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‘Die geschiedenis toch is het waard dat ze wordt te boek gesteld’, merkt cnv-be-
stuurder Herman Amelink op in het 13e Verslag van het cnv.1 P.E. Werkman con-
cludeert in zijn studie ‘Laat uw doel hervorming zijn’2 dat het cnv in de eerste 
halve eeuw van zijn bestaan inderdaad een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan 
‘de vrijheid van den arbeidende stand’.3 

Centrale vraag

In de geschiedenis van het cnv speelt het woord ‘beweging’ een belangrijke rol. 
Het cnv wil een ‘beweging’ zijn, zoals nadrukkelijk blijkt uit de titel en het voor-
woord van cnv-voorzitter H. van der Meulen van het boek van dat K. Dijkstra in 
1978 publiceert over ‘het cnv na 1945’: Beweging in Beweging.4 De titel is een re-
actie op het resultaat van een sociologisch onderzoek door H.J. van Zuthem, waar-
van het eindrapport in 1970 gepresenteerd wordt onder de titel ‘Een onbeweeglijke 
beweging’.5 Van Zuthem constateert in dat rapport dat het cnv een verstarde or-
ganisatie is geworden en onvoldoende gericht is op het veranderen van de sociaal-
economische structuren.6 Blijkbaar wordt, gelet op het nadrukkelijke verweer, de 
constatering van Van Zuthem als pijnlijk ervaren. Het cnv wil een beweging, meer 
nog: een christelijk-sociale beweging zijn. Daarmee komen wij bij de kernvraag 
van dit boek: Is het cnv in de loop van zijn geschiedenis geweest wat het wil zijn, 
te weten een christelijk-sociale beweging?

Om deze kernvraag te kunnen beantwoorden, zullen wij eerst het begrip ‘soci-
ale beweging’ nader verkennen.

Sociale beweging

Dit uit de sociologie afkomstige begrip blijkt bij nadere bestudering niet eenduidig 
te zijn. Eigenlijk weet niemand wat het precies is, constateert Marcel van der Lin-
den, hoogleraar in de geschiedenis van de sociale beweging, tijdens zijn oratie in 
1999. Om het defi nitieprobleem te vermijden, probeert hij het begrip met behulp 
van een aantal kenmerken zo goed mogelijk te omschrijven. Zo is de machtsbasis 
van een sociale beweging niet stevig geïnstitutionaliseerd, maar de beweging is an-
derzijds geen eendagsvlinder en kent derhalve een zekere duurzaamheid. Mensen 
kunnen op velerlei manieren zijn betrokken, zij kunnen formeel lid zijn van een 
organisatie, maar er kan ook sprake zijn van spontane, tijdelijke betrokkenheid. 

Inleiding
‘Die geschiedenis toch is het waard 

dat ze wordt te boek gesteld’



Een derde kenmerk is dat een sociale beweging pluriform is, soms zelfs onderling 
wedijverende organisaties bevat. Een vierde kenmerk is dat een sociale beweging 
een belangrijk aspect van de maatschappij wil veranderen dan wel een verandering 
juist wil tegenhouden. Tot slot kan kenmerkend zijn dat een sociale beweging niet 
zo zeer lokaal of regionaal is, maar juist nationaal of zelfs internationaal.7

Van der Linden is niet de enige die zich heeft beziggehouden met het begrip 
‘sociale beweging’. Duyvendak en Koopmans wijken in hun studie niet essentieel 
af van de conclusies van Van der Linden. Wel menen zij dat een sociale beweging 
altijd een politiek doel moet nastreven en dat het op te lossen probleem, dat de 
drijfveer voor de beweging vormt, nieuw moet zijn dan wel een nieuwe verwoor-
ding van een oud probleem is.8

Ook De Jager en Mok komen in hun Grondbeginselen der sociologie tot de con-
clusie dat het begrip niet eenduidig is. Evenals Duyvendak en Koopmans stellen 
zij, dat een sociale beweging hervormingen nastreeft en naar buiten is gericht dan 
wel een eigen leefwereld schept waarin het gesignaleerde probleem niet bestaat.9 

In het boek Hedendaagse sociale bewegingen geven Banning en Woldring wel 
een defi nitie. Volgens deze auteurs zijn sociale bewegingen ‘bewegingen waarin 
bepaalde wereldbeschouwelijke beginselen of waarden als oriëntatiepunten gel-
den en waarin maatschappelijke, economische en politieke ideeën leven en doe-
len worden nagestreefd’. Zij tekenen daarbij aan dat sociale bewegingen uitdruk-
king krijgen in maatschappelijke en politieke organisaties, die na verloop van tijd 
en in confrontatie met veranderende maatschappelijke en politieke vraagstukken 
soms worden opgeheven en door andere worden vervangen. Ook merken zij op 
dat sociale bewegingen worden gedragen door en uitdrukking krijgen in groepen 
en organisatorische vormen, maar zij gaan niet op in organisaties. Een sociale be-
weging is, in de zienswijze van Banning en Woldring, duurzaam, regulerend en 
dynamisch in die zin dat zij in handelingen van individuen en in georganiseerde 
acties tot uitdrukking worden gebracht. Handelingen en acties kunnen zich in de 
loop van de tijd wijzigen als de inzichten en meningen, die daaraan ten grondslag 
liggen, in confrontatie met de werkelijkheid veranderen.10

Bart Tromp verkent het begrip ‘sociale beweging’ in zijn Wetenschap der poli-
tiek. Hij meent, evenals eerder genoemde auteurs, dat de wens om maatschappe-
lijke misstanden te voorkomen dan wel te doen verdwijnen ten grondslag ligt aan 
sociale bewegingen. Hij meent dat de bestaande onvrede met een bepaalde situatie 
alleen niet voldoende is om tot een sociale beweging te komen. Om onvrede om 
te zetten in beweging, zijn mensen nodig die mensen mobiliseren. Organisatie is 
dan ook een belangrijk kenmerk van een sociale beweging.11

Staf Hellemans meent dat een sociale beweging betekent dat er rond een be-
paald thema op collectieve wijze actie wordt gevoerd om bepaalde desiderata af te 
dwingen. Evenals Tromp komt hij tot de conclusie dat er mensen nodig zijn om 
de beweging op gang te brengen en dat een belangrijke stap in een groeiende be-
weging is dat verenigingen en organisaties worden opgericht. De fase van de ge-
legenheidscoalitie wordt gevolgd door een fase waarin de beweging vorm krijgt 
in organisatie. Op deze manier garanderen de leiders van de beweging een zekere 
mate van stabiliteit en stimuleren zij de ondernemingslust van de beweging. Helle-
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mans meent dat elke sociale beweging een eigen problematiek naar voren schuift en 
men probeert zoveel mogelijk mensen rond deze problematiek te mobiliseren. Hij 
wijst er ook op dat elke beweging bloot staat aan twee soorten krachten: integre-
rende en desintegrerende. Een sociale beweging moet enerzijds rekening houden 
met andere, omdat veelal de machtspositie om de eigen opvattingen te laten pre-
valeren ontbreekt. Er moeten derhalve coalities worden gesloten. In deze kracht 
schuilt dan ook de zwakte, want de aanhangers van de beweging willen zien dat 
de doelen van de beweging worden gerealiseerd.12

Paul Werkman en Rolf van der Woude geven bij de start van het project Ge-
schiedenis van de christelijk-sociale beweging een overzicht van het voornamelijk 
in de sociologie gevoerde debat over het begrip ‘sociale beweging’. Zij komen niet 
tot de formulering van een defi nitie, maar zij herkennen in de door hen bespro-
ken literatuur, waarin zij een aantal stromingen in de sociologie rond het begrip 
in kaart brengen, een aantal gemeenschappelijke kenmerken. ‘De eerste notie is 
die van verzet. Elke sociale beweging levert kritiek op de bestaande orde. Dit ver-
zetskarakter wisselt van tijd tot tijd, maar deze dynamiek ontbreekt nooit hele-
maal. De tweede is dat dit verzet continuïteit kent en organisatorisch vorm krijgt, 
maar dat maatschappelijke kritiek en organisatie niet geheel samenvallen. Voort-
durend worden nieuwe kritiekpunten aangedragen, steeds weer staan mensen op 
die nieuw elan zoeken’.13

In Organisatiemacht van belangenverenigingen wijst Frans van Waarden op het 
belang van organisatievorming. Hij beschouwt een organisatie als een duurzame 
combinatie van middelen, waaronder mensen, ten behoeve van een bepaald doel. 
De middelen moeten in zijn benadering worden verkregen uit de omgeving van de 
organisatie. In dat verband wijst hij in navolging van Schmitter en Streeck op een 
bepaalde logica, die op organisaties van toepassing is: ‘the logic of membership’ en 
‘the logic of infl uence’.14 Daarmee komt hij in de buurt van de door Hellemans ge-
noemde spanning waarin sociale bewegingen verkeren bij het realiseren van hun 
doelen. Organisaties moeten vanuit de logic of infl uence voldoende leden hebben 
om invloed te kunnen uitoefenen en vanuit de logic of membership moeten de leden 
aan de organisatie verbonden blijven.15 Er zal derhalve steeds naar een evenwicht 
tussen die twee moeten worden gezocht. Als dat evenwicht wordt verstoord dan 
neemt de kans toe dat de desintegratieve krachten, waarover Hellemans spreekt, 
groter worden dan de integratieve en zullen leden de organisatie verlaten.

Het past hier terzijde een opmerking te maken bij het ledenbegrip. In de wijze 
waarop de vakbeweging in Nederland georganiseerd is, zijn mensen lid van vak-
bonden en vormen bepaalde en autonome vakbonden een vakcentrale. De logic 
of membership is voor een bond dan ook een andere dan voor een vakcentrale. 
Een vakcentrale moet haar leden i.c. haar bonden tevreden stellen en de bonden 
moeten op hun beurt hun eigen leden voldoende tegemoetkomen. In de dagelijkse 
praktijk lopen deze twee vormen evenwel door elkaar heen: de cnv Vakcentrale 
levert diensten aan de leden van bonden met het oog op het werven en behouden 
van deze leden. In deze geschiedenis zal dat duidelijk worden, maar vanuit de hier 
besproken vraagstelling – wat is een sociale beweging? – mag duidelijk zijn dat 
de logic of membership theoretisch duidelijk is, maar in de praktijk complicerend 
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werkt – ook omdat vakcentrale en bonden het niet altijd eens zijn over werven 
en binden.

Op grond van het voorafgaande is duidelijk, dat het niet mogelijk lijkt om een de-
fi nitie van het begrip ‘sociale beweging’ op te stellen die algemene instemming kan 
krijgen. Met onder andere Van der Linden en Werkman en Van der Woude, kom 
ik tot de conclusie dat het de voorkeur verdient het begrip ‘sociale beweging’ met 
een aantal kenmerken te duiden. Kenmerken, die ook begrepen kunnen worden 
als deelvragen in dit historisch onderzoek.

Eerstens heeft een sociale beweging een impuls nodig om te ontstaan, om als be-
weging op gang te komen. Als de beweging langer bestaat, wordt de impuls om te 
bestaan vaak geherformuleerd.

Ten tweede heeft een sociale beweging een eigen problematiek nodig om her-
kenbaar te zijn en om de nodige steun te werven.

Ten derde heeft een sociale beweging organisatie van node, waarbij een organi-
satie wordt gezien als een geheel van middelen waaronder mensen.

Ten vierde moet een beweging beschikken over mensen, in de loop van de tijd 
telkens over nieuwe mensen, over nieuwe leden, die moeten worden geworven en 
gebonden.

Ten vijfde moet een beweging voldoende coalities sluiten om de eigen doelen te 
realiseren en daarom moeten contacten worden onderhouden met een breed net-
werk van andere organisaties.

Christelijk-sociaal

Als het cnv een sociale beweging is – en die vraag komt in dit boek aan de orde – is 
er nog een ander, daarmee verbonden aspect dat de aandacht vraagt. Het cnv kiest 
bij zijn ontstaan in 1909 nadrukkelijk voor een christelijk-sociale opstelling. Dat 
wil zeggen dat het cnv ‘nadrukkelijk de christelijke beginselen’ als uitgangspunt 
neemt. Daarmee bepaalt het cnv als het ware het karakter, de vormgeving van de 
sociale beweging die het wil zijn: een christelijk-sociale beweging. Het ligt derhalve 
voor de hand om in de loop van de geschiedenis ook na te gaan op welke wijze het 
cnv invulling geeft aan dat christelijk-sociale kenmerk. Om dat te kunnen doen is 
het passend om kort stil te staan bij het begrip ‘christelijk-sociaal’.

J.J. van Dijk is, in zijn oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraar-
schap christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij, betrekkelijk kort 
en duidelijk over de vraag naar wat de voorvoeging ‘christelijk’ precies betekent: 
‘de christelijke-sociale beweging wordt verbonden door het christelijk-sociaal den-
ken’.16 Deze constatering roept de vraag op naar de aard van het christelijk-sociaal 
denken. Het zou toch zo moeten zijn dat een christelijk-sociale organisatie herken-
baar is aan het christelijk-sociaal denken. Zonder uitputtend op het ‘christelijk-so-
ciaal denken’ in te gaan, toch een enkele opmerking om het begrip te duiden.

