stellingen en die laatste bovendien vrijwel altijd 
moest opereren binnen een coalitie. 

In katholieke kringen is de formele binding 
KAB-KVP voornamelijk een functionele binding 
qualitate qua geweest. Bestuursleden van de KAB 

die in het bestuur van de KVP zaten en omge
keerd. 

Op deze bindingen werd men door de achter
ban aangesproken. Twee ontwikkelingen hebben 
er dan ook toe geleid dat uiteindelijk de formele 
bindingen beëindigd zijn. Dat waren: 
a. de gewenste onafhankelijkheid; 
b. het feit dat de achterban niet meer eenduidig 

was, niet meer uniform lid van een bepaalde 
politieke partij. 

Vermeldenswaardig is dat de formele breuk 
NKV-KVP, ingeluid werd door de ervaringen van 
de 'nacht van Schmelzer'. Al was evenwel de for
mele relatie verbroken, de ideologische verwant
schap bleef. De feitelijke relatie was/is grofweg: 
CNV-CDA en FNV-PVDA. Maar ook deze feitelijke 
relatie is op z'n minst gezegd verzwakt. Schreef 
ik dat gedurende de periode 1870-1980 politieke 
beslissingen de aandachtsvelden van de vakbe
weging op afstand volgden, tegenwoordig is dat 
zeker in mindere mate het geval. 

De politiek luistert misschien nog wel , maar 
houdt, in ieder geval schijnbaar, in mindere mate 
rekening met de mening van de vakbeweging. De 
vakbeweging is in de defensieve hoek gedrongen, 
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inzet voor behoud van verworvenheden vraagt 

de eerste aandacht. Bovendien is de vakbeweging 
als aanvankelijke gangmaker achterop geraakt 
bij de politiek, hetgeen de vakbeweging formeel, 
maar zeker ook materieel, nogal in verlegenheid 
brengt. 

Een voorbeeld van het eerste zijn de beslissin
gen in het kader van de hoogte van de uitkerin
gen sociale zekerheid. Voorbeelden van het twee
de zijn het streven van enkele politieke partijen 
te komen tot een basisinkomen voor iedereen, een 
minimumstelsel sociale zekerheid en het beleid 
olTi te komen tot een 36-urige werkweek. Dat 
heeft vanzelfsprekend tot frustraties geleid bij de 
vakbeweging. Onder emotionele omstandighe
den worden dan weer de oude geluiden gehoord 
van 'terug naar de formele binding'. Tijdens de 
FNv-studiedagen 1981 te Gemert, die als thema 
droegen 'nog iets te zeggen, vergeet het maar', 
was er een vrij algemene roep naar intensievere 
bemoeienis met de politiek. De cFo-Sittard heeft 
er onlangs nog een schepje bovenop gedaan door 
een nieuwe, eigen politieke partij te bepleiten. 

Ik ben van mening dat de vakbeweging zich in 
het verleden ten onrechte met een politieke partij 
of een groep van politieke partijen geïdentificeerd 
heeft, omdat: 

a. een vakbeweging tot taak heeft het behartigen 
van het groepsbelang, rekening houdend met 
het algemeen belang; 

b. een politieke partij het algemeen belang dient 
te behartigen, rekening houdend met groeps
belangen . 

Dit verschil houdt een duidelijk te onderscheiden 
verantwoordelijkheid in en dat verdraagt, los al 
van de noodzakelijke onafhankelijkheid, geen 
identificatie. Je komt als vakbeweging dan ook al 
gauw terecht - ik heb er al even op gewezen toen 
ik schreef over de bezetting van bestuurszetels -
in de poel van de gevaren van medeplichtigheid. 

Overigens wil dat niet zeggen dat, tenzij er een 

andere instantie op inspeelt, de vakbeweging de 
bemoeienis niet moet aandurven als ze min of 
meer direct te maken heeft met het belang van 
de werknemers. Ik zie best graag de vakbeweging 

als broeikas van de wisselwerking tussen sociolo
gische kleinigheden en macro-economische 
grootheden . 

