
CORPORATISME 

De vakbeweging 

Als de politiek, en de PvdA 
in het bijzonder, doorgaat 
met het herstellen van het 
'primaat van de politiek' en 
de organisaties die horen bij 
de verzorgingsstaat van zich 
blijft vervreemden, dan 
zullen een liberale vakbe
weging, liberale woning
corporaties en liberale 
zorgverzekeraars daarvan 
het gevolg zijn. Met andere 
woorden, het is van tweeën 
een: of de PvdA blijft kie
zen voor een Rijnlands mo
del waarin de verantwoor-

op een 

tweesprong: vakbeweging nog wat van 
de overheid moet verwach
ten of dat de vakbeweging 
zich volledig voor haar 
leden moet gaan inzetten. 
Mijn antwoord was een 
volmondig 'ja'; de vakbe
weging moet zich ook op 

Rijnlands of 

liberaal? 
de overheid blijven oriën

HUGO LEVIE teren. De omgekeerde 
vraag is echter evenzeer 
aan de orde: kan de politiek 
nog wat verwachten van 
sociale organisaties als de 
vakbeweging. Die vraag 
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delijkheid voor het beperken of compenseren van 
negatieve effecten van marktprocessen met maat
schappelijke organisaties wordt gedeeld, of de 
PvdA kiest voor steeds meer marktwerking en ver
wacht dan ook geen grote maatschappelijke betrok
kenheid van bijvoorbeeld de vakbeweging. Rijn
lands of liberaal, dat is de vraag waar het de komen
de periode om draait, voor zowel de Partij van de 
Arbeid, als voor FNV en CNV. Op basis van deze 
vraagstelling wil ik in dit artikel reageren op het 
s&p- 'corporatisme-nummer' (2/ 96). 

Het wonderlijke aan discussies over de 'overleg
economie' binnen de Partij van de Arbeid en daar
buiten is dat er net wordt gedaan alsof we te maken 
hebben met een soort van mafia. Tegen de wens van 
de politiek in zouden belangengroepen greep op de 
economie hebben gekregen. Net alsof overleg en 
draagvlak geen integraal onderdeel zijn van de wel
vaartsstaat en alsof sociaal-democratische idealen 
ondanks het maatschappelijk middenveld gereali
seerd zijn. Samen, solidariteit, collectieve voorzie

ninaen: dat waren toch zaken waar we trots op zijn. 
Dat zijn trouwens zaken waar een groot deel van de 
Nederlandse bevolking nog steeds trots op is. 

Bij het 1 1 o-jarig bestaan van de Industriebond 
FNV (17 januari 1996) wierp ik de vraag op of de 

sluimert onder het s&p

nummer over de overlegeconomie. Ook op die 
vraag is mijn antwoord 'ja'. Het is overigens opval
lend, dat sociaal-democraten vandaag de dag een 
dergelijke vraag stellen. Hoe heeft dat zover kun
nen komen? En - in het verlengde daarvan - waar
om is het wantrouwen tegen de PvdA onder veel 
van de anderhalf miljoen vakbondsleden zo diep 
geworteld? 

De CAO van Philips 

Voor alle duidelijkheid: mijn pleidooi voor het 
Rijnlands samenlevingsmodel betekent geen plei
dooi voor iedere vorm van corporatisme, integen
deel. Het gaat uiteindelijk om het doel: een maat
schappij waar het goed leven is en waar de tegen
stellingen en de verschillen in kansen niet te groot 
zijn. Japan bijvoorbeeld is een corporatieve samen
leving, maar van een geheel ander type. De tegen
stellingen zijn er groot en er bestaat een heel ande
re vorm van corporatisme. De vakbonden zijn er 
innig verstrengeld met het management van de 
grote ondernemingen en hebben zich ook in hun 
doelstellingen en werkwijze aän die ondernemin
gen gebonden. (Met uitzondering van de bonden 
die de onderkant van de aldaar zeer gesegmenteer
de arbeidsmarkt proberen te organiseren, zoals de 
dagloners.) 
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ln Nederland bestaat een heel andere vakbondstra
ditie. Sociaal-democratische en christen-democra
tische vakbonden gaan juist uit van principes als 
solidariteit tussen mensen met en zonder werk. ln 
die traditie passen loonmatiging (Teulings, s&.P 
2/ 96) en een solidaire arbeidsmarktpolitiek 
(Esping-Andersen, 1990). Het louter nastreven van 
het directe belang van de leden is in Nederland 
alleen traditie onder de organisaties van de vrije 
beroepen (notarissen, advocaten, medici) en de 
bonden van hoger personeel. De moeizame CAO