Interessant is dat Banning en Woldring in hun al eerder genoemde Hedendaag-
se sociale bewegingen het begrip ‘christelijk-sociaal denken’ of ‘christelijk-sociale 
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beweging’ niet gebruiken. In het hoofdstuk waarin uitvoerig wordt ingegaan op 
de opvattingen van A. Kuyper, die veelal wordt gezien als de grondlegger van het 
christelijk-sociaal denken in Nederland, spreken zij slechts over het calvinisme. 
Het hart van het calvinisme wordt gevormd door de belijdenis van de volstrekte 
soevereiniteit van God over alle levensgebieden, dus ook het sociale. Bij de opening 
van de Vrije Universiteit spreekt Kuyper een rede uit onder de titel Soevereiniteit 
in eigen kring (1880). De maatschappelijke levensverbanden zijn niet uit de staat 
ontstaan noch tot de staat te herleiden, concludeert Kuyper daarin. Met die opvat-
ting drukt hij een stempel op het maatschappelijk denken in de Nederlandse pro-
testants-christelijke wereld. God stelde wet en regel voor de door hem geschapen 
levenskringen – de christelijk sociale beweging moet die laten eerbiedigen.17

Eén van de conclusies van de Christelijk Sociale Conferentie in 1952 geeft ant-
woord op de vraag wat ‘christelijk-sociaal’ is. ‘Van christelijk sociaal kan slechts 
gesproken worden, wanneer men de vragen van het leven der maatschappij wil 
bezien vanuit het bijbels getuigenis met als middelpunt Gods openbaring in Jezus 
Christus als Zaligmaker en Heer der wereld, in Wie zowel Gods genade over een 
verloren mensengeslacht als Zijn Goddelijk recht in het mensenleven vervulling 
hebben gevonden’.18

A. Kouwenhoven merkt in zijn De dynamiek van het christelijk-sociaal denken 
op dat christelijk-sociaal denken Bijbels is georiënteerd en dat persoonlijke ver-
antwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid voor de ander voorop worden 
gesteld.19

In zijn openingsreferaat tijdens het 3e Christelijk-Sociaal Congres in 1991 be-
toogt H.J. van Zuthem dat in het basisdocument en ook in het werkboek voor 
het congres pogingen zijn gedaan de essentie van christelijk-sociaal denken on-
der woorden te brengen. Die essentie, zo meent van Zuthem wordt, in lijn met 
de traditie, gevat in de woorden gerechtigheid, solidariteit en verantwoordelijk-
heid. Daarbij vormt verantwoordelijkheid de consequentie van gerechtigheid en 
solidariteit.20

Uit deze korte aantekeningen kan de kern van het christelijk-sociaal denken 
worden begrepen: het denken over mens en maatschappij wordt gebaseerd op 
Bijbelse uitgangspunten, die vertaling vinden in de dagelijkse praktijk waarbij het 
verantwoordelijkheidsdenken een centrale plaats inneemt. In het kader van onze 
vraagstelling wordt derhalve een extra, zesde kenmerk toegevoegd, te weten de 
herkenbaarheid van het christelijk-sociaal denken binnen het cnv.

Tot slot van dit gedeelte nog een verhelderende opmerking: Schutte noteert er-
gens dat de term ‘christelijk-sociale beweging’ lijkt te staan voor één enkele orga-
nisatie. De werkelijkheid is evenwel anders, zo merkt hij op. De christelijk-sociale 
beweging bezit in zijn zienswijze herkenbare gemeenschappelijke uitgangspunten 
en doelstellingen, maar is allesbehalve één. De christelijk-sociale beweging is een 
veelvoud, is veelkleurig en pluriform.21 Het cnv kan dan ook niet ‘de christelijk-
sociale beweging’ zijn, maar zal een onderdeel vormen van een veel breder geheel, 
waaronder ook werkgeversorganisaties. Van der Linden wijst op het gegeven dat 
binnen een beweging soms zelfs onderling wedijverende organisaties kunnen be-
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staan. Naar analogie van Van Dijk in zijn oratie kan worden gezegd dat onder de 
christelijk-sociale beweging wordt verstaan een samenstel van zelfstandige maat-
schappelijke organisaties, die een bepaald ideëel belang nastreven en die zich on-
derling verbonden voelen door het gedeelde christelijk-sociaal denken.22

Hiermee is de hoofdvraag van deze studie nader toegelicht. Die vraag, ‘Is het cnv 
in de loop van zijn geschiedenis geweest wat het wil zijn, te weten een christelijk-
sociale beweging?’, wordt dus in deze studie aan de hand van de hiervoor gedeter-
mineerde kenmerken nader in kaart gebracht. In het afsluitende hoofdstuk kom ik 
terug op de vraagstelling, door haar van een antwoord te voorzien.

Opbouw en indeling

Elke geschiedenis begint – het is een gevaarlijke aanloop, want wanneer begint een 
geschiedenis? Het schrijven van een geschiedenis is als het afrollen van een draad, 
waaraan geen einde lijkt te komen.23 Toch is te verdedigen dat de geschiedenis van 
de vakbeweging, zoals wij die nu kennen, haar begin vindt in de laatste jaren van 
de 19e eeuw als Nederland – later dan andere West-Europese landen – industria-
liseert. In die tijd ontstaat onvrede met de heersende sociale verhoudingen en dat 
vormt de impuls om tot de oprichting van vakorganisaties over te gaan. Daar be-
gint dit boek dan ook. 

Als tweede kenmerk van een sociale beweging noemde ik eerder het gegeven dat 
een sociale beweging een eigen probleem nodig heeft. Dat probleem wordt gevon-
den in de sociale kwestie. 

In de kern kan de sociale kwestie worden beschouwd als de fundamentele span-
ning tussen de politieke emanciatie van de arbeider enerzijds en de reductie tot 
koopwaar van zijn arbeidskracht anderzijds.24 Die spanning ontstaat in een tijd, 
waarin de structureel slechte sociaal-economische positie van de economisch 
zwakkeren – de arbeider in loondienst, maar ook anderen – tot uiting komt. De 
omschakeling van een sterk agrarische samenleving naar een meer geïndustriali-
seerde maatschappij gaat gepaard met sociale onrust. In protestants-christelijke 
kring wordt de sociale kwestie niet alleen aan economische wetmatigheden en 
structuren geweten, maar ook aan morele problemen, die het gevolg zijn van het 
verloren gaan van de christelijke naastenliefde. – De christelijke werkliedenvereni-
ging Patrimonium (een voorloper van het cnv) stelt zich dan ook ten doel de mens 
tot zijn bestemming te brengen, dat wil zeggen dat ook de arbeider de vrijheid en 
de omstandigheden krijgt om God en de naaste te kunnen dienen.25 – Christelijke 
vakorganisaties willen dus verbeteringen van de economische en sociale leefwe-
reld en bestrijden daarom de economische onderdrukking en achterstelling van 
arbeiders. H. Diemer stelt tijdens een cnv-bijeenkomst in 1910 dat de vakvereni-
ging een economische vereniging is.26 De kern van het vakbondswerk staat dan 
ook in nauwe relatie tot arbeid, die in loondienst wordt verricht. De geschiedenis 
van het cnv is in zekere zin ook de geschiedenis van de arbeid, van georganiseerde 
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 arbeiders. Die geschiedenis gaat dan ook over het al dan niet hebben van arbeid, 
over de voorwaarden waaronder die arbeid wordt verricht, over de zeggenschap 
over de eigen arbeid en over de (fi nanciële) gevolgen van het verlies van die arbeid. 
Anders gezegd: een geschiedenis van het cnv gaat over sociaal-economisch beleid, 
over sociale zekerheid en over medezeggenschap. Die drie zijn de continue in de 
geschiedenis van het cnv.27 Die drie spelen dan ook een belangrijke rol in dit boek. 
In de grond van de zaak streeft het cnv op de genoemde terreinen naar het verwer-
ven van invloed, naar medezeggenschap over wat gebeurt en wordt ontwikkeld.

Een sociale beweging heeft organisatie van node en moet beschikken over men-
sen, in de loop van de tijd telkens over nieuwe mensen, over nieuwe leden, die 
moeten worden geworven en gebonden. Daarom wordt ook aan de vereniging die 
het cnv is en aan ledenwerving en ledenbehoud aandacht besteed.

Een sociale beweging dient voldoende coalities te sluiten om de eigen doelen te 
realiseren en daarom moeten contacten worden onderhouden met een breed net-
werk van andere organisaties. Het ligt derhalve in de rede om ook in te gaan op de 
relaties die het cnv met andere onderhoudt om de eigen doelen te bereiken.

Elk van de tien hoofdstukken van dit boek tussen inleiding en conclusies heeft 
dan ook een soortgelijke opbouw: het gaat steeds weer over de vereniging, het 
sociaal-economisch beleid, het sociale zekerheidsbeleid, medezeggenschap (in 
engere zin) en een gedeelte over relaties van het cnv met de politiek en andere 
(vak)organisaties. 

Er zijn om een geschiedenis van het cnv te schrijven zeker andere indelingen 
mogelijk. Zo is het denkbaar om een geschiedenis te schrijven die gebaseerd is op 
bepaalde thema’s.28 Ik heb die keuze niet gemaakt omdat ik telkens ook het ver-
band tussen die verschillende thema’s wil laten zien en dat komt het beste tot zijn 
recht in een chronologische behandeling. 

Dat er verband is tussen die verschillende thema’s is eenvoudig inzichtelijk te 
maken. De ontwikkelingen op het terrein van de arbeidsvoorwaardenvorming 
worden in belangrijke mate beïnvloed door de sociaal-economische ontwikkelin-
gen, terwijl de sociaal-economische ontwikkelingen weer invloed hebben op het 
denken over medezeggenschap en op de ruimte voor de ontwikkeling van de so-
ciale zekerheid. De economische depressie in de jaren ’30 maakt het gewenst om 
marktregulerend op te treden en dat biedt een basis voor wetgeving op het gebied 
van de algemeen verbindende verklaring van de collectieve arbeidsovereenkom-
sten en voor beginnende wetgeving op het gebied van de publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie. De rol van het cnv daarbij wordt overigens beïnvloed door de 
relatie met ‘de politiek’, met name die met de Antirevolutionaire Partij (arp). De 
toegenomen welvaart in de jaren ’60 maakt het mogelijk het gebouw van de so-
ciale zekerheid te voltooien en om de uitkeringen te koppelen aan de lonen. Ook 
vormt de groeiende welvaart de sociaal-economische basis onder maatschappelij-
ke ontwikkelingen, waarbij medezeggenschap – overigens niet alleen binnen het 
bedrijfsleven, maar ook op universiteiten – ruimte kan krijgen. In het vervolg van 
deze geschiedenis zullen nog veel meer van dit soort verbanden blijken. 
De keuze om honderd jaar geschiedenis in tien hoofdstukken te schrijven is ge-
baseerd op de basale gedachte dat enige indeling in de tijd gewenst is. De thema’s 
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in dit boek kennen evenwel alle een andere tijdsindeling, ieder voor zich overi-
gens weer voor discussie vatbaar. De ontwikkeling van de vereniging cnv valt 
uiteen in een aantal perioden, die anders zijn dan de ontwikkeling van het den-
ken over medezeggenschap, terwijl de indeling van de ontwikkeling in het den-
ken over de sociale zekerheid weer een andere fasering kent.29 De ontwikkeling 
van de vereniging valt uiteen in een aantal fasen: de eerste fase begint in 1909 en 
duurt ongeveer 10 jaar. In deze periode staat de organisatie van de bonden in 
een vakcentrale centraal en krijgt de relatie met de Christelijke Besturenbon-
den vorm. In de daaropvolgende periode, die tot 1941 duurt, kenmerkt de cnv-
organisatie zich door het streven naar een bepaalde vorm van zelfredzaamheid 
– er wordt een eigen drukkerij gekocht en een eigen vakantieoord aangeschaft. 
De derde periode begint bij de opheffi ng van het cnv in juli 1941 en duurt feite-
lijk tot midden 1947 als het heropgerichte cnv door de verkiezing van M. Rup-
pert besluit nieuwe wegen in te slaan. Ruppert poogt het cnv een apostolair ka-
rakter te geven. De vijfde periode duurt van 1958 tot 1974, de periode waarin de 
samenwerking met de andere vakcentrales steeds sterker wordt en als gevolg van 
een diepgaand meningsverschil over de vormgeving van die samenwerking ab-
rupt eindigt in 1974. De zesde periode in de ontwikkeling van de vereniging cnv 
duurt van 1974 tot 1991 – een periode waarin het cnv zich als zelfstandige be-
weging moet bewijzen en wordt uitgebreid met een aantal rooms-katholieke or-
ganisaties. Een zevende periode begint in 1991 en duurt tot circa 2000 – een pe-
riode waarin het cnv niet alleen nadenkt over zijn eigen topstructuur, maar ook 
sterk bezig is met het revitaliseren van zijn regionale aanwezigheid. De laatste 
periode begint rond de eeuwwisseling en wordt gekenmerkt door de strijd te-
gen ledenverlies en de positionering van het cnv in een snel veranderende wereld. 

Ter vergelijking een indeling van de ontwikkelingen op het terrein van het ar-
beidsvoorwaardenbeleid, waarbij de ontwikkeling van de collectieve arbeidsover-
eenkomst centraal staat. Het maatschappelijk debat over de cao begint al voor de 
oprichting van het cnv en krijgt in 1907 de eerste juridische basis. Deze periode 
wordt afgesloten in 1937 met de Wet op de algemeen verbindende verklaring, 
waarmee de cao een door iedereen geaccepteerd instrument van werkgevers en 
werknemers is geworden. De volgende periode is die van de geleide loonpolitiek, 
waarin de cao als instrument weliswaar overeind blijft, maar waarin voor het hart 
daarvan – de loonvorming – min of meer strikte regels bestaan, waarbij de overheid 
belangrijke invloed heeft. Deze periode wordt afgesloten in 1970 met de komst 
van de Wet op loonvorming. Een volgende periode, die min of meer samenvalt 
met de jaren ’70, is die van de loonmaatregelen. Deze periode eindigt in 1981 met 
het Akkoord van Wassenaar, waarin feitelijk de decentrale arbeidsvoorwaarden-
vorming centraal komt te staan. 

Er is duidelijk sprake van een andere tijdsindeling dan die van de ontwikkeling 
van de vereniging cnv. Wellicht nog duidelijker is een mogelijke tijdsindeling op 
het gebied van medezeggenschap. De eerste tien jaar van het cnv-bestaan valt de 
ontwikkeling van medezeggenschap samen met de ontwikkeling van de cao en 
deze speelt zich hoofdzakelijk af binnen sectoren. De volgende periode begint 
voor wat het cnv betreft in 1920 met Amelinks pleidooi voor publiekrechtelijke 
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bedrijfsorganisatie en eindigt in de jaren ’50 wanneer duidelijk wordt dat de Wet 
op de pbo eerder het einde van een tijdperk inluidt dan het begin daarvan. De vol-
gende fase is die van de aarzeling: de pbo functioneert niet zoals het cnv dat graag 
zou zien, maar er wordt nog niet voluit gekozen voor de ondernemingsraad als 
middel voor werknemersmedezeggenschap. Deze periode – ruwweg de jaren ’50 
en ’60 – is ook de periode waarin het cnv zich buigt over de rechtsvorm van de 
onderneming. In de jaren ’70 kiest het cnv voluit voor de ondernemingsraad, zij 
het dat op de achtergrond de opvattingen over de samenstelling van de raad van 
commissarissen een rol blijven spelen. Deze periode duurt circa tien jaar, waarin 
de huidige wetgeving tot stand komt. In een volgende periode ligt het accent niet 
langer op het ontwikkelen van gedachten rond medezeggenschap, maar op het on-
dersteunen van ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen.30

Deze schetsmatige weergave van de ontwikkeling van de verschillende thema’s 
maakt duidelijk dat de indelingen in de tijd onderling sterk verschillen. Het gevolg 
van de verschillende periodiseringen van de thema’s en de wens om die thema’s in 
zekere samenhang in kaart te brengen, leidt ertoe dat naar een min of meer logi-
sche indeling is gezocht. Die samenhang is gewenst, omdat de ontwikkelingen van 
bepaalde thema’s onderling verband houden, zoals wij in deze studie zullen zien. 