Een ander punt in de relatie vakbeweging-poli
tiek is natuurlijk het fenomeen stemadvies. Er is 
een tijd geweest dat de vakbeweging vooraf aan 
de verkiezingen een actieprogramma uitbracht. 
De programma's van de politieke partijen wer
den daaraan getoetst en indirect kwam men zo 
tot een soort stemadvies. In wezen kwam daar 
niet zoveel van terecht. 

Men heeft daarna een ander middel gepro
beerd, namelijk het middel van de evaluatie. De 
vakbeweging trachtte vanuit het belang van de 
leden van de vakbeweging de politieke partijen 
een spiegel voor te houden en zo te bewerkstel
ligen dat de leden een partij keuze konden maken. 
Ook die methode is niet helemaal uit de verf ge
komen, mede omdat het palet er niet op aansloot. 

Het gaat de vakbeweging natuurlijk altijd om 
concrete politieke items. Die bepalen de mate van 
instemming of kritiek. De meest recente acties in 
dit kader zijn dat het FNV met het oog op de ver
kiezingen van 1986 een politieke campagne start 
en daarvoor 3 miljoen uittrekt en dat de ABVA/ 
KABO eenzelfde bedrag reserveert om alles op alles 
te zetten teneinde te bereiken dat in mei 1986 de 
huidige regeringsploeg van CDA en VVD niet te
rugkeert. Al heeft men zich gehaast te verklaren 
dat de campagne van het FNV neutraal zal zijn 
en de actie van de ABVA/KABO gericht is tegen het 
kabinet CDA/VVD als werkgever, het is een ieder 
zeer wel duidelijk dat het FNV onomwonden te 
kennen geeft dat ze deze coalitie niet pruimt en 
een voortzetting daarvan afwijst. 
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Het is zeer zeker zo dat het huidige kabinets

beleid op zich reden genoeg is om in actie te ko
men. Toch acht ik het een onverstandig beleid zo 
te reageren. Men houdt voor straks de handen 
niet vrij in geval de nieuwe coalitie die men nu 
zo uitdrukkelijk indirect bepleit, verwezenlijkt 
wordt. En is het ook wel zo juist met een beschul
digende vinger te wijzen in de richting van één 
kabinet, één regeringscoalitie? De economische 
crisis was zeer wel te voorzien. Niet voor niets 
kwam het idee naar voren van het kabinet-Den 
Uijl om sociale verzekeringsuitkeringen geleide
lijk wat aan te passen. In de situatie van een ge
brekkige acceptatie van de recessie op dat mo
ment en de nog weinig voelbare gevolgen, was 
het situatief niet mogelijk tegen de mening van 
de vakbeweging in, de plannen door te voeren. 
Gevolg was dat ten tijde van het huidige kabinet 
een çlrastische aanpak noodzakelijk geacht werd. 

Wat voorts de rechtvaardiging van de actie 
van de ABVA/KABO betreft: ook de regering als 
werkgever wordt gecontroleerd door het parle
ment! 

Het CNV lijkt wat aardiger in haar opstelling, 
maar materieel komt het op hetzelfde neer. Als 
bijv. cNv-voorzitter Van der Meulen op basis van 
de ideologie van het CNV ernstige kritiek uit op 
het CDA/vvD-kabinet, dan is dat natuurlijk niet 
aan zijn achterban voorbijgegaan. Het kabinet 
zal voor de komende verkiezingen dan ook met 
verdomd aardige dingen moeten komen om de 
nagalm daarvan te sussen. 

Wat ze evenwel ook verzinnen aan middelen, 
een duidelijke binding van de vakbeweging aan 
een politieke partij zal er niet zo gauw meer ko
men. En dat is maar goed ook. 