discussie dit voorjaar binnen Philips over solidari
teit en werkgelegenheid illustreert helder de (con
sequenties van de) verschillende oriëntaties. 

Rijnlandse, liberale rif anti-kapitalistische vakbonden 

Vakbonden zijn ontstaan om de armoede en 
bestaansonzekerheid onder werknemers te bestrij
den. Veel van de grootste vakbonden in West
Europa en Noord-Amerika wilden dit bereiken 
door niet alleen de patroons, maar ook hun econo
misch systeem te bestrijden. In de praktijk is dat 
eerste goed gelukt, het tweede niet. De meest bon
den die omverwerping van het economisch bestel 
als uitgangspunt hadden, verlieten deze doelstelling 
rond de crisis van de dertiger jaren. Zo niet in 
woorden, dan toch wel in daden. Daarop volgde 
het historisch compromis. 

ln hoeverre aanvaarden vakbonden de markteco

nomie? Dit is het eerste grote onderscheid tussen 
vakbonden. Een vakbond kan enige sturing van de 
markt wensen. Het recht op organisatie bijvoor
beeld was honderd jaar geleden nog geen gegeven. 
Of men kan verdergaande regulering van de 
arbeidsmarkt vragen aan de overheid. Uitgangspunt 
is dan dat vergaande ongelijkheid op de arbeids
markt door de overheid gecompenseerd moet wor
den. Men kan dat bijvoorbeeld verwachten van een 
sociaal-democratische, of van een christen-demo
cratische partij. 

Een vakbond kan meer of minder werk maken 
van economische medezeggenschap. Die medezeg
genschap kan via wetgeving gezo.:ht worden, of 
door directe bemoeienis met het management op 
bedrijfsniveau. Het kan over het sociale beleid 
gaan, of wat pittiger, over het investeringsbeleid. 
Fundamenteel blijft de aanvaarding of verwerping 
van economische markten en cycli, met de bijbeho
rende dynamiek van groei, maar ook van reorgani
satie en afbouw van bepaalde bedrijfstakken. 

Het begrip universalisme is voor de Neder-

landse vakbeweging bekend onder de term de brede 

vakbeweaina. Het is het tweede belangrijke onder
scheid tussen vakbonden. Is een vakbond er alleen 
voor de onmiddellijke belangen van de leden of is 
het uitgangspunt dat alle werknemers in de nationa
le samenleving rechten hebben op arbeid en inko
men? De Nederlandse vakbeweging heeft zijn lot 
verbonden aan het laatste. Kenmerkend voor het 
universalisme van Nederlandse vakbonden is bij
voorbeeld de voortdurende steun voor de Wet op 
het Verbindend en Onverbindend Verklaren van 
Collectieve Arbeidsovereenkomsten ( 19 3 7). Een 
ander voorbeeld is de argumentatie achter de ge
matigde looneisen van bijna de gehele na-oorlogse 
periode. 

Even belangrijk is de prijs die vakbonden willen 
betalen voor het nastreven van volledige werkgele
genheid. Niet alleen vakbondsleden, maar alle 
werknemers hebben recht op werk. De samenle
ving heeft de plicht daarvoor te zorgen en vakbon
den kunnen er bijvoorbeeld door arbeidsduurver
korting aan bijdragen. 