Die indeling is een indeling in tien hoofdstukken. Dat heeft nadelen, maar biedt 
ook de ruimte om de gebeurtenissen als de ontwikkeling van een proces in beeld 
te brengen. De indeling is een keuze en dat biedt ook de mogelijkheid om daarvan 
af te wijken. Soms is het overzichtelijker om een bepaald onderwerp als een geheel 
te behandelen. Dat is het geval met de discussies in het Overlegorgaan rond het al 
dan niet vormen van een federatie en met enkele opmerkingen over de cnv-ziens-
wijze op het stakingsrecht. Daarnaast zijn ook decennia niet altijd met een schaar-
tje te knippen en worden de jaargrenzen fl exibel geïnterpreteerd.

De jaren ’40 heb ik ook als een geheel behandeld, terwijl velen begrijpelijker-
wijs een cesuur aanbrengen: tot 1940, dan de oorlogsjaren en vervolgens de jaren 
1945 en volgende. Vanzelfsprekend heeft mijn keuze om deze jaren als een geheel 
te behandelen te maken met de indeling van het boek, maar meer nog met de con-
statering, die velen voor mij deden, dat de Tweede Wereldoorlog veel minder een 
breukvlak in de Nederlandse geschiedenis is dan lang werd gedacht.31 Weliswaar 
heft het cnv zich op 25 juli 1941 onder Duitse druk op en kunnen de dagelijkse 
taken niet meer worden vervuld, maar de ontwikkeling in het denken van het cnv 
over de maatschappelijke ordening gaat onverminderd voort. Het besluit tot een 
andere topstructuur, dat in 1940 wordt genomen, wordt kort na de oorlog alsnog 
uitgevoerd. De overlegeconomie krijgt andere institutionele vormen, maar bestaat 
ook in de jaren voor 1940. De Hoge Raad van Arbeid is jarenlang een gezagheb-
bende adviseur van opeenvolgende kabinetten. De poging van het nvv in de zomer 
van 1940 om tot één vakcentrale te komen, leidt tot niets, maar in 1943 beginnen 
toch gesprekken over naoorlogse samenwerking. Die gesprekken verlopen suc-
cesvol omdat nvv en rkwv de cnv-voorwaarde dat na de oorlog drie vakcentrales 
zullen terugkeren, accepteren. Het is al met al eerder de continuïteit die overheerst 
dan de trendbreuk.32
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De geschiedenis eindigt niet, maar de geschiedschrijving doet dat wel. In het elfde 
hoofdstuk komen gebeurtenissen uit de 21ste eeuw aan de orde. Daarmee krijgt het 
boek een even rafelig einde als zijn begin. Ook daar worden keuzes gemaakt, die 
in belangrijke mate worden bepaald door de vraag of een bepaalde ontwikkeling 
toch min of meer afgerond is. Zo wordt er in dat gedeelte nauwelijks stilgestaan 
bij het debat over de vraag of het ontslagbeleid al dan niet versoepeld moet wor-
den. Die discussie is – zo lijkt het in december 2008 – nog niet afgerond.33 Daar-
over schrijven verandert de historicus defi nitief in een journalistieke waarnemer 
en die bezigheid valt buiten de grenzen van dit boek.

Dit boek bestaat uit 12 hoofdstukken, die overigens niet allemaal dezelfde lengte 
hebben. Vanuit het perspectief van ‘gelijke lengte’ is sprake van een zekere oneven-
wichtigheid. Er worden meer bladzijden besteed aan de laatste veertig jaar dan aan 
de eerste zestig. Daarvoor is een eenvoudige verklaring. Over die eerste jaren is al 
eerder geschreven. Werkman doet dat in zijn dissertatie en Van Dijk en Werkman 
doen dat samen voor de jaren ’40-’45. Ik leg het accent daarom op de latere jaren. 
Daarover is nog nauwelijks gepubliceerd op basis van beschikbare bronnen. Dat 
gebeurt hier wel.

Eerder

Dit is – zoals duidelijk zal zijn – niet de eerste keer dat over de geschiedenis van het 
cnv wordt geschreven.34 Herman Amelink is de eerste geschiedschrijver. In 1940 
verschijnt Onder eigen Banier,35 in 1950 Met Ontplooide Banieren,36 het tweede 
deel van wat de Banier-reeks is gaan heten. A. Stapelkamp en J. Schipper voegen 
daar in 1956 een derde deel – De Banier opnieuw geheven37 – aan toe. De twee delen 
van de hand van Amelink bevatten de weergave van een reeks oorspronkelijke do-
cumenten, die als gevolg van de opheffi ng van het cnv in 1941 verloren is gegaan.

De geschiedenis van het cnv komt overigens ook aanbod in De Christelijk-
sociale beweging van R. Hagoort,38 die ook in twee kloeke delen de geschiede-
nis van Patrimonium schrijft.39 Het boek van Hagoort heeft – de titel zegt het al 
– een breder perspectief en de in november 1955 verschenen uitgave is voor wat 
het cnv betreft in hoge mate gebaseerd op het werk van Amelink.40 Ook M. Rup-
pert schrijft over de geschiedenis van het cnv in zijn tweedelige De Nederlandse 
vakbeweging dat in het begin van de jaren ’50 verschijnt. Ruppert geeft daarin 
een beeld van het ontstaan van de Nederlandse vakbeweging en van de opbouw 
en het werk daarvan.41

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan publiceert K. Dijkstra  in 1979 zijn Be-
weging in beweging – het CNV na 1945.42 Dijkstra sluit in zijn werk nadrukkelijk 
aan bij Amelink, Stapelkamp en Schipper. Tien jaar later – het cnv viert zijn 80-ja-
rig jubileum – wordt onder mijn redactie Het CNV nader bekeken – schetsen uit 80 
jaar CNV-geschiedenis – uitgegeven. Een boek vol plaatjes voorzien van praatjes.43 

In het midden van de jaren ’80 ontstaat de gedachte om op meer wetenschappe-
lijke wijze aandacht aan de geschiedenis van de christelijke vakbeweging te gaan 
besteden. Een deel van de auteurs, die vanaf dat moment optreden, zijn op een of 
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andere manier verbonden met het cnv en tot op zekere hoogte – net als eerdere au-
teurs – ‘embedded’. Ondanks dat verandert de toon waarop zij schrijven evenals de 
houding van waaruit zij schrijven. Niet langer de betrokken verdediging of de lof-
trompet, maar een wetenschappelijke benadering van de christelijke vakbeweging.

Als gevolg van deze veranderde benadering ontstaat de reeks Cahiers over de 
geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, waarvan het eerste deel in 1997 
verschijnt. In de praktijk is de reikwijdte van de reeks – de naam zegt het al – bre-
der dan de geschiedenis van het cnv, ook andere christelijk-sociale organisaties 
komen aanbod, maar het cnv staat centraal.

In 1995 – het is 50 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – publiceren 
J.J. van Dijk en P.E. Werkman hun studie naar het cnv in de oorlogsjaren onder de 
titel Door geweld gedwongen – het CNV in oorlogstijd.44 In 2007 promoveert P.E. 
Werkman op een proefschrift over de eerste 50 jaar van de cnv-geschiedenis dat 
hij als titel meegeeft: ‘Laat uw doel hervorming zijn!’. 

In Van tuindersknecht tot onderkoning – biografi e van CNV-voorzitter M. Rup-
pert, Deel I: de jaren 1911-194745 dat in 2001 verschijnt, wordt licht geworpen op 
aspecten van de cnv-geschiedenis. Hetzelfde is het geval in het tweede deel dat in 
2009 verschijnt en waarin o.a. het voorzitterschap van Ruppert van 1947 tot en 
met 1959 aan de orde komt.

Niet alleen over de vakcentrale wordt geschreven. In 1996 – 100 jaar na de op-
richting van de interconfessionele Textielarbeidsbond ‘Unitas’ – verschijnt De 
Strijd om harmonie – de geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 
van A. Bornebroek.46 In 2000 laten J.J. van Dijk en J. Slok hun geschiedenis van 
de Hout- en Bouwbond cnv het licht zien: ‘Saamgesnoerd door eenen band’ – 
een eeuw Hout- en Bouwbond CNV.47 Van Dijk promoveert in datzelfde jaar op 
een proefschrift over die geschiedenis onder de titel ‘Als de Heere het huis niet 
bouwt’.48 In 2002 verschijnt van zijn hand een geschiedenis van de acom: Strategie 
of eigen weg? ACOM 1982-2002.49 Deze publicaties hebben een wetenschappelijk 
karakter, dat geldt in mindere mate voor een geschiedenis van de cnv Diensten-
bond,50 die in 1994 verschijnt en een korte geschiedenis van de kov en de pco ter 
gelegenheid van de fusie van deze twee onderwijsvakbonden.51 Van Dijk publi-
ceert ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Ondernemingsraad van het 
cnv een korte studie naar het functioneren van de medezeggenschap binnen de 
cnv Vakcentrale. In Werknemers contra werknemers – 25 jaar ondernemingsraad 
bij het CNV komen ook ooggetuigen aan het woord.52 Dat is ook het geval in De 
geschoolde kaders van de christelijke vakbeweging – een halve eeuw kaderschool, 
waarin het eigen scholingsbeleid van de christelijke vakcentrale wordt beschre-
ven.53 Ook verschijnen ‘kleinere’ geschiedenissen, zoals het boekje Bondstrouw, 
waarin de geschiedenis van het cnv-insigne wordt beschreven.54

‘Embedded’

De Amerikaanse inval in Irak in het voorjaar van 2003 heeft ons laten kennismaken 
met een nieuw verschijnsel, de ‘embedded’ journalist. De journalist is niet langer 
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een afstandelijke toeschouwer, die verslag doet, maar hij maakt onderdeel uit van 
het optrekkende leger. De televisiekijker thuis op de bank rijdt met het Ameri-
kaanse leger de weg naar Bagdad.55

Ik werk sinds 1978 bij het cnv, maar omdat mijn vader in 1952 hoofd van de so-
ciaal-economische dienst van het cnv werd, ben ik al veel langer verbonden met 
de christelijke vakbeweging. In die zin ben ik – net als andere geschiedschrijvers 
uit cnv-kring – een ‘embedded’ schrijver. Ik meen dat het goed is om in deze in-
leiding in te gaan op dit embedded karakter, zeker ook gelet op de wens tot ‘objec-
tieve’ geschiedschrijving.

Embedded schrijven heeft nadelen – te grote betrokkenheid bijvoorbeeld om 
het woord ‘vooringenomenheid’ maar te vermijden, de neiging tot verdedigen in 
plaats van beschrijven en verklaren. Daarbij komt het risico om onwelgevallighe-
den te verbloemen of – erger nog – niet te vermelden. 

Een voordeel van het embedded karakter van deze studie is dat ik vanuit mijn 
ervaring en opgedane kennis dingen kan plaatsen binnen de context waarin het 
speelde. In hoofdstuk 10 ga ik in op de discussies die binnen het cnv spelen rond 
de reorganisatie van de vereniging. Van binnen uit ken ik de problemen die daar-
bij een belangrijke rol spelen, zoals het voornemen binnen de cfo het cnv te ver-
laten. Voor een buitenstaander is het nagenoeg onmogelijk dat goed verborgen 
gehouden confl ict in kaart te brengen. Ik heb het confl ict meegemaakt en kan 
vanuit die herinnering de gebeurtenis in kaart brengen. Om te voorkomen dat 
de beschrijving gekleurd wordt door persoonlijke betrokkenheid, is het nodig 
om die beschrijving zoveel mogelijk te baseren op beschikbare bronnen en op 
gesprekken met betrokkenen uit die tijd. Dat heb ik dan ook gedaan. Vanuit dat 
perspectief heeft embedded schrijven zeker voordelen voor zover en voor zolang 
maar gewaakt wordt voor een persoonlijke inkleuring. Het feit dat in een proef-
schrift anderen overtuigd moeten worden van de noodzakelijke distantie is in dit 
verband een voldoend voorbehoedsmiddel en maakt deze studie meer dan een 
persoonlijk verslag van de gebeurtenissen. Het embedded karakter speelt in re-
latie tot mijn onderzoeksvraag een positieve rol, omdat ik veelal meer weet dan 
de stukken zeggen en vanuit dat ‘meer weten’ de juiste kleur kan geven aan de 
geschiedschrijving. Ook daarbij is het feit dat objectieve en wetenschappelijk ge-
schoolde buitenstaanders meekijken een garantie voor te persoonlijke kleuring. 
Het is telkens zoeken naar de grens van het verantwoorde. Bij het zoeken daar-
van worden dingen dan ook weggelaten. In hoofdstuk 9.2 ga ik in op de betrok-
kenheid van het cnv bij het ontstaan van de tripartiete arbeidsvoorziening. Ik 
ben daar zelf nauw bij betrokken geweest, toch heb ik mij niet verlaten op mijn 
geheugen, maar op de beschikbare documenten en op de analyses van anderen. 
Als ik mij alleen op mijn geheugen had verlaten dan was het gedeelte waarin de 
oorspronkelijke inzet van het cnv wordt besproken anders geweest. In dit geval 
kon ik in de beschikbare documenten onvoldoende grond vinden om mijn eigen 
herinneringen op te baseren en heb ik mij derhalve geheel verlaten op de bronnen 
en de literatuur. Met andere woorden: ik meen dat embedded geschiedschrijving 
van uit het door mij gekozen perspectief wetenschappelijk verantwoord is, omdat 
ik mij telkens bewust ben geweest van de risico’s en omdat ik mijn wetenschap-
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pelijke begeleiders blijkbaar heb overtuigd van mijn vermogen tot het onderhou-
den van voldoende distantie.