Rijst onmiddellijk de vraag in hoeverre de vak
beweging vanuit haar engere taakstelling kan 
oproepen tot of tenminste bereidheid kan aan
wakkeren tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat 

wil zeggen actie nadat het parlement een . beslis

sing genomen heeft. We hebben dat vorig jaar 
kunnen zien tijdens de ambtenarenacties en als 
het in het interview in de Volkskrant met Schui
ler gaat over de plaatsing van de kruisraketten 
bespeuren we dat toch ook een beetje, op z'n 
minst als ondertoon. Ik begrijp zeer wel dat het 
veel moeilijker is een actie te ontketenen dan een 
actie te beëindigen, maar in het verlengde is een 
dergelijke burgerlijke ongehoorzaamheid iets 
waarop de vakbeweging aangesproken kan wor
den. Als er een regering zit waar men het niet 
mee eens is, dan is dat akkoord. Een parlements
beslissing kan in zijn uitwerking beroerd zijn, 
maar als de vakbeweging dan neigt naar bur
gerlijke ongehoorzaamheid zit men toch wel ern
stig te knagen aan de wortel van de democratie. 
Het is dan ook zeer wel een punt van overweging 
of hetgeen men ontketent in verhouding staat tot 
hetgeen men wil bereiken. Na een beslissing van 
het parlement rest m.i. hooguit nog een beroep 
op het Verdrag van Rome. 

Kort gesteld: wat de vakbeweging nastreeft, zal 
verwezenlijkt moeten worden door de politiek. 
Politieke beslissingen veronderstellen en behoe
ven een zeker maatschappelijk draagvlak. 

Oorzaken van een crisis 

Als ik dit artikel begin met te stellen dat de vak
beweging zich in een crisis bevind t en daarvan 
dan ook de symptomen aangeef, moet ik van
zelfsprekend ook een samenvattende analyse ge
ven van mogelijke oorzaken. Die zijn, en ik noem 
dan slechts de belangrijkste, naar mijn mening: 

I. de toenemende mondigheid en individuali
sering van de leden. De akkers waarin de 
vakbeweging decennia lang gezaaid heeft, 
zijn niet meer dezelfde en niet meer zo oogst
rijk; 

2 . de economische situatie. Het is de werkne-
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mers zeer wel duidelijk geworden dat de 

macht van de vakbeweging begrensd wordt 
door de mogelijkheden die de economie laat; 

3. het brede terrein van de bemoeienissen van 
de vakbeweging. Dat heeft geleid tot een con

frontatie met het politieke actieveld waarbij 
in toenemende mate, althans in het voor de 
werknemers checkbaar resultaat, de vakbe
weging het onderspit heeft moeten delven; 

4. al datgene wat men voorheen probeerde te 
bereiken, waarvoor men vocht, was bedoeld 

voor de grote massa die op arbeid aangewe
zen was. Tegenwoordig is dat focus niet meer 
te handhaven; 

5. het grote werk van de vakbeweging werd ge
daan door een groep voortrekkers, de top. 
Die was zo overtuigd bezig en wilde zoveel 
bereiken, onder meer in het kader van de 
medezeggenschap, dat men is doorgeschoten 
en te weinig oog heeft gehad voor de psycho
logische consequenties. Bovendien maakte 
het het vacuüm tussen de achterban en de 
regelaars nog groter; 

6. het verschijnsel van het niet georganiseerd 
zijn. Voor het overgrote deel van de werk
nemers blijft het effect van het werk van de 
vakbeweging hetzelfde. De leden hebben al
leen het financiële nadeel van contributie; 

7. het vervagen van de gewenste mate van po
larisatie. De werknemer had de welvaart ge
proefd en was daardoor een heel stuk ver
burgerlijkt. Dat appelleerde helemaal niet 
aan enige polarisatie; 

8. het medeplichtig zijn aan voor werknemers 
effectvolle beslissingen, hetgeen ook de con
trolerende taak van de vakbeweging uithol
de; 

g. het gemis aan herkenbaarheid van de belan
genbehartiging en het effect daarvan. Als het 
om werkloosheid gaat, is het waarneembare 
effect slechts: minder meer. 