Universalisme impliceert een keuze voor het 
beperken van de marktwerking waar het verschil
len tussen mensen betreft: iedereen heeft recht op 
een menselijk bestaan en op werk. Het gaat dus niet 
alleen om universeel kiesrecht, maar vooral om de 
gelijke rechten van alle inwoners, met 'burgerrech
ten' als startpunt. Universalisme leidt ertoe dat een 
vakbond in zijn beleid maatschappelijke vraagstuk
ken betrekt en wat probeert te doen tegen segmen
tatie in de maatschappij. Liever een wettelijk gega
randeerd minimuminkomen, dan zeer hoge inko
mens daar waar ze te halen zijn. Liever een brede 
toegankelijkelijkbeid van beroepsopleidingen dan 
een sterke afscherming van beroepen. 

Hoe staan de Nederlandse vakbonden tegenover 
uitsluiting op de arbeidsmarkt? Voor universalisti
sche vakbonden is het bestaan van 'outsiders' op de 
arbeidsmarkt een probleem waar wat aan gedaan 
moet worden. Of het nu vrouwen zijn, 'nieuwe 
Nederlanders', of gehandicapten. Mensen die de 
FNV, of het CNV 'insiders-gedrag' verwijten kun
nen misschien een enkele keer gelijk hebben, maar 
ze begrijpen weinig van het karakter van de 
Nederlandse vakbeweging. 

Verwacht een vakbond dat de samenleving men
sen bestaanszekerheid biedt? Dit is het derde onder
scheid. Een apart punt daarbij is de uitvoering van 
die zekerheidsvoorziening. Het kan door als vakbe
weging zelf een sterke rol te spelen in de uitvoering 
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van de sociale zekerheid (België, Scandinavië): het 
kan ook door een grote betrokkenheid van de over
heid (Nederland). Het alternatief is dat de vakbe
weging weinig van de samenleving verwacht. Men 
probeert de zekerheid zelf via onderhandelingen 
met werkgevers te bewerkstelligen voor een be
paalde groep werknemers en voor een bepaalde 
periode. In de meeste landen is sprake van een 
mengvorm. De vakbeweging verwacht iets, maar 
niet alles van de overheid. 

In landen met een beperkt uitkeringsniveau (vs, 
Engeland, Canada, Australië) zal de vakbeweging 
meer zelf proberen te regelen. Zo zie je de afgelo
pen I 5 jaar in Engeland dat vakbonden voor hun 
leden steeds meer zekerheid via de werkgever pro
beren te regelen. Zo hebben ze een afbraak van de 
publieke gezondheidszorg (National Health Ser
vice) aanvaard. De vakbeweging heeft daar zelfs aan 
meegewerkt door met werkgevers over alternatie
ve, private gezondheidszorg afspraken te maken. In 
de Verenigde Staten is het al veel langer zo dat 
werknemers meer zekerheid via afspraken met hun 
werkgever verwachten, dan via de overheid. 

In Nederland verwacht de vakbeweging aan
zienlijk meer van de overheid. Toch zijn er ook in 
Nederland heel wat elementen van onderhandelde 
zekerheid. Zo is de vuT een zekerheid van dit 
tweede type. Hetzelfde geldt voor de verzekering 
van het 'wAo-gat'. Opvallend aan deze arrange
menten is dat ze duur zijn en niet altijd even duur
zaam. 