Methode

Een historische studie wordt onmiskenbaar beïnvloed door de visie van de onder-
zoeker, door zijn manier van werken, door de samenleving waarin hij leeft, ter-
wijl ook de heersende waarden en normen invloed zullen hebben. Er zal, met an-
dere woorden, altijd een zeker subjectief element schuil gaan in zijn onderzoek. 
De invloed van dat subjectieve neemt af als de onderzoeker zich van die subjec-
tiviteit bewust is en op gepaste wijze verantwoording afl egt over zijn manier van 
werken.56

Herinneringen vormen de grondstof voor de geschiedschrijving, maar zij zijn 
niet de geschiedschrijving zelve. In de 20ste eeuw heeft de geschiedbeoefening 
steeds meer afstand genomen van de loutere herinnering, vooral van die herinne-
ringen die later zijn bedacht. Er is voor geschiedkundig onderzoek een ambach-
telijke gereedschapset ontwikkeld, zoals de kritische bronnen techniek, de argu-
mentatieleer en de vormvoorschriften.57

De geschiedenis laat zich overigens niet schrijven. De beperkingen van een be-
schrijving worden gegeven door de beschikbare tijd, de omvang van een boek, 
maar ook door de gedachte dat nooit alles behoeft te worden beschreven, omdat 
niet alles wat gebeurd is van belang is of nog van belang wordt geacht. Het is im-
mers zo dat de schrijver leeft in de tijd waarin hij schrijft en derhalve door die tijd 
wordt beïnvloed – daaraan kan hij zich nooit ontworstelen. Hij maakt derhalve 
keuzes, die worden ingegeven door zijn tijdbepaalde en eigen referentiekader. 
Daarom wordt niet de geschiedenis van het cnv geschreven, maar is het slechts 
een geschiedenis – er zijn ook andere mogelijkheden, zeker in andere tijden.58 
Daarbij komt dat in deze geschiedschrijving antwoord wordt gezocht op een be-
paalde vraag en die vraag leidt ertoe dat deze geschiedenis een van de mogelijke 
geschiedenissen is.

In deze studie baseer ik mij in belangrijke mate op de binnen het cnv beschik-
bare bronnen. Het gaat immers om het beantwoorden van een vraag naar het ge-
drag van het cnv zelf, niet, althans niet zo zeer, over de vraag wat anderen van het 
cnv-gedrag vonden of vinden. 

Bij de beschikbaarheid van de bronnen passen overigens enige opmerkingen. 
Het vooroorlogse archief van het cnv is als gevolg van de opheffi ng van het cnv 
in 1941 verloren gegaan.59 De bronnen uit die periode zijn schaars. De verslagen 
en De Gids vormen samen met de twee publicaties van Amelink dan ook hoofd-
zakelijk het nog beschikbare materiaal.60 Ook het naoorlogse archief is niet com-
pleet. Mede als gevolg van schaarse archiefruimte is in de periode tot het eind van 
de jaren ’60 veel materiaal verloren gegaan.61 Wel zijn de bestuurlijke verslagen 
nog beschikbaar en vanaf het begin van de jaren ’70 zijn veelal de stukken van het 
Verbondsbestuur en de Verbondsraad bewaard gebleven. Ook zijn vanaf die tijd 
de meeste commissie-archieven min of meer op orde. Een belangrijk gedeelte van 
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het cnv-archief is in beheer bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis. Een ander gedeelte, dat vooral betrekking heeft op recentere regionale cnv-
activiteiten, is overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme (1800-heden).

Ik heb mij in mijn onderzoek, zo goed en zo kwaad als mogelijk bleek, verlaten 
op de oorspronkelijke bronnen. Ik verantwoord dat gebruik in een groot aantal 
eindnoten. Op deze wijze voldoe ik aan de voorwaarde dat de verantwoording in-
tersubjectief moet zijn opgezet, zodat ook anderen zich te alle tijden een objectief 
oordeel kunnen vormen over de wijze waarop ik de bronnen heb gebruikt.62

Naast de bronnen heb ik de beschikbare literatuur geraadpleegd om de gebeur-
tenissen binnen het cnv te voorzien van een context. In de periode na 1950 heb ik 
daarbij ook gebruik gemaakt van adviezen van de Sociaal-Economische Raad en 
van documenten van de Stichting van de Arbeid. Het spreekt bijna vanzelf dat ook 
de Cahiers over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de uitvoering van het onderzoek.

Ik maak op de hoofdregel – bronnenonderzoek – enkele uitzonderingen. Dat 
geldt voor de geschiedenis van het cnv tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Dijk 
en Werkman hebben daarvoor voortreffelijk werk verricht, dat ik niet kan verbe-
teren, zodat ‘overdoen’ zinloos is. Een zelfde uitzondering geldt voor het gedeelte 
waarin de federatievorming tussen nvv, nkv en cnv aan de orde komt. Van Dijk 
heeft die periode uitputtend beschreven in Samenwerking tussen de vakcentrales 
na 1958.63 Iets soortgelijks geldt – zij het in mindere mate – voor de reeks bijdra-
gen aan de Cahiers, die toch bedoeld zijn als bijdrage aan de geschiedschrijving 
van het cnv.

Het bronnenonderzoek heb ik in een beperkt aantal gevallen verrijkt met lange-
re of kortere gesprekken met (eertijds) betrokken bestuurders of medewerkers om 
met behulp van die informatie een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de feite-
lijke gebeurtenissen. Ik heb de informatie alleen dan gebruikt als die mijns inziens 
voldoende aansloot op de informatie, die uit de bronnen beschikbaar is.

Toegevoegde waarde?

Wie naar de geschiedschrijving over het cnv tot nu toe kijkt, ziet duidelijk twee 
fasen. In de eerste fase, die tot de jaren ’80 van de vorige eeuw duurt, ligt het accent 
op geschiedschrijving door nauw betrokkenen, die aan de hand van de geschiede-
nis het bestaan van het cnv trachten te rechtvaardigen. Amelink was niet alleen 
een embedded auteur, zijn Banier-boeken hadden ook tot doel de oprichting en 
het bestaan van het cnv vanuit een ideologische benadering te rechtvaardigen. In 
de jaren ’90 krijgen publicaties over (delen van) de geschiedenis van het cnv een 
wetenschappelijk karakter. Van Dijk en Werkman zijn daarvan sprekende voor-
beelden en ook de reeks Cahiers over de geschiedenis van de christelijk-sociale be-
weging kan in dat licht worden gezien. Dit boek wil op die laatste lijn voortbou-
wen. Alhoewel ik even embedded ben als Amelink en Dijkstra, streef ik naar een 
andere opzet van deze geschiedenis van het cnv. Ik poog met distantie belangrijke 
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ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarbij overzie ik in tegenstelling tot andere 
wetenschappelijke auteurs over de cnv-geschiedenis de hele periode van het cnv-
bestaan. Werkman bepaalt zich in zijn proefschrift tot een aantal aspecten van die 
geschiedenis en tot een bepaalde periode (1909-1950). De artikelen in de opeenvol-
gende Cahiers zijn gegroepeerd rond een bepaald thema, maar tussen de Cahiers 
– en soms ook tussen de artikelen binnen een Cahier – ontbreekt het verband. In 
deze geschiedenis gaat het ook om de verbanden. 

De vraag is wat dit boek toevoegt aan de bestaande literatuur over de Neder-
landse vakbeweging en daarbinnen over het cnv? In de eerste plaats is dit boek 
geschreven in deze tijd en geeft daarmee een eigentijds overzicht van de ontwik-
keling van de christelijke vakbeweging in Nederland. Deze overzichtsgeschiede-
nis is zoveel mogelijk gebaseerd op de oorspronkelijke bronnen en voegt vanuit 
dat perspectief de zienswijze van het cnv toe aan al bestaande opvattingen. De 
geschiedschrijving had lange tijd – zoals wij al eerder zagen – een gedenkboek-
achtig karakter, waarin vooral het eigen bestaan en handelen wordt verdedigd. De 
beschikbare wetenschappelijke inzichten, die de laatste 20 tot 30 jaar veld hebben 
gewonnen, vertaalden zich tot nu toe in bepaalde thematische beschrijvingen en/
of tot beperkte perioden. Dit boek vult, door het geheel van het honderdjarig be-
staan te overzien, leemtes aan en legt verbanden.

In deze geschiedenis wordt duidelijk dat christelijke werknemers een rol wil-
den spelen in de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsverhoudingen en die 
rol ook speelden – wellicht met wisselend succes, maar ontegenzeggelijk. Tot de 
jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de geschiedenis van de Nederlandse vakbe-
weging vooral beschouwd als de geschiedenis van de sociaal-democratische arbei-
dersbeweging. Dit boek wil er aan bijdragen om de onjuistheid van dat beeld aan 
te tonen. Het cnv representeert een belangrijke groep werknemers – circa 20% 
van het totaal aantal georganiseerden. Wellicht niet dezelfde soort werknemers als 
de sociaal-democratische vakbeweging, in het algemeen iets minder industrieel en 
wat meer agrarisch-ambachtelijk. Werknemers die zich niet laten motiveren door 
marxistische opvattingen, maar voor wie hun christelijk geloof een rol speelt in 
hun maatschappijopvatting: veranderingen komen niet tot stand door de klassen-
strijd (te winnen), maar door in rustig overleg veranderingen tot stand te bren-
gen. In dat perspectief zal duidelijk worden dat het cnv niet het confl ict, maar het 
overleg zoekt, alhoewel het onvermijdelijke confl ict niet uit de weg wordt gegaan. 
Uit het onderzoek moet dan ook blijken of het cnv een eigen rol speelt in de Ne-
derlandse arbeidsverhoudingen vanuit een eigen ideologie – het christelijk-sociaal 
denken. Dit boek zal laten zien dat de rol van het cnv in de tijd verandert en dat 
het ideologische denken zich ontwikkelt in wisselwerking met de maatschappe-
lijke omgeving waarin het Verbond opereert.

Titel

‘Voor het Volk om Christus’ wil’ staat op een groot spandoek dat boven de be-
stuurstafel in het Utrechtse Tivoli-gebouw hangt tijdens een feestelijke bijeen-
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komst ter ere van het veertigjarig jubileum in 1949. Het cnv is zuinig in die jaren, 
want wie oude foto’s goed bekijkt, zal datzelfde doek bij het vijftigjarig jubileum 
in de Utrechtse Jaarbeurs tegenkomen en ook op andere momenten wordt dit mis-
sion statement avant-la-lettre ingezet om het cnv te positioneren. Als cnv-voor-
zitter Ruppert op 14 september 1949 een rede uitspreekt bij het gerestaureerde 
grafmonument van A.S. Talma  op de begraafplaats van Bennebroek geeft hij de 
gedrukte versie daarvan het levensmotto van Talma  ‘Voor het Volk om Christus’ 
wil’ als titel mee.64 

In zijn toespraak tijdens de oprichtingsbijeenkomst van Patrimonium in 1876 
merkte voorzitter K. Kater  over de relatie met het Algemeen Nederlandsch Werk-
liedenverbond op: ‘Wij willen hetzelfde, dat is waar, maar wij willen het niet uit 
hetzelfde beginsel, niet op dezelfde wijze, niet langs denzelfde weg, niet tot het-
zelfde doel’.65 Wat in deze specifi eke relatie geldt, is breder van toepassing. De ene 
werknemersvakorganisatie zal in veel gevallen hetzelfde in materiële zin willen als 
de andere, daarin onderscheiden zij zich niet. Dat onderscheid gaat schuil in het 
beginsel, in de manier waarop te werk wordt gegaan en het doel dat men uiteinde-
lijk wil bereiken. Daarom is de ene organisatie anders dan de andere. Dat andere 
van het cnv komt mooi tot uiting in: ‘Voor het volk om Christus’ wil’. 
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Het is uiteindelijk Hendrik Diemer  die de knoop doorhakt. Op 20 april 1909 
– tien dagen later zal prinses Juliana worden geboren – schrijft hij een brief aan H.J. 
Stins : ‘… welnu, dan durf ik het volkomen te wagen met de door ons te Den Haag 
opgestelde formule’. Diemer  doelt daarmee op de discussie over de grondslag van 
het op te richten cnv. In Den Haag was daarvoor een tekst opgesteld: ‘Het Chris-
telijk Nationaal Vakverbond aanvaardt als grondslag de Christelijke beginselen en 
verwerpt mitsdien de klassenstrijd’. Een tekst die een lange en ingewikkelde dis-
cussie moet beëindigen. ‘Dus’ – zo vervolgt Diemer  zijn brief aan Stins  – ‘hoe eer-
der gij gereed zijt met het uitschrijven der vergadering te Arnhem, hoe beter’. Stins  
reageert enthousiast op Diemers brief. Een paar weken later – op 13 mei 1909 – 
vindt de oprichtingsbijeenkomst van het cnv plaats.2

Het is zowel het einde van een geschiedenis als het begin daarvan. In dit hoofd-
stuk maken we kennis met het ontstaan van de christelijke vakcentrale, in latere 
hoofdstukken leren we een geschiedenis van het Verbond zelf kennen.