10. het soms ontbreken van het bewustzijn dat 

spanningen als deelbelangen ondergeschikt 
gemaakt dienen te worden aan het algemeen 
belang; de solidariteit een sterker bindmiddel 
is dan het groepsbelang; 

I I. de noodzaak van de herwaardering van het 
begrip arbeid als gevolg van de marktver
zadiging, de technologische revolutie en het 

blijvend verlies van arbeidsplaatsen. De on
macht van ook de vakbeweging om enig in
zichtelijk perspectief te bieden. 

Crisis à la carte? 

Krijgt de vakbeweging opgediend wat ze besteld 
heeft? Als ik de analyse van de oorzaken van de 
crisis doorneem, moet ik concluderen dat dat 
deels wel, deels niet het geval is. In ieder geval 
is de diepgang van de crisis iets waaraan de vak
beweging overwegend part noch deel heeft. 

Ook in landen waar de vakbeweging in de 
breedte minder actief geweest is, het gewone dag
menu heeft genomen, worstelt men met veelal 
dezelfde problemen. De diepgang van de crisis 
heeft internationale facetten. 

Als ik dan ook het zwakste punt in de vakbe
weging in Nederland moet aangeven, dan is het 
wel het nationalisme. En dat terwijl het werkge
legenheids- en arbeidsvoorzieningen beleid zeer 
belangrijke internationale aspecten hebben. Deze 
problemen zijn dan ook sociaal-economisch ei
genlijk alleen maar wezenlijk te beïnvloeden op 
internationaal niveau. Al bestaan er christelijke 
en socialistische samenwerkingsverbanden, de 
vakbeweging is er niet in geslaagd een en ander 
gedegen internationaal te zien. Tenminste bin
nen de EG, hebben we behoefte aan een vrij sterke 
internationale vakbeweging om als tegenwicht te 
kunnen gelden - het bedrijfsleven is wel sterk aan
wezig - en de zaak strategisch goed te kunnen 
aanpakken. 
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Bovendien dient er een bereidheid te zijn na

tionale bevoegdheden over te dragen. Vanuit de 
nationale vakbewegingen moet een appel gedaan 
worden op de internationale solidariteit. We ken
nen weliswaar de ILO. Dat instituut heeft zijn ver

diensten gehad en moet zeker niet, nu de derde 
wereldlanden in opkomst zijn, al te snel afge
schaft worden als platform voor periodiek over
leg. 

Het zal u duidelijk zijn dat ik dat internationa
le aspect eveneens onvoldoende vind. Ik denk dat 
als het werk van de vakbeweging weer aan kracht 
wil winnen, men de komende jaren vooral de 
aandacht zal moeten richten op een internationa
le aanpak. 

In het kader van de herkomst van dit tijdschrift 
kan ik er natuurlijk niet onderuit om even nader 
in te gaan op de vakbeweging en het idee van een 
basisinkomen voor iedereen. 

Alhoewel onlangs een bond van het CNV, het 
idee onderschreven heeft, wijst de vakbeweging 
grosso modo een basisinkomen voor iedereen af. 
De beweegredenen zijn velerlei van aard. Alhoe
wel men enerzijds opheffing van de polarisatie 
werkenden-niet werkenden verkondigt, wil men 
anderzijds de mensen weer aan het werk hebben 
en is zeker bij de socialisten arbeid een centraal 
item. Elders heb ik gelezen dat in het kader van 
dze katholieke leer min of meer bewust afzien van 
werk niet kan; werken is belangrijk om een bij
drage te leveren aan de welvaart van de eigen 
persoon en van anderen. De arbeidsideologie die 
bij de socialisten diep zit, wordt derhalve ook 
door de kerk opgevoerd. Principiële afwijzingen 
dus. 