Een sociale beweaina? 
Zijn de vorige drie criteria voldoende om wezenlij
ke verschillen tussen vakbonden te benoemen? 
Misschien wel, maar ik geloof dat er toch nog iets 
ontbreekt . Kaderleden van de Industriebond FN v 
maken zich wel eens zorgen dat 'de ideologie' van 
de bond verdwenen is. Ze hebben het dan over een 
naar hun gevoel afnemend universalisme en het ver
minderde vertrouwen in de overheid. Ze hebben 
het denk ik ook over een te groot geloof in de 
markt. Het gaat ze om meer. Het gaat ook om de 
mate waarin een vakbond een sociale beweging is, 
meer dan een rationele marktpartij. In hoeverre 
probeert een vakbond zijn leden te binden aan 
sociale uitgangspunten, in hoeverre is solidariteit 
iets wat steeds opnieuw gezocht en georganiseerd 
wordt? Bestaat er een vakhondscultuur waarin 
mensen kunnen groeien als solidaire burgers? Is een 
vakbond een 'lerende organisatie' in een dubbele 

betekenis: de leden leren én de organisatie leert? 
Discussie (tussen kader en leden) en collectieve 

actie zijn de instrumenten waarmee een vakbond 
sociale beweging kan zijn. Met onzichtbare onder
handelingen en individueel dienstbetoon is een vak
bond niet meer dan een marktpartij in een markt
economie. De leden verworden tot passieve klan
ten en juist door de passiviteit van de leden kan de 
vakbond nauwelijks nog floreren. In de woorden 
van J. Visser (I 994): 'Vakbondsleden die nooit 
zouden willen staken of nooit aan oproepen tot 
actie of vrijwilligerswerk van hun bestuurders 
gevolg zouden geven maken van hun vakbond een 
krachteloos geheel'. 

De vakbonden aetypeerd 

De vier criteria (aanvaarden markt, universalisme, 
verwachtingen van de overheid en het dilemma 
sociale beweging versus marktpartij) helpen om de 
uiteenlopende typen vakbonden duidelijk te onder
scheiden. Tussen markt en overheid zijn, zo gezien, 
drie soorten vakbonden denkbaar: liberale, sociaal

democratische, en anti-kapitalistische. Hier volgt een 
korte omschrijving van deze drie 'ideaaltypen': 

Een liberale vakbond probeert de bestaansze
kerheid van zijn leden op de markt te regelen. Het 
is een bond voor een specifieke belangengroep op 
de arbeidsmarkt: mensen met werk, met een 
bepaald beroep, in een bepaalde bedrijfstak. De 
markt-economie wordt aanvaard en economische 
sturing en medezeggenschap zijn nauwelijks issues. 
De verhouding met werkgevers kan hartelijk zijn, 
maar dat is allerminst noodzakelijk; zie de situatie 
in Noord-Amerika. Een liberale vakbond is gewoon 
een marktpartij en speelt het spel van vraag en aan
bod op de arbeidsmarkt ten behoeve van de aange
sloten leden. 

Een anti-kapitalistische vakbond bestrijdt de 
markt-economie en heeft het daar moeilijk mee, 
zoals de geschiedenis van de AB v v in België en 
cG 1 L in Italië en nog sterker de cG T in Frankrijk en 
de ccoE in Spanje laat zien. Men gelooft in een toe
komstige gemeenschap van alle burgers, maar wan
trouwt de welvaartsstaat; men gelooft in collectie
ve actie, maar staat ambivalent ten opzichte van de 
democratie. De EVC in de jaren '4o en 'so in 
Nederland kan als een dergelijk type gelden 
(P.Coomans, I976). 

Een sociaal-democratische, of Rijnlandse vakbond, is 
een typisch corporatistische bond die uitgaat van 
het historisch compromis tussen arbeid en kapitaal. 
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if I _ _ _ _ _________ _ 

Wat zijn de kenmerken van een Rijnlandse vak
bond? Aanvaarden van de markteconomie; vertrou
wen in de overheid, mede omdat die de markt 
reguleert en eerlijke kansen voor iedereen nastreeft 
en de zwaksten beschermd; verantwoordelijkheid 
voor de hele samenleving en niet alleen voor de 
eigen leden en tenslotte het zijn van een vereniging 
of sociale beweging en niet alleen een leverancier 
van diensten. De geschetste ideaaltypen worden 
hieronder schematisch weergegeven. 