1.1   De sociale kwestie

In de gedachte van velen wordt de opkomst van de vakbeweging in verband ge-
bracht met het ontstaan van een klasse van industriële arbeiders. Het ontstaan van 
deze klasse is verbonden met de industriële revolutie: de omschakeling van een 
agrarische naar een industriële samenleving.3 Deze revolutie, die begint in Enge-
land en is gebaseerd op technologische vernieuwingen, zoals het gebruik van de 
stoommachine, verspreidt zich ongelijkmatig over Europa (en de wereld). De ver-
snelling in de groei van het nationaal inkomen als gevolg van de economische om-
schakeling begint in Engeland, Frankrijk sluit zich in het eerste deel van de 19e 
eeuw aan, maar andere landen volgen pas later. In Duitsland voltrekt de industri-
ele revolutie zich na 1850, in Rusland na het midden van de jaren ’80 van die eeuw. 
Nederland loopt achter, maar is economisch niet achterlijk. Er is sprake van eco-
nomische groei, zij het dat deze anders ontstaat dan in de omringende landen.4 
Kenmerkend voor de Nederlandse economie is en blijft de betekenis van de dien-
stensector.5 Nederland schaart zich dan ook pas laat in die vaart der industriële 
volkeren. Het is nog lang een agrarische handelsnatie met grote en toenemende 
koloniale belangen. Een wat suffi g Jan Salieland aan de Noordzee – zo lijkt het. 
Dat verandert. Tussen 1840 en 1870 wordt het proces van ontdooiing van de 18e 
eeuwse verstarde economische en sociale verhoudingen voltooid. Dat schept de 
voorwaarden voor het langzaam verbeteren van de internationale concurrentiepo-
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sitie van de Nederlandse economie. In de jaren ’60 van de 19e eeuw komt een pro-
ces van economische groei over een breed front op gang. Er ontstaat als gevolg van 
het doorgevoerde liberaliseringsprogramma een nieuwe dynamiek die onder an-
dere gepaard gaat met de disciplinering van arbeiders in steeds grotere fabrieken. 
De arbeidsverhoudingen veranderen als gevolg daarvan ingrijpend: arbeid wordt 
steeds meer als een louter economische factor beschouwd, als koopwaar.6

De veranderingen in de structuur van de economie hebben ingrijpende gevol-
gen. Bijvoorbeeld voor de ruimtelijke inrichting van het land: sommige steden 
(Amsterdam, Rotterdam) groeien uit tot ‘grote’ steden, bepaalde regio’s (Twente) 
industrialiseren. Voor de sociale inrichting: de sociale samenhang, die in een klein-
schalige samenleving bestaat, dreigt te veranderen in een naamloze maatschappij. 
Voor de inrichting van het onderwijs, het handhaven van de openbare orde. De 
industriële revolutie, die in de westerse wereld hand in hand gaat met de opkomst 
van het kapitalisme, laat op den duur geen onderdeel van de samenleving onbe-
roerd. De invloed is ingrijpend. Voor arbeiders betekent het onder andere diep-
treurige arbeidsomstandigheden die gepaard gaan met een even droevig leef- en 
woonklimaat. De meeste arbeiders verdienen te weinig om echt in leven te blijven. 
Zij zijn gevangen in armoede. Veelal is het nodig dat vrouwen en kinderen hun ar-
beidskracht inzetten om het gezinsinkomen aan te vullen. Op enig moment werkt 
meer dan éénderde van de kinderen in Noord-Brabant in fabrieken of werkplaat-
sen. Overigens liggen de lonen van de vrouwen altijd onder die van de mannen 
met hetzelfde werk.7 Aardappels, opgediend met wat azijn en mosterd, vormen 
lange jaren het hoofdvoedsel van de werklieden. Van Gogh schildert dus niet voor 
niets zijn beroemde ‘aardappeleters’. Velen hebben gepoogd de arbeidsverhou-
dingen en de arbeidsomstandigheden in die jaren te schetsen.8 Maar de eigentijdse 
lezer kan voor een beeld van de toenmalige situatie ook prima terecht in de huidi-
ge derde wereld. Beeldend is het verhaal dat A.S. Talma   vertelt over zijn ervaring:

‘Op een keer, op huisbezoek uit, kom ik bij een vrouw, die bezig was brood te 
bakken en zag dat zij het baksel veel smaller toebereidde. Ik vroeg, hoe zij daar zo 
toe kwam. En ’t antwoord was: och dominee, ik geef de kinderen altijd ’s morgens 
en ’s avonds twee boterhammen. ’s Zomers heb ik ook het gewonen, brede brood. 
Maar ’s winters is er geen geld voor en dan bereid ik het langzamerhand wat smal-
ler – om de kinderen toch maar hun twee sneden brood te geven.’9 

Op zich genomen zijn de erbarmelijke omstandigheden waarin arbeiders le-
ven en werken niet nieuw. Al eeuwen lang leiden zij een onzeker (en vaak kort) 
bestaan. Het is het bewustzijn van die omstandigheden en het zicht op moge-
lijke verbeteringen daarin, die de sociale kwestie tot een op te lossen probleem 
maakt.10

De economie verandert ook omdat de politieke opvattingen veranderen. Het li-
beralisme voert de boventoon. Sinds 1848 is Nederland een parlementaire demo-
cratie mede dankzij de inspanningen van J.R. Thorbecke. Het is dezelfde liberale 
voorman, die de inrichting van het openbaar bestuur ordent. De indeling rijk-pro-
vincie-gemeente met de daarbij behorende verhoudingen is een product van zijn 
geest. In dit proces van modernisering verandert de rol van de overheid geleide-
lijk. De staatsonthouding, die onderdeel vormt van het liberale programma, wordt 
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langzaamaan vervangen door een programma van steun aan en voorlichting over 
nieuwe ontwikkelingen.11 

De bloei van het liberalisme roept ook een tegenbeweging op, met name in 
christelijke kring. Een van de gevolgen daarvan is de oprichting van de Anti-Re-
volutionaire Partij (arp), de eerste echte politieke partij in ons land.12

De veranderingen in de economische structuur gaan hand in hand met verande-
ringen in de maatschappelijke structuur. Er ontstaan maatschappelijke of sociale 
organisaties, die opkomen voor de belangen van mensen; die voor de slachtoffers 
van de economische aanpassingen in de bres springen. Er staan mensen op die zelf 
de strijd tegen sociaal onrecht ter hand nemen, zich ontworstelen aan de traditio-
nele mogelijkheden.

Het is niet alleen de tastbare wereld, die verandert. Ook het geestelijk leven 
wordt beïnvloed. De manier waarop mensen denken over hun werk en de beteke-
nis daarvan voor hun handelen past zich langzamerhand aan de fi losofi e die achter 
het kapitalisme schuil gaat. Het economisch nut wordt een waarde op zich.13 Ook 
die ontwikkeling roept weer een tegenreactie op.

De economische veranderingen leiden ook tot de groei van de arbeidersklasse. 
In 1850 wordt 50% van de beroepsbevolking tot die klasse gerekend, in 1899 is 
dat al bijna 60%, terwijl de beroepsbevolking zelf met circa 60% gegroeid is. In 
1905 werkt ongeveer de helft van de arbeiders in bedrijven met meer dan 50 werk-
nemers.14 Binnen de groeiende groep ontstaat de vakbeweging: de organisatie van 
arbeiders om de positie van arbeiders te verbeteren.

In 1866 komt de eerste landelijke vakbond tot stand, maar er is al wel eerder spra-
ke van vakbondsactiviteiten. ‘Opstandig waren in ieder geval de gravers van het 
Noordhollands Kanaal, toen zij samenrotten om betere arbeidsvoorwaarden te 
krijgen’.15 De Algemeene Nederlandsche Typografenbond is de eerste bond. ‘Een 
landelijke bond is hard nodig om zetters, drukkers en binders meer zekerheid te 
geven’.16 Een factor van belang is het feit dat de typografen een eigen tijdschrift 
Laurens Koster hebben. Deze bond ontstaat niet uit het niets, maar maakt gebruik 
van al bestaande gezelligheidsverenigingen.17 Want dat is een vorm waarin am-
bachtslieden zich in de eerste helft van de eeuw organiseren: in feestverenigingen 
en in ondersteuningsfondsen.18 Na 1860 verandert de reden om te organiseren: 
van het bevorderen van het sociale verkeer tussen vakgenoten naar het bevorderen 
van de arbeidsverhoudingen.19

Het zijn de geschoolde ambachtslieden die zich als eersten aaneensluiten tot 
vakbonden. Niet de arbeiders in de grootindustrie, daar er van grootschalige in-
dustrie in die jaren nog zelden sprake is. 

De eerste vakorganisaties ontstaan in Amsterdam. Niet alleen omdat het in 
staatkundig opzicht de hoofdstad van Nederland is. Amsterdam is van oudsher 
ook een handelsstad met internationale contacten. Ontwikkelingen in het buiten-
land komen dan ook veelal via deze stad Nederland binnen. Dat geldt voor veel, 
ook voor het idee om arbeiders te organiseren. Niet alleen in de hoofdstad ove-
rigens, ook in andere steden en regio’s ontstaan veelal lokale organisaties van ar-
beiders. 
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30 1  ‘Onder eigen banier’

Het werk van Karl Marx en Friedrich Engels vormt een inspiratiebron om te 
komen tot arbeiders- of vakorganisaties. Het Communistisch Manifest (1848) en 
Das Kapital (1867) hebben grote invloed. De bevrijding der arbeidersklasse moet 
van de arbeiders zelf komen en daarom is organisatie nodig. In 1864 wordt in 
Londen de Internationale Arbeiders Associatie opgericht, aangezien Londen in 
die jaren de vluchthaven is voor tal van radicale wereldhervormers. Deze vinden 
elkaar in een radicaal programma. 

Op 30 augustus 1869 wordt (natuurlijk) in Amsterdam de Nederlandse afde-
ling van de Internationale opgericht. Maar ‘de Nederlandse arbeider wilde iets an-
ders. Voor ver liggende socialistische toekomstidealen voelde hij niets; hij begreep 
ze niet eens … Het was het typische bewijs van achterlijke ontwikkeling, alleen 
in beweging te brengen voor onmiddellijk grijpbare en begrijpbare voordelen als 
hoger loon en kortere werktijd, liefst te verkrijgen door minnelijke schikking met 
de patroons’. De Internationale is geen lang leven beschoren. Interne, ideologi-
sche confl icten en de bloedig onderdrukte opstand van Franse arbeiders in Parijs 
in 1871 dragen daar fl ink aan bij.20

De betekenis van de Internationale voor de Nederlandse arbeidsverhoudingen 
ligt dan ook niet in de Internationale zelf, maar in het feit dat een beweging op 
gang wordt gebracht. Een beweging die in oktober 1871 leidt tot de oprichting 
van het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond (anwv). Deze nieuwe or-
ganisatie heeft weinig op met het socialisme en streeft zeker niet naar ‘de revolu-
tie’ of andere vormen van geweld. Het anwv is juist gericht op overleg en samen-
werking. Het gaat vooral om het verkrijgen van praktische verbeteringen voor de 
arbeidersklasse. Het Verbond heeft de wind mee. De economie ontwikkelt zich 
voorspoedig en de patroons zijn geneigd toe te geven aan de eisen – wellicht ook 
bevreesd voor revolutionaire bewegingen, zoals in Parijs. Daarbij komt dat in 
1872 het zogenoemde coalitieverbod wordt opgeheven. Het afschaffen van de gil-
den tijdens de Franse bezetting van ons land is gevolgd door de instelling van een 
coalitieverbod: patroons en werklieden mogen zich niet verenigen. Vanaf 1872 
– en gebaseerd op de grondwettelijke vrijheid van vereniging – mag dat wel.21

Het anwv is een federatie van plaatselijke verenigingen, die zelf geen landelij-
ke organisatie kennen. Er moet dus rekening worden gehouden met sterk uiteen-
lopende belangen. Daarbij gaat het om meer dan loon alleen, ook de verkorting 
van de arbeidstijd vormt een doel. In die jaren bestaat er geen enkele wettelijke 
bescherming en wordt de arbeidstijd bepaald door de werkgever. De uitwassen 
daarvan zijn berucht, maar bepalen niet de arbeidsduur van allen. De arbeidstijd 
is lang – voor iedereen. Op zondag en gedurende de nachtelijk uren wordt arbei-
ders gezegd te werken. 

De vakbonden beperken zich overigens niet alleen tot de directe arbeidsvoor-
waarden. Er zijn ook initiatieven om de werkloosheid door het opzetten van ar-
beidsbeurzen te beteugelen. Er is aandacht voor woningbouw. En bonden richten 
zich op de zedelijke verheffi ng van arbeiders.

Ook christelijke arbeiders vinden een plaats in de anwv, maar niet voor lang. 
Om die ontwikkeling te begrijpen moeten wij de ontwikkelingen in de christelij-
ke wereld beschouwen. Op 28 juli 1871 verschijnt een nieuw weekblad: De Werk-
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mansvriend. De uitgever en hoofdredacteur van dit blad: J. Wolbers  te Utrecht. 
Wolbers heeft zijn kapitaal verworven als schilderspatroon en zet zijn middelen in 
om de sociale kwestie te bestuderen.22 De doelgroep van dit blad: de christelijke ar-
beiders – in die tijd formeel de meerderheid van de arbeiders in Nederland. Wol-
bers wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van de arbeiders. 
Die positieverbetering kan op den duur maar op één manier echt tot stand komen: 
de terugkeer naar God en Zijn Woord. Daarmee verzet De Werkmansvriend zich 
vooral tegen het socialisme, dat – in de ogen van Wolbers en de zijnen – de mens af-
leidt van God. De maatschappelijke ellende wordt ten diepste veroorzaakt doordat 
de samenleving zich afwendt van het evangelie van de verlossing door Jezus Chris-
tus. Als deze heilloze weg niet wordt verlaten, dan blijven de problemen voortbe-
staan – zo is de overtuiging in deze kring.

De Werkmansvriend staat positief tegenover het anwv, dat zich immers inzet 
voor herstel van de zondagsrust en pleit voor vrijheid van onderwijs en ook ruim-
te laat voor christelijk onderwijs.23 Onderwijs dat kan helpen bij het doel: de mens 
terugleiden naar zijn Schepper.

De Werkmansvriend, maar ook andere organisaties, maakt duidelijk dat op het 
christelijk erf aandacht is voor de ‘sociale queastie’.24 Een van de voormannen in 
dit debat is de Amsterdamse metselaar K. Kater .25 Hij treedt toe tot het anwv en 
speelt al snel een vooraanstaande rol. Het anwv ontwikkelt zich echter in een 
richting die Kater  niet aanstaat en in juli 1873 treedt hij uit als lid.

De ‘sociale queastie’ is niet alleen een vraagstuk dat onder de arbeiders leeft, 
maar ook in progressieve liberale kringen de aandacht trekt. Feitelijk worden alle 
maatschappelijke problemen met elkaar in verband gezien en vormen daarmee 
een van de belangrijke discussiepunten in de tweede helft van de 19e eeuw. Alle 
maatschappelijke stromingen houden zich – elk op eigen wijze – met dit vraag-
stuk bezig.