Ook de vakbeweging gaat in haar beleid nog 
steeds uit van werkgelegenheid voor iedereen. In 
het belang van het instituut zelf? Dat zou na
tuurlijk te gek zijn. Er blijven mensen in afhan
kelijke posities, waarin zij hulp, steun vanuit een 

machtsconcentratie nodig hebben, zodat het 

(her)verdelingsvraagstuk volledig in blijft. 
Je zou zo denken dat een werknemer zich in 

het Walhalla van de sociale zekerheid zou 'wa
nen' bij de zekerheid van een basisinkomen voor 

iedereen. De werkelijkheid blijkt anders. Natuur
lijk zitten er haken en ogen aan het voorstel. We 
kennen ze allemaal. Het belangrijkste probleem 

is wel dat we niet kunnen inschatten hoe o.m. 
jonge mensen het feit emotioneel verwerken van 
geen kans op betaald werk te hebben en derhalve 
ook geen kans zien het basisinkomen dat men ge
niet uit te breiden, hetgeen nodig zal zijn om de 
vrije tijd zo zinnig mogelijk door te kunnen bren
gen. Men kan natuurlijk arbeid verrichten in de 
vrijwillige sfeer, maar of dat bevredigt, stimuleert 
is zeker nog onvoldoende duidelijk. Anderzijds is 
de sprong van uitkeringen nu, indien men werk
loos is, naar een gefaseerd arbeidsloos inkomen 
dat niet aan arbeid gerelateerd is, maar klein. 
Hoe dan ook, ik denk dat het voorstel meer studie 
verdient, óók van de vakbeweging en men niet al 
te gauw het idee in al zijn mogelijke nuancerin
gen moet afwijzen. 

Al is er onmiskenbaar sprake van een crisis, de 
toekomst van de vakbeweging lijkt me veel min
der somber dan sommigen ons willen doen gelo
ven. Er is nog voldoende werk aan de winkel. 
Werk, dat ook ter hand genomen dient te wor
den, wil men de crisis niet werkelijk laten ver
worden tot een crisis à la carte. Een gezonde vak
beweging is bovendien in ons aller belang. Wel 
is het daarvoor nodig dat een aantal nieuwe ba
kens uitgezet worden, dan wel dat hier en daar 
de oude bakens wat verzet worden. 

- Wat de taakstelling betreft zal de vakbeweging 
meer moeten gaan werken aan speerpuntontwik
keling met betrekking tot bij v . gezondheidszorg, 
sociale zekerheid. Ze zal taken moeten afstoten 
die niet vallen binnen de capaciteit van de vak-

- ~----- ---~-

bé 

te 

ke 

ar 
ee 
re, 

ve 
Wl 

mt 

op 
tel 

lOl 

vil 
mI 

00 

be 
ge 
nH 

dil 
mI 

de 

he 
ka 
mI 

ZIé 

we 
ik 
m< 

m< 

ho 

m< 

de 

va. 
ha 



] 

l' 

e 
11 

:1 

e 

11' ___ _ _ ____ , 

ideeJ66 I jaargang 6 I nummer 3 I september [985 I blz. 75 

beweging om zich daar te gedetailleerd mee bezit 

te houden. 

- Meer ook dan tot nu toe zal aandacht geschon
ken moeten worden aan humanisering van de 

arbeid in de zin van inhoud geven aan arbeid en 
een werkorganisatie, zodat de persoon tot zijn 
recht komt. Veel inhumaan werk, waaronder 
verstaan moet worden werk dat op geen enkele 
wijze een beroep doet op de creativiteit van de 
mens, zal verdwijnen omdat dat technologisch 
opgelost wordt. Anderzijds ontstaat juist door die 
technologische ontwikkeling weer veel fantasie
loos werk. Zeker in deze tijd verdient die creati
viteit bijzondere aandacht nu gebleken is dat 
mensen die in hun werk creativiteit konden tonen 
ook doorgaans in hun vrije tijd meer creatief zijn. 