Liberaal Rijnlands Anti-kapitaal 

Markteconomie ja ja nee 

Universalisme nee ja ja 

Vertrouwen overheid nee ja nee 

Sociale beweging nee ja ja 

De Rijnlandse vakbeweainB 
Een Rijnlandse vakbond kan zeer verschillende vor
men aannemen. Afhankelijk van de geschiedenis 
van de welvaartsstaat, de politieke- en de arbeids
verhoudingen zal een Rijnlandse vakbond een ande
re positie in de samenleving innemen. In alle landen 
van Noordwest-Europa zijn de arbeidsverhoudin
gen gebaseerd op een historisch compromis tussen 
politiek, werkgeversorganisaties en vakbeweging. 
Het ontwikkelingstempo en het eindbeeld van de 
verschillende welvaartsstaten is daarbij zeer divers. 
In Nederland speelde de verzuiling een bijzondere 
rol. In Nederland is de vakbeweging veel zwakker 
op bedrijfsniveau dan in België; in Duitsland of in 
Denemarken is de betrokkenheid van de vakbewe
ging bij de sociale zekerheid en het onderwijs heel 
anders dan in Nederland. Toch gaat het in alle 
gevallen om Rijnlandse vakbonden. Het gaat steeds 
om vakbonden die bestaan op basis van een histo
risch compromis, waarbij de socialisatie-gedachte 
is ingeleverd in ruil voor martregulering en een 
overheid die actief maatschappelij..:e tweedeling 
bestrijdt. 

Wat gebeurt er met de Nederlandse vakbeweging 
als de politiek echt afscheid neemt van het corpora
tisme? Volgens Bolkestein, die overigens wel de 
verzorgingsstaat wil bewaren - een merkwaardige 
tegenspraak - is het opruimen van het corporatisme 
de hervormingstaak van het paarse kabinet (NRC 

Handelsblad, 2o mei I995). Binnen D66, maar ook 
binnen de PvdA denken heel wat politici er net zo 
over. Mocht dit het dominante handelingsperspec
tief van de politiek worden, dan zullen de huidige 
Rijnlandse vakbonden zich ontwikkelen tot liberale 
vakbonden, met louter oog voor het onmiddellijk 
belang van hun leden. Dan zal de politiek nog meer 
alleen staan in het legitimeren van moeilijke beslis
singen. 

Sinds I 945 heeft de dominante stroming (nu 
FNV en CNV) in de Nederlandse vakbeweging ge
werkt voor alle werknemers, jong en oud, met en 
zonder werk. Er is vooral buiten de bedrijven ge
opereerd, op het niveau van bedrijfstak en landelijk 
overleg. Veel aandacht ging uit naar de collectieve 
voorzieningen en weinig naar het specifieke belang 
van leden tegenover werknemers die niet lid zijn . 
Een belangrijke inspiratiebron bij het arbeidsvoor
waardenbeleid was de verwachting dat de overheid 
met sociale wetten en collectieve voorzieningen dit 
universalisme van de vakbeweging ook mogelijk 
maakte. 

Primaat van de politiek? 
Het primaat van de politiek, wat is dat nu precies? 
Is dat het recht om het beter te weten of het recht 
om niet te hoeven luisteren. Of is het niet meer en 
minder dan de plicht om verschillende belangen 
tegen elkaar afte wegen: groen tegenover woning
nood; openbaar vervoer tegenover private conges
tie; werkenden boven moefaal tegenover uitke
ringsgerechtigden onder het minimum. Het pri
maat van de politiek is om verder dan de gemiddel
de burger de toekomst in te kijken; moeilijke 
beslissingen nemen en daarvoor staan. Het kan lei
den tot moeilijke discussies, maar het hoift niet te 
leiden tot het verwijt van onkunde en niet luiste
ren. 