In 1870 komt het ‘Comité ter bespreking der sociale queastie’ tot stand. Dit Co-
mité stelt zicht tot doel het vraagstuk onder de aandacht van de ‘bezittende klas-
se’ te brengen en op te lossen. Er worden ook arbeiders als lid opgenomen, maar 
het zijn toch vooral ‘heren’ die de kar trekken.26 Om een herkenbaar strijdpunt 
te hebben, ijvert het Comité voor een verbod op kinderarbeid. Dat leidt in 1874 
tot het zogenoemde Kinderwetje, een initiatief van Kamerlid S. van Houten. Het 
oorspronkelijke voorstel is weliswaar afgezwakt, maar voor het eerst wordt een 
wet van kracht die (jonge) arbeiders beschermt tegen de uitwassen van de vrije en 
kapitalistische ondernemingsgewijze productie.27

Het anwv ondersteunt de strijd voor het ‘Kinderwetje’ en begeeft zich daarmee 
op politiek terrein. Die politieke steun leidt tot een debat over de positiebepaling 
van het Verbond. Er ontstaat een discussie over de wijze waarop het onderwijs 
moet worden uitgebreid en verbeterd. Een belangrijke stroming binnen het anwv 
pleit voor volledig staatsonderwijs op neutrale grondslag. Dat is voor Kater  een 
stap te ver. Hij maakt juist de keuze voor christelijk onderwijs. Dat onderwijs kan 
(en moet) immers een rol spelen bij het geestelijk herstel van ons land. Juist het 
loslaten van de christelijke beginselen is in zijn beleving de diepste oorzaak van de 
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32 1  ‘Onder eigen banier’

sociale kwestie. Vernieuwing van het onderwijs moet dat probleem niet vererge-
ren door zich te baseren op een neutrale grondslag. Eerder het tegendeel.

Maar het is niet het enige probleem voor Kater . Het anwv is een verzameling 
van organisaties en daarmee een verzameling van mensen met uiteenlopende op-
vattingen. Zo is H. Gerhard betrokken bij het werk. En het is dezelfde Gerhard, 
die zich inzet voor het oprichten van de Nederlandse afdeling van de socialistische 
Internationale.28 Kater  zoekt de oplossing van problemen vooral in het overleg, 
Gerhard en anderen kiezen een confronterende strategie.

1.2   Patrimonium

Het feit dat Kater  zich terugtrekt uit het anwv betekent niet dat hij de sociale strijd 
opgeeft. In 1874 treedt hij in dienst van de fi rma Van Vollenhoven, bierbrouwers te 
Amsterdam. Dit moderne bedrijf staat onder leiding van W. Hovy,  een actieve en 
sociaal-voelende orthodoxe protestant.29 Kater  werkt daar als metselaar-ploegbaas 
samen met timmermansbaas B. Poesiat . Gedrieën voeren zij gesprekken, die uitstij-
gen boven het regelen van de dagelijkse arbeid. Als betrokken christenen bespreken 
zij de problemen in kerk en samenleving, en in het bijzonder het zedelijk en stof-
felijk welzijn van de werkliedenstand.30 Zij drieën maken dan ook deel uit van de 
groep van negen mannen, die op 3 januari 1876 in een Amsterdams grachtenhuis bij 
elkaar komt. Die bijeenkomst is in hun beleving dringend nodig. Tijdens het kerst-
congres van 1875 heeft het awvn een besluit genomen over de onderwijskwestie. 
Het awvn kiest voluit voor algemeen, verplicht en neutraal staatsonderwijs. Dat 
kan in de ogen van de negen mannen geen standpunt van alle werklieden zijn. Die 
dag richten zij dan ook een eigen werkliedenvereniging op christelijke grondslag 
op. Wat hen voor ogen staat: een protestants-christelijk-sociale organisatie voor 
mannen uit alle lagen van de bevolking.31 Kater  wordt voorzitter, Poesiat vice-
voorzitter. Van hun baas – Hovy – krijgen zij alle gelegenheid dit werk te doen. De 
naam van de vereniging: Patrimonium – Ons Vaderlijk Erfdeel. Een naam als slo-
gan, want het vaderlijk erfdeel bestaat toch uit het bevrijdende evangelie. Daarvan 
moet de betekenis worden hersteld om de sociale kwestie te kunnen oplossen. 

Het is van belang om wat langer stil te staan bij Patrimonium. Daartoe keren wij 
eerst terug naar de eerste helft van de 19e eeuw. In die jaren ontstaat het ‘Reveil’ (de 
ontwaking). De dichter W. Bilderdijk verzet zich tegen de geest van de tijd. Het 
offi ciële christendom van die dagen – zo vindt hij – is een godsdienst, waarbij niet 
God maar de mens in het middelpunt staat. De godsdienst van de rede, een product 
van de Verlichting verbreid door de Franse Revolutie, viert hoogtij.32 Het Reveil 
stelt zich tot doel: de bekering des harten en de zedelijke opheffi ng van wat in zonde 
verloren lag.33 Binnen het Reveil is ook aandacht voor de armen en misdeelden in de 
samenleving. Aandacht die ontbreekt bij de heersende geestesrichtingen. 

Is er eerst vooral verbale aandacht voor de onderkant van de samenleving, al snel 
vertaalt zich dat in activiteiten gericht op die onderkant. Eén van de voormannen 
van de beweging, dominee O.G. Heldring , geeft praktische vorm aan de idealen. 

027-050•Hazenbosch H01.indd   32 08-04-2009   22:31:40



Hij meent op Bijbelse gronden dat rijken en armen elkaar zullen blijven ontmoe-
ten,34 en zoekt daarom naar middelen om de armen zo te helpen, dat zij zichzelf 
kunnen redden. Een andere voorman, ds. H.P. Scholte , stelt: ‘In den tegenwoor-
dige toestand van Nederland is dus de roeping der rijken om aan de behoeftigen 
arbeid te verschaffen, ten einde deze aldus in hunnen dagelijksche behoefte kun-
nen voorzien.’35 Een combinatie van denken en doen, en doen in de vorm van fi -
lantropie en het oproepen van de rijken zich het lot van de armen aan te trekken.

In 1871 mengt de Amsterdamse predikant A. Kuyper  zich in het debat. Hij 
schrijft een brochure De Arbeiderskwestie en de Kerk. Hij vindt dat Heldring en 
de zijnen niet consequent genoeg zijn. ‘Hoe wil men zich dan een kerk van Chris-
tus denken, zonder hart voor zulk een lijden [van de arbeiders, ph], en zonder den 
innerlijken drang, om haar Heiland, die ze aanbidt, ook hier in de majesteit zijner 
reddende, heilaanbrengende liefde te doen schitteren’. Verderop in de brochure: 
‘het redden van den enkele is nog iets anders, dan het aanvatten met de heilige be-
zieling des geloofs van het maatschappelijk vraagstuk zelf.’36 Hier herkennen wij 
kritiek op de architectuur van de samenleving. Het is onvoldoende om de goede 
woorden te hebben. Onvoldoende om de nood van de naaste te lenigen. Het gaat 
om de samenleving zelf. Voor die samenleving heeft de Bijbel een woord. Die sa-
menleving moet – in de visie van Kuyper  – anders in zijn opbouw, in zijn architec-
tuur, worden vormgegeven.

Kuyper  krijgt door zijn gedreven optreden in woord en daad grote invloed op 
het denken in christelijke kring en beïnvloedt ontegenzeggelijk het denken van de 
mannen, die begin 1876 bij elkaar komen. Deze mannen staan in de traditie van het 
Reveil en weten dat maatschappijkritiek dan begint bij het aanvaarden van de Bij-
belse uitgangspunten. In de aanvaarding van die uitgangspunten ligt in hun ogen 
ook de enige oplossing. W.C. Beeremans , die de bijeenkomst op 3 januari 1976 bij-
woont, schrijft in De Werkmansvriend: Nodig is ‘terugkeer tot ene zuivere Chris-
telijke maatschappij’. Want ‘er bestaan geene bloot maatschappelijke vraagstuk-
ken! Alle, zo vele als er zijn, moeten hunnen oplossing vinden in het Christendom, 
moeten opgelost worden naar de eisch van Gods wetten. En daarom is het ook 
vanuit het perspectief van de arbeiders gezien dat de samenleving terugkeert naar 
het Woord. En dat kan alleen maar als werklieden zich aaneensluiten in een orga-
nisatie, die de christelijke beginselen als uitgangspunt neemt’.37 

Deze benadering is duidelijk herkenbaar in de statuten van Patrimonium, die 
op 19 maart 1877 koninklijk worden goedgekeurd. Volgens artikel 1 van de sta-
tuten stelt Patrimonium zich ten doel: ‘de kennis daarvan [d.i. Gods Woord en 
de traditiën onzes volks, ph] te verbreiden, om de liefde daartoe op te wekken, 
ten einde op deze grondslagen de belangen der maatschappij in haar geheel, die 
der werklieden in het bijzonder, door alle geoorloofde middelen te bevorderen’. 
Het gaat dus vooral om het uitdragen van de christelijke beginselen. Dat past in 
de ontwikkelingen in eigen kring, waar hetzelfde doel wordt nagestreefd door het 
Anti-Schoolwet Verbond.38 Dit verbond dat enige jaren eerder – in 1872 – werd 
opgericht, richt zich op wijziging van de grondwet om zo christelijk onderwijs 
mogelijk te maken.39 Uit artikel 2 blijkt dat Patrimonium geen vakorganisatie is, 
want onder de middelen wordt niet gesproken over arbeidsvoorwaarden en ar-
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beidstijden of -omstandigheden. Wel over het houden van voordrachten, het in-
richten van een bibliotheek, het ondersteunen van weduwen en zieken, e.d. Patri-
monium richt zich niet op werklieden alleen, maar op de maatschappij.

Kater  en de zijnen zien de oplossing van de problemen niet in de confrontatie, 
maar in de samenwerking tussen werklieden en patroons. Beiden moeten immers 
worden aangesproken vanuit de gedeelde overtuiging, vanuit de bijbel. Patrimo-
nium kent dan ook twee soorten leden: gewone leden – werklieden – en buitenge-
wone leden – werkgevers en patroons. 

In De Werkmansvriend schetst Kater  het – al eerder geciteerde – verschil met het 
anwv: ‘Wij willen hetzelfde, dat is waar, maar wij willen het niet uit hetzelfde be-
ginsel, niet op dezelfde wijze, niet langs denzelfden weg, niet tot hetzelfde doel’.40

Het anwv is dan ook niet echt enthousiast over de oprichting van Patrimonium: 
‘de richting, die de godsdienst in de arbeidersbeweging mengt’, is het wat laatdun-
kende oordeel.41 Daarmee is een confl ict geschetst dat nog vele malen de kop zal 
opsteken.42 Waarom de religie als uitgangspunt nemen? Kater , die alles in het werk 
stelt om de kerkelijke richtingenstrijd buiten Patrimonium te houden, herkent de 
kritiek niet. Als je geloof niet verbonden is met het dagelijks leven, dan verliest het 
zijn kracht – zo redeneert hij en met hem anderen. Het gaat juist om het geloof, om 
het evangelie. Als je dat uitgangspunt niet deelt, dan valt het vervolg van de rede-
nering ook moeilijk te begrijpen. Maar ook als je het uitgangspunt wel deelt, dan 
wil dat nog niet zeggen dat je de conclusie – christelijke organisatie – deelt. Het 
is niet de minste, te weten Abraham Kuyper , die zich afvraagt of christelijke vak-
organisatie wel nodig is. Christelijk-sociale organisatie is dringend gewenst, maar 
of een christelijke vakorganisatie – waarbij het toch vooral om praktische zaken 
gaat – ook van node is, wordt door Kuyper  lange tijd betwijfeld.43

De mannen van Patrimonium gaan aan de slag. Kater  reist door het land om ook 
in andere plaatsen afdelingen op te richten. En dat lukt heel aardig. Aan het ein-
de van de eeuw, nog voor Patrimonium 25 jaar bestaat, is het uitgegroeid tot de 
grootste sociale organisatie van Nederland. Ongeveer 13.000 leden zijn verenigd 
in 174 plaatselijke afdelingen. Niet alleen de organisatie krijgt aandacht. Op het 
eerste congres op 11 augustus 1880 wordt gewerkt aan de oprichting van een pen-
sioenfonds voor de leden. Het congres benoemt een commissie, die er in slaagt al 
in november van dat jaar de statuten van een pensioenfonds te publiceren.44 Toch 
blijkt de praktijk weerbarstig. Het duurt een aantal jaren voordat het fonds echt 
gaat werken maar dan ontbreekt het aan deelnemers. Op 10 november 1889 wordt 
tot opheffi ng besloten.45 Dat lijkt een onbeduidend feit, maar is het niet, omdat 
duidelijk wordt dat Patrimonium probeert zijn doelstellingen te realiseren. Ook 
wordt zichtbaar welke methoden in de christelijk-sociale beweging de voorkeur 
hebben, namelijk die van zelforganisatie. In socialistische kring wordt ook in die 
dagen al gepleit voor staatspensioen. Hier wordt het confl ict tussen twee geestes-
stromingen zichtbaar, dat tot in de volgende eeuw een rol zal spelen.

Is de feitelijke oprichting van Patrimonium een reactie op de standpuntbepaling 
van het liberale anwv, al snel verschuift het accent naar de strijd tegen de socia-
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listen. F. Domela Nieuwenhuis , voormalig predikant en voorzitter van de Sociaal 
Democratische Bond, vormt in de ogen van Patrimonium, een groot gevaar. Hij 
verkondigt een ander heil: het socialisme.46 Daarmee brengt hij de mensen af van 
de essentiële boodschap van het bevrijdend evangelie. Het is dan ook geen toe-
val dat er nogal wat afdelingen van Patrimonium – vooral in het sociaal onrustige 
noorden – tot stand komen, nadat de Sociaal Democratische Bond een afdeling 
heeft opgericht.47 Patrimonium groeit dan ook spectaculair, net als de Sociaal De-
mocratische Bond, maar de eerste is ongeveer drie keer zo groot als de tweede.

Zoals gezegd, wil Kater  voorkomen dat de twisten op het kerkelijk erf onderdeel 
worden van de discussies binnen Patrimonium. Patrimonium is een sociale orga-
nisatie, geen kerkelijke met de daarbij horende theologische twisten. Toch mis-
lukt die opzet.