De vakbeweging zal zich in die zin veel meer 
bezig moeten gaan houden met de sociale gevol
gen van de oprukkende automatisering. En dat 
niet bij wijze van aanpak achteraf naar aanlei
ding van de constatering van de gevolgen, maar 
meer vooraf en zodanig dat het integraal onder
deel van het sociale bedrijfsbeleid kan zijn. 

- Mensen met de minste capaciteiten moeten op 
het niveau waarop ze maximaal passen betere 
kansen hebben. De vakbeweging zou zo inventief 
moeten zijn denkbeelden te ontwikkelen ten aan
zien van humane arbeid, waarbij men in een 
werksituatie mensen ontmoet. Overigens twijfel 
ik er aan of het tij nog te keren is, zodanig dat 
mensen zich zullen inzetten voor iets, waarvan 
men weet dat het niet de levensstandaard om
hoog brengt, maar eerder verlaagt. Naar mijn 
mening is er daarvoor te lang accent gelegd op 
de materiële aspecten. 

- Ik acht het een van de belangrijkste opgaven 
van de vakbeweging zich in deze tijd, binnen 
haar taakstelling, bezig te houden met de bestrij-

ding van het structureel psychische geweld in al 

zijn sluipende verschijningsvormen in onze sa
menleving. 

- Voor mij is het duidelijk dat het voor een meer 

aanspreekbare vakbeweging noodzakelijk is dat 
de weg terug gevonden wordt naar wat meer po
larisatie. Concreet: een wat meer controlerende 
functie en minder medeplichtigheid. De vakbe
weging dient een corrigerende factor te zijn. Uit
schieters in het beleven van macht dienen gecor
rigeerd te worden, maar dat geldt dan ook zeker 
en bovenal voor de eigen tent. Teveel lobbyen en 
teveel functies bezetten komt het image, maar 
ook het werk van de vakbeweging zeker niet ten 
goede. 

- De vakbeweging dient politiek neutraal te zijn. 
Niet alleen omdat er binnen het eigen ledenbe
stand politiek gevarieerd gedacht wordt, maar 
vooral ook om onafhankelijk en onbelast belan
gen te kunnen behartigen. Beïnvloeding van de 
politiek is zeer zeker noodzakelijk; vooropgezette 
infiltratie in de politiek wijs ik af. 

- Als de vakbeweging zich iets niet kan veroor
loven is het verwikkeld te raken in een besluit
vormingsproces van handje-klap in de achterka
mer. Vanuit haar taakstelling zal ze zich zoveel 
mogelijk een controlerende functie moeten aan
matigen. Naar het openbaar bestuur toe zou er 
veel meer sprake moeten zijn van, uiteraard 
openbaar, periodiek en structureel overleg met de 
Kamerfracties. 

- Voorts is het van groot belang dat er een vrij 
sterke internationale vakbeweging komt. Vooral 
bestuurders van onze nationale vakbeweging zul
len tenminste de bereidheid moeten hebben en 
daartoe ook een aanzet moeten geven om na
tionale bevoegdheden over te dragen. Veel meer 
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dan tot nu toe zal er een beroep gedaan moeten 

worden op de internationale solidariteit. 

Zeker zal ik niet, zelfs niet bij benadering, een 
uitputtende omschrijving kunnen geven van de 

problematiek van de vakbeweging en hoe nu ver
der, al lijkt het er misschien op dat ik althans een 
poging daartoe heb gedaan. Het is overduidelijk 

dat die problematiek breder is en veel inhoude
lijker. Ik heb desondanks graag deze paar regels 
voor dit tijdschrift op papier gezet om aan te ge-

ven hoe belangrijk wij, n'66, het instituut van een 

goede vakbeweging vinden . 

Wat wij ons als partij graag bij herhaling voor 
ogen stellen, geldt in versterkte mate voor de vak

beweging. Dat is, en ik heb gepoogd in dit artikel 

daarvan een paar punten te belichten, dat het 
bestaan en het werk van de vakbeweging een akte 
van geloof in de toekomst dient te zijn. 
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