De politiek mag de vakbeweging graag verwij
ten alleen het belang van de insiders (mensen met 
geregeld werk) voor ogen te hebben. Maar neem de 
privatisering van de Ziektewet, wie lette daar nu op 
de outsiders? Het lijkt onafwendbaar dat het groot
ste effect van de privatisering scherpere medische 
controle bij aanstelling en minder kansen op werk 
voor mensen met een chronische aandoening zal 
zijn. Terwijl de kosten van verzuim door ziekte al 
optimaal teruggedrongen konden worden met de 
2/6 weken-maatregel, wellicht verlengd tot 4/ I 2-

weken. 
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Sociaal-democratisch ze!Jbewustzijn 

De VVD is de partij voor de mensen die het alleen 
op de markt doen. 'Als u voor uzelf zorgt, dan zul
len wij voor u de markt ruim baan geven. Wij 
bevorderen uw kansen voor u zelf te zorgen.' Het 
wrange is dat het vallen van de Muur en derhalve 
het verdwijnen van systeemconcurrentie de VVD 

voor een onverwacht probleem heeft gesteld. Nu 
collecti~isme niet echt meer bestaat, nu de demo
cratie niet meer tenenover het communisme gelegiti
meerd kan worden ontstaat de vraag naar samen
hang in de samenleving. Zie in die kring bijvoor
beeld verhandelingen over burgerschap, normen en 
waarden en communitarisme (Groeneveld en van 
der List 1995). 

De PvdA spreekt mensen historisch juist aan op 
hun 'ergens bijhoren'. 'Omdat niet al uw belangen 
op de markt bediend kunnen woren temperen wij 
de markt voor u. Uw ideaal, een samenleving met 
samenhang is het onze; wij aanvaarden de markt, 
maar alleen binnen bepaalde grenzen'. De kern van 
mijn verhaal is dat een PvdA die afscheid neemt van 
bewegingen, van groepsbinding, dat die PvdA 
afscheid van zichzelf neemt. Want als Wim Kok 
(Den Uyl-lezing 1 995) gelijk heeft en er zijn nog 
maar twee dominante stromingen, is het dan niet 
belangrijk de cruciale verschillen tussen die stro
mingen na te gaan en je af te vragen hoe andere 
organisaties in die tweedeling geplaatst kunnen 
worden. Ik pleit niet voor een ouderwetse symbio
se tussen vakbeweging en partij. Ik pleit wel voor 
een sociaal-democratisch zelfbewustzijn, waarbij 
de organisatie van samenleven een fundament is en 
geen anachronisme. De PvdA hoeft niet op zoek te 
gaan naar communitarisme, maar moet wel wat 
anders doen ... 

Voor ~ij, als vakhondsmedewerker en gemeente
raadslid, laat het 'debat' over corporatisme zien 
hoezeer de PvdA ruim zes jaar na het vallen van de 
Muur nog steeds niet scherp heeft welke taak haar is 
toebedeeld. Het zou toch prachtig moeten zijn in 
een kabinet van 'werk, werk, en nog eens werk' de 
partij te zijn die verstand heeft van dat werk? lk vind 
het teleurstellend hoeveel mensen er binnen de 
PvdA rondlopen die echt niets begrijpen van 
arbeidsverhoudingen. Ik vind het zwak dat na jaren 
van debat er geen voorlopige conclusies kunnen 
worden getrokken over de grenzen van de overheid 
en de plaats van economische dynamiek. Volgens 
mij zou het allang mogelijk moeten zijn om weer 
wat zelfvertrouwen te krijgen, ook op dat punt. 
Zelfs de liberalen in Nederland willen meer dan een 
nachtwakersstaat. Laten wij de verworvenheden 
van de welvaartsstaat bewaren door te werken aan 
een nieuw historisch compromis, in plaats van aan 
het 'verwijderen van de laatste resten van het cor
poratisme'. 
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