Kuyper  tracht de Nederlands Hervormde Kerk in orthodoxe zin te veranderen. 
Hij meent dat de kerk te weinig doordrongen is van de zuivere, de echte beteke-
nis van de Bijbel en dat moet veranderen. De spanningen lopen hoog op en komen 
in het midden van de jaren ’80 tot een uitbarsting. Kuyper  en de zijnen verlaten 
de Nederlands Hervormde kerk. Ook Kater  en Poesiat  bevinden zich onder deze 
dolerenden. Hoe Kater  ook probeert onderscheid te maken tussen de persoon Ka-
ter  en voorzitter Kater , daarin slaagt hij niet.48 Patrimonium wordt in zekere mate 
een gereformeerde vereniging, ook al omdat de visie van Kuyper  op het sociale 
vraagstuk en de oplossing daarvan wordt onderschreven.49

Het kerkelijk confl ict, dat later zal leiden tot de oprichting van de Gereformeer-
de Kerken in Nederland,50 remt het groeiend ledental van Patrimonium niet. Wel-
licht ook omdat de Nederlands Hervormde leden geen ander onderdak kunnen 
vinden als zij de strijd voor een evenwichtiger maatschappij op christelijke grond-
slag willen voortzetten. Toch heeft het kerkelijk confl ict op den duur gevolgen. Op 
lokaal niveau, bijvoorbeeld in Dordrecht, verenigen hervormde arbeiders zich in 
een zelfstandige organisatie. Deze organisaties sluiten zich op 1 mei 1890 aaneen. 
Eerst onder de naam ‘Werkmansvereeniging tot behoud der Hervormde Kerk’, 
vanaf 1 mei 1893 onder de naam ‘Christelijk Nationale Werkmansbond’ (cnwb). 
Deze bond kent huiselijk geformuleerd twee doelstellingen: het behoud van de 
Nederlands Hervormde Kerk en het behoud van de arbeiders voor die kerk. Die 
doelen kunnen worden bereikt door het inrichten van ziektekassen, pensioenkas-
sen, e.d.51 De Werkmansbond – later ook wel de ‘fondsenbond’ genoemd – ont-
houdt zich van politieke bemoeienis, maar tracht in de geest van het Reveil te voor-
zien in de noden van de arbeiders. En doet dat met het nodige succes. De bond 
groeit aanzienlijk en vormt een serieuze concurrent voor Patrimonium.52

1.3   Sociaal Congres

Eén van de redenen – zo niet dé reden – om Patrimonium op te richten vormt de 
sociale kwestie. We zagen al dat Patrimonium praktische initiatieven ontwikkelt 
om bestaande noden te lenigen. Maar bestaat er ook een echt sociaal program-

 1.3  Sociaal Congres 35

027-050•Hazenbosch H01.indd   35 08-04-2009   22:31:41



36 1  ‘Onder eigen banier’

ma? Niet in de ogen van de Friese afdelingen, want deze pleiten vanaf het mid-
den van de jaren ’80 voor een actiever optreden op maatschappelijk terrein.53 Het 
is vooral P. van Vliet jr ., voorzitter van de afdeling Leeuwarden, die optreedt als 
woordvoerder. De ‘Grote Depressie’, waarin de economie en zeker ook de Frie-
se landbouw zich bevindt, vormt ongetwijfeld een belangrijke verklaring voor dit 
pleidooi.54 Kater  – als woordvoerder van de landelijke organisatie – voelt in eerste 
instantie niet veel voor zo’n programma.55 Maar hij ziet wel een mogelijkheid om 
de arp onder druk te zetten. Dat is in de ogen van Kater  hard nodig, want hij heeft 
nog een paar appeltjes met die partij te schillen. Kater  vindt dat ook arbeiders hun 
partij moeten kunnen meeblazen in de Tweede Kamer, maar Patrimonium-man-
nen krijgen geen kiesdistrict toegewezen.56 Als de Patrimonium afdeling Sneek in 
1888 voorstelt om Kater  kandidaat te stellen, zorgt Kuyper  er persoonlijk voor dat 
W.G. baron Brandsen  van Zijp kandidaat wordt. Een ‘heer’ in plaats van een ar-
beider. Als de baron ook nog wordt gekozen voelt Kater  zich – begrijpelijk – in de 
hoek gezet. Naast dit probleem met een persoonlijk tintje heeft Kater  ook andere 
motieven. Het christelijke kabinet-Mackay heeft – tegen de belofte in – geen wet-
geving op sociaal terrein tot stand gebracht noch het kiesrecht uitgebreid. Kortom: 
Kater  wil het Friese pleidooi wel gebruiken om de invloed van Patrimonium bin-
nen de arp uit te breiden.

Is Kater  wellicht wat ambivalent over het ontwerpen van een sociaal program-
ma, Kuyper  is gewoon tegen. Kuypers belangrijkste argument is zijn vrees dat een 
eigen sociaal programma zal leiden tot een eigen politieke partij. En dat gaat dan 
ten koste van Kuypers arp. Toch doet Kuyper meer dan het voorstel afwijzen. Hij 
maakt nog eens duidelijk dat het ‘strooien van wat sociale suiker’ volkomen on-
voldoende is. Er moet wel degelijk wat gebeuren. Kuyper  herhaalt zijn pleidooi 
voor Kamers van Arbeid. Het zijn deze Kamers, die de sociale problemen in over-
leg tussen werkgevers en werknemers moeten oplossen.

Het ligt nogal voor de hand om vast te stellen dat Patrimonium niet gelukkig is 
met de reactie van Kuyper . De partijen staan dan ook lijnrecht tegenover elkaar. 

Patrimonium vergadert op 11 november 1890. Het ontwerpen van ‘Een Sociaal 
Program’ staat als eerste op de agenda. Kater  heeft zijn eerdere bezwaren blijk-
baar laten varen ten voordele van de nog te schillen appeltjes en om een scheu-
ring binnen Patrimonium te voorkomen. De jaarvergadering wordt een dag eer-
der voorafgegaan door een huishoudelijke vergadering, waarop de agenda wordt 
besproken. Kuyper  is genodigd en hij komt ook. Hij spreekt zo indrukwekkend 
dat besloten wordt het voorstel van de agenda te halen en te vervangen door een 
ander voorstel. Patrimonium zal een brief schrijven aan het Centraal Comité van 
de arp met het voorstel om een sociaal congres te organiseren. Dat congres moet 
‘de middelen bespreken, die bij den tegenwoordige stand der Sociale queastie ten 
goede onzes volks en inzonderheid der werklieden dienen te worden beproefd’.57 
Die brief wordt geschreven en er komt antwoord: Het Centraal Comité ‘is gene-
gen een Sociaal Congres saam te roepen’. Verder werd besloten ‘saamwerking te 
zoeken, niet alleen met Patrimonium, maar ook met den Christelijken Volksbond 
te ’s Gravenhage en met de Vereniging tot het Heil des Volks’.58 

De problemen lijken opgelost, maar op de jaarvergadering zelf haalt Kater fel 
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uit naar de arp. Deze actie leidt tot verschillende reacties, die duidelijk maken dat 
op het christelijk-sociale erf uiteenlopende opvattingen bestonden en blijven be-
staan.

De voorbereiding van het congres komt in handen van een regelingscommissie. 
Bij de samenstelling van de commissie poogt Kuyper  – tevergeefs overigens – al te 
radicale elementen te weren, maar hij zorgt er wel voor dat de arp de meerderheid 
van de tien commissiezetels inneemt.

In augustus 1891 doet zich in de commissie een incident voor dat een beeld geeft 
van een denkrichting in kerkelijk Nederland. Eén van de leden – H. Waller  – wil 
zich terugtrekken omdat hij zich maar half thuis voelt in de commissie. De oplos-
sing van de sociale kwestie ligt in zijn ogen buiten het vermogen van de mens. De 
sociale kwestie, zo redeneert Waller, ligt in de menselijke ellende, die veroorzaakt 
wordt door de zonde. De sociale kwestie bestaat bij rijken en armen, waarbij de 
armen misschien nog wel het beste af zijn.59

Op maandag 9 november 1891 ’s avonds om 8 uur vindt de openingsbijeenkomst 
van het Sociaal Congres plaats. Kuyper  opent met zijn beroemd geworden toe-
spraak Het sociale vraagstuk en de christelijke religie.60 Hij maakt al snel duidelijk 
welke vraag het congres ‘op ernstige wijze’ moet bespreken: ‘wat ons als belijders 
van den Christus te doen staat, met het oog op de nooden van onze tijd’. Niet al-
leen in Nederland wordt met die vraag geworsteld, ook in het buitenland is deze 
aan de orde en met die vraag staat het congres in de traditie van Bilderdijk en zijn 
opvolgers. Hij schetst in felle kleuren de oorzaak van het sociale vraagstuk, hij 
verwoordt zijn ‘architectonische maatschappijkritiek’. Die kritiek ligt in het los-
laten van de band met God. De echte oplossing van het vraagstuk ligt dan ook in 
het herstel van die band. Kuyper  zet zich daarbij af tegen het socialisme: ‘revo-
lutie is dan ook door Jezus, noch door zijn apostelen ooit gepredikt’, zij het dat 
Hij zijn plaats nooit kiest ‘bij de meer gegoeden’. Maar Kuyper  spaart ook ande-
re stromingen niet. Zo verwijt hij de rooms-katholieke kerk de voedingsbodem 
te hebben geschapen voor de Franse revolutie. Een revolutie, die een volstrekte, 
maar onjuiste ommekeer teweegbracht. De onderwerping aan God werd vervan-
gen door de autonomie van het individu; ‘eener uit God gewelde liefde’ werd ver-
vangen door ‘het egoïsme van den om het bezit worstelende hartstocht’. De soci-
ale nood, die ten grondslag ligt aan het huidige sociale vraagstuk, moest dus wel 
ontstaan. Daarbij spelen ook andere factoren, zoals de technologische ontwikke-
ling, een rol, maar die vormen niet de fundamentele oorzaak. Kuyper  citeert met 
instemming de apostel Jacobus: ‘geldzucht is de bron van alle kwaad’, geldzucht 
als verwerpelijke bron van en voor het kapitalisme. Vervolgens spreekt Kuyper  
zich uit over de sociaal-democratie en die stellingname zal hem niet door allen in 
dank zijn afgenomen. ‘De valsche theorie [die van de Franse revolutie, ph] een-
maal toegegeven is de Sociaal-democratie en zij alleen consequent’. Op deze ma-
nier neemt Kuyper  afstand van de liberale opvattingen, die ook in zijn eigen arp 
opgeldt doen.

Kuyper  doet vervolgens uit de doeken, dat de Franse revolutie nog een gevolg 
heeft; de sociale queastie. ‘Wie van een sociale queastie spreekt, bedoelt hiermeê in 
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den algemeensten zin, dat er ernstige twijfel is gerezen aan de deugdelijkheid van 
het maatschappelijk gebouw, waarin we wonen … de sociale queastie … bestaat 
voor u dan eerst, zo ge architectonische critiek oefent op de menselijke sociëteit 
zelve, en dienvolgens een andere inrichting van het maatschappelijk gebouw ge-
wenscht én mogelijk acht’.

In het tweede deel van zijn betoog zegt Kuyper  zich te richten op de oplossing 
van de sociale kwestie. Hij gaat in op een reeks onderwerpen, in deze weergave 
beperk ik mij tot zijn opvattingen over arbeid. Kuyper  neemt stevig stelling: ‘den 
werkman als een ‘stuk gereedschap’ te misbruiken, is en blijft een ‘aanranden van 
zijn menschenwaarde’. Sterker nog, het is een zonde, rechtstreeks ingaande tegen 
het zesde gebod: ‘Gij zult den arbeider ook maatschappelijk niet dooden’. Welis-
waar staat geschreven ‘in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten’, maar 
daarnaast staat ook: ‘de arbeider is zijn loon waardig’ – zo zegt Kuyper . Dat geldt 
ook voor de dagloner, want ‘ook die daglooner moet als naar den beelde Gods ge-
schapen, kunnen leven’.

Er ligt in het sociale vraagstuk ook een rol voor de overheid. Daarbij herhaalt 
Kuyper  zijn eerdere pleidooi om te komen tot de inrichting van een ‘Wetboek 
voor den Arbeid’. ‘De Overheid helpe den arbeid aan recht. Ook voor den arbeid 
moet de mogelijkheid geboren, dat hij zich zelfstandig organiseere en voor zijn 
rechten kunne opkomen.’ Daarbij moet de overheid zich – in de visie van Kuy-
per  – als het om geldelijke ondersteuning gaat, beperken tot een minimum, want 
‘blijvend heil schuilt voor volk en vaderland, en zoo voor onzen arbeidersstand, 
alleen in een krachtig eigen initiatief’.61

Met deze toespraak bindt Kuyper  de linkervleugel van de arp aan zich,62 en ac-
cepteert daarmee tot op zekere hoogte het risico dat de partij zal worden gespleten 
gelet op de ‘vervaarlijke radicale taal’63 die hij liet horen. De vraag is of zijn toe-
spraak voldoende tegemoet komt aan de behoefte tot een sociaal program, zoals 
dat binnen Patrimonium gewenst wordt. Om die vraag te beantwoorden moeten 
we verder kijken dan de toespraak zelf, we moeten ons richten naar de congres-
conclusies, waarvoor de rede de opmaat is. De rede zelf wijst immers eerder af dan 
dat er voorstellen worden gedaan.

Wellicht de belangrijkste en in ieder geval een van de meest besproken conclu-
sies is verwoord in de paragraaf De sociale queastie van haar maatschappelijke zij-
de. Daar wordt het recht van werkstaking, ‘mits in elk geval nooit als politiek in-
strument of als moedwillige contractbreuk’, erkend. De werkstaking is niet alleen 
een recht, want ‘in sommige gevallen evenwel kan werkstaking plichtmatig zijn’.64 
Zelfs historici die weinig waardering voor de christelijke politiek en vakbeweging 
etaleren, spreken over deze conclusie met welhaast warme woorden.65

Een tweede conclusie die van belang is, betreft de instelling van Kamers van Ar-
beid, die – zo meent men – de sleutel vormt tot de oplossing van de sociale kwes-
tie. Maar veel meer dan deze gedachte was er niet. Over hun samenstelling, over 
hun bevoegdheden, noch over de wijze waarop zij tot stand moesten komen, be-
staat eenheid van inzicht.66

Er zijn meer conclusies, maar het geheel voldoet uiteindelijk niet in de ogen 
van de Friese mannen, die de samenroeping van het congres hadden veroorzaakt. 

027-050•Hazenbosch H01.indd   38 08-04-2009   22:31:42



Nog hetzelfde jaar ontstaat de ‘Friese bond’ van Patrimonium. Belangrijke oor-
zaak is dat de vragen rond de grondpolitiek, die moesten worden opgelost als oor-
zaak van werkloosheid, onvoldoende aan de orde zijn gekomen. Althans in Friese 
ogen. Uit de activiteiten van deze bond volgt in 1894 dan toch een eigen sociaal 
programma – het Sociaal Congres heeft dit program dus hooguit een aantal ja-
ren vertraagd. Overigens leidt het programma niet tot de door Kuyper  gevreesde 
scheuring in antirevolutionaire kring.

Het Sociaal Congres heeft dus eerder remmend dan stimulerend gewerkt op de 
totstandkoming van een sociaal programma. Weliswaar is het stakingsrecht er-
kend, maar dat is nog geen programma. Weliswaar is het recht erkend, een recht 
dat soms zelfs plicht kan zijn, maar ‘het is meestal niet raadzaam van dat recht ge-
bruik te maken’ zo concludeert rapporteur A. Wiersinga .67 De Kamers van Ar-
beid – waarvoor ook Kuyper  in zijn openingsrede pleitte – zijn het aangewezen 
orgaan om juist stakingen te voorkomen door als scheidsrechter tussen partijen 
op te treden. Toch heeft de conclusie van Wiersinga  niet de bedoeling de werkne-
mers klein te houden, want zijn conclusie over de werkstaking is nauw verbonden 
met een andere conclusie. De conclusie namelijk, dat arbeiders zich zelfstandig 
moeten organiseren. Binnen Patrimonium – zo is zijn pleidooi – moeten ‘corpo-
ratiën van Christenarbeiders’ ontstaan. En met een beetje goede wil kan gezegd 
worden dat hier het startpunt ligt voor christelijke vakorganisatie – maar zover is 
het nog niet.

1.4   Bewegingen

Wij volgen al enige tijd de geschiedenis van Patrimonium. Die geschiedenis brengt 
ons rechtstreeks – zo lijkt het – naar de organisatie van arbeiders in christelijke 
vakbonden en uiteindelijk naar hun samenwerkingsverband, het cnv. Die lijn is te 
herkennen, maar er is meer.

De ontwikkelingen op het kerkelijk erf hebben ook gevolgen voor de chris-
telijk-sociale organisatie in ons land.68 Binnen de Nederlands Hervormde Kerk 
ontstaat – zoals gezegd – de Christelijke Nationale Werkmansbond, een bijna 
vergeten organisatie, maar een die al snel groter is dan Patrimonium. Lang zal de 
Christelijk Nationale Werkmansbond de grootste christelijke arbeidersorganisa-
tie blijven. Pas in 1918 is het cnv groter.69

Ook buiten de kerkelijke wereld ontstaan organisaties van arbeiders op chris-
telijke grondslag. In 1894 wordt de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke 
Kantoor- en Handelsbedienden opgericht. Patrimonium is niet enthousiast en 
zwijgt een jaar lang over die oprichting. 

In 1896 ontstaat de Twentsche Christelijke Katoenbewerkersbond ‘Unitas’, de 
interconfessionele federatie van textielarbeiders. Overigens heeft de oprichting 
van deze organisatie vooral met de Twentse omstandigheden te maken en niets 
met Patrimonium of het Sociaal Congres. De maatschappelijke verhoudingen in 
Twente zijn van dien aard dat de ‘textielbaronnen’ en de arbeiders tot twee ver-
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schillende werelden behoren: een klassenmaatschappij, waarin het socialisme zou 
kunnen aarden. Toch slaagt de oprichting van een Sociaal Democratische Bond 
(sdb) maar nauwelijks, want de Twentse arbeiders vinden het socialisme te revo-
lutionair. Socialisten zijn oproerkraaiers. Ook Patrimonium slaat niet echt aan 
in deze regio. Zeker niet als blijkt dat de Patrimoniumafdeling zijn steun ont-
houdt aan een werkstaking voor hoger loon. Onder leiding van kapelaan A.M.A.J. 
 Ariëns  wordt in 1889 de eerste katholieke textielarbeidersbond opgericht na een 
verloren staking.70 Ook in protestantse kring organiseren de arbeiders zich. Het 
program van de christelijke bonden is radicaal en ontloopt dat van de sdb niet of 
nauwelijks. Maar de bonden zijn elk voor zich te zwak om de noodzakelijke strijd 
te strijden. Daarbij komt dat de rooms-katholieke en de protestants-christelijke 
bonden in de praktijk goed kunnen samenwerken. Daarom wordt in 1896 besloten 
tot een federatief verband onder de naam ‘Unitas’.71

Onderwijl gaat de discussie in Patrimonium door. Moeten arbeiders zich rond 
hun beroep organiseren met als doel de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden? 
Kater  is er eigenlijk tegen, want hij is vanouds een voorstander van organisaties 
van patroons én arbeiders. Die overtuiging is toch een van de redenen, waarom 
hij in de jaren ’70 het anwv verlaat. De oprichting van de Vereeniging van Neder-
landsche Patroons ‘Boaz’ in januari 1892 – een rechtstreeks gevolg van het Sociaal 
Congres – is hem dan ook een doorn in het oog.72 Een verdere uitholling van zijn 
organisatievisie door het oprichten van werknemersorganisaties past zeker niet in 
Katers denken.

Ook Kuyper  voelt, zoals gezegd, niks voor vakorganisatie op christelijke 
grondslag. Verbetering van arbeidsvoorwaarden kan goed door neutrale bonden 
tot stand worden gebracht. De zedelijke verheffi ng evenwel behoort te geschieden 
in christelijke organisaties.73 Deze opstelling van Kuyper  heeft zeker remmende 
invloed, want hij is een man met groot gezag in gereformeerde kring. In september 
1900 nuanceert Kuyper  zijn standpunt. Neutrale organisatie van alle werknemers 
heeft zijn voorkeur, maar de praktijk wijst uit dat die benadering niet staande is 
te houden. ‘Bij het diamantvak is dat ook beproefd’, zo schrijft Kuyper  in een van 
zijn driestars in De Standaard, maar een ‘generale organisatie’ komt al spoedig in 
sociaal-democratisch vaarwater terecht.74 De oprichting van christelijke vakorga-
nisaties is dan ook onontkoombaar.75 Deze standpuntverandering is een op zich-
zelf staande impuls voor het ontstaan van christelijke bonden.

Het oorspronkelijke standpunt van Kuyper  wordt nadrukkelijk niet gedeeld door 
de man, die zich in de loop van de jaren ’90 ontplooit als de grote voorvechter van 
christelijke vakorganisatie: A.S. Talma . De predikant Talma  leert de sociale kwes-
tie kennen in zijn kerkelijke gemeenten. Vanuit die ervaring wordt hij in augustus 
1891 lid van Patrimonium en speelt daar al snel een belangrijke rol.76 Talma ’s op-
vattingen – gebundeld in De vrijheid van de arbeidende stand – komen er in het 
kort op neer dat een arbeider in volle vrijheid een contract kan sluiten met zijn 
werkgever. In dat opzicht is hij dan ondergeschikt, maar hij behoeft in het geheel 
niet onderdanig te zijn. Hij stelt dat ‘de erkenning van de vrijheid en de zelfstan-

027-050•Hazenbosch H01.indd   40 08-04-2009   22:31:43



digheid van den arbeidenden stand een eerste voorwaarde is voor de sociale her-
vorming, die wij begeeren’.77 Talma  breekt in deze benadering nadrukkelijk met 
de – ook in Patrimonium nog levende – gedachte van de standenmaatschappij. Op 
de jaarvergadering van Patrimonium in 1899 waarschuwt Talma  dat Patrimonium 
de stichting van een moderne vakbeweging niet in de weg mag staan.78 Geen ver-
rassend standpunt voor wie hem kent. Al in 1893 heeft hij bijgedragen aan de op-
richting van een vereniging van metaalbewerkers. Talma  toont zich daarbij een 
praktisch man. Hij merkt op dat vakverenigingen ‘den arbeid nader zullen regelen 
en arbeidscontracten bepalen’.79

Binnen Patrimonium ontstaan in de loop van de jaren ’90 vakafdelingen. Dat ge-
beurt op lokaal niveau binnen de afdelingen. Het is niet vreemd om te veronder-
stellen dat dit kleine organisaties zijn, vooral ook omdat er veel van die vakkringen 
worden opgericht. Aan het eind van de jaren ’90 wordt duidelijk dat er aanpassin-
gen in de Patrimoniumorganisatie nodig zijn. Dat brengt het bestuur op de gedach-
te om – net als in socialistische kring – een overkoepelende organisatie in te rich-
ten. Talma  en J. Huizinga – een actieve Patrimoniumman, die in zijn woonplaats 
Kampen ook de sigarenmakers verenigde – krijgen in april 1900 de opdracht om 
over de gang van zaken rond de vakorganisatie te rapporteren.80 Een paar maan-
den later al is het rapport klaar. De vierde conclusie van de rapporteurs is vooral 
van belang voor de cnv-geschiedenis: ‘aan te raden is daarom de oprichting van 
protestantsch-christelijke vakbonden’. Om die oprichting te stimuleren wordt een 
Christelijk Arbeiderssecretariaat (cas) ingesteld in navolging van het socialistische 
Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland (nas).81 De op te richten vakbonden 
behoeven in de visie van Talma  en Huizinga niet te bestaan uit Patrimoniumleden, 
‘omdat Patrimonium niet heeft een voldoende aantal leden, wanneer deze verdeeld 
worden over verschillende vakken’.82

Het cas heeft tot doel op landelijk niveau verbinding te maken tussen honder-
den lokale vakorganisaties. De oprichters van het cas hopen dat ook niet-Patri-
moniumorganisaties zullen toetreden, maar die hoop is ijdel. Bestuurders van an-
dere organisaties doorzien de constructie – zij willen niet via een achterdeur toch 
onder de vleugels van Patrimonium schuilen en laten het cas links liggen. Zelfs 
Patrimoniumorganisaties treden niet toe. In 1905 wordt – in woorden van onze 
tijd – een doorstart gemaakt. Het cas wordt verzelfstandigd en ontkoppeld van 
Patrimonium, maar ook dat mag niet helpen.

Uit de oprichting van het cas zou geconcludeerd kunnen worden dat de discus-
sie over christelijke arbeidersorganisatie ten einde is, maar dat is niet het geval. In 
1903 stelt ds. J.C. Sikkel  in een redevoering voor de christelijke werkgeversorga-
nisatie ‘Boaz’ dat de vakbeweging – dus ook de christelijke vakbeweging – een ui-
ting is van onchristelijke revolutionaire beginselen.83 Sikkel , die via het diaconaat 
nauw betrokken is bij de maatschappelijke nood, gaat ervanuit dat een onderne-
ming een zelfstandig organisme is. Hij past de gedachte van Kuyper  over de soe-
vereiniteit in eigen kring op de onderneming toe. De aparte organisatie van arbei-
ders past niet in die benadering, omdat die aparte organisatie bepaalde vakgenoten 
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– i.c. de patroons – van het lidmaatschap uitsluit. Sikkel  grijpt daarmee terug op de 
beginjaren van Patrimonium, toen naast werklieden ook patroons lid konden zijn.

Sikkel  legt zijn opvattingen vast in veertig stellingen. Stellingen die de nodige 
beroering wekken, omdat hij met name de ontwikkeling van de christelijke vak-
beweging veroordeelt. ‘Zo ze [d.i. de vakorganisatie, ph] ingang kan vinden in het 
Christendom, zich meester kan maken van de Christelijke naam en van de tempel 
Gods als religieuze beweging kan uitgaan, leidt ze naar het rijk van de Antichrist 
heen. Daarom wordt deze zogenaamde vakbeweging te snoder en gevaarlijker, 
wanneer ze onder de naam van ‘Christelijke vakbeweging’ zou kunnen optreden 
tot voortzetting van de aangevangen machtstrijd’. Een harde aanval door een ge-
zaghebbend man in gereformeerde kring op degenen die christelijke vakorgani-
satie juist zien als Bijbelse opdracht. Sikkel  roept de patroons dan ook op om de 
vakbeweging niet te erkennen en om geen afspraken met hen te maken.84

In september 1903 komt de zaak op de jaarvergadering van Patrimonium van-
zelfsprekend aan de orde. Sikkel  zelf is niet aanwezig bij die vergadering, maar hij 
adviseert wel om een commissie in het leven te roepen, die een advies moet uit-
brengen ‘omtrent de weg, die tot de organisatie van arbeid, tot vakorganisatie naar 
Christelijke beginselen leiden kan’. Het lijkt er dus op dat Sikkel  niet zo apert te-
gen christelijke vakorganisatie is als uit zijn redevoering blijkt. De jaarvergadering 
negeert het advies en neemt een motie aan, waaruit blijkt dat Sikkels uitspraken 
worden betreurd en ‘wekt daarom de Christelijke arbeiders op hun vakorganisa-
tie voortdurend te versterken’.85

Discussies worden niet beëindigd door het aannemen van moties. Op initiatief 
van Hovy , die nu voorzitter van ‘Boaz’ is, discussiëren Talma  en Sikkel  met elkaar 
op de jaarvergadering van deze organisatie. Ze worden het eens over de instelling 
van een onderzoekscommissie, maar blijven inhoudelijk op een aantal punten van 
mening verschillen. Sikkel  stelt dat vakorganisaties in de soevereine kring van de 
onderneming niet mogen optreden namens de arbeiders. De arbeidsvoorwaarden 
moeten worden overeengekomen tussen de patroon en zijn arbeiders. Talma  ver-
zet zich tegen die benadering. Iedere vereniging heeft het recht zijn leden te ver-
tegenwoordigen, dus ook de vakvereniging. De twistpunten zijn echter onder-
zoeksvragen geworden. Van de commissie, die onderzoek moet doen, is nooit 
meer iets vernomen – maar daarmee is niet gezegd dat de behoefte aan debat en 
aan het uitzetten van een koers verdwijnt.86

Bij nadere beschouwing blijkt ook dat het taalgebruik en de woordkeuze van 
Sikkel  bijdragen aan de commotie. Zo gebruikt hij het woord ‘vakorganisatie’ 
terwijl hij ‘bedrijfsorganisatie’ bedoelt.87 Sikkel  heeft vooral de sociaal-democra-
tische vakbeweging op het oog en hij wil de christelijke vakbeweging een ideaal 
voorhouden vanuit de christelijk-sociale beginselen. 

In 1903 vindt de spoorwegstaking plaats.88 ‘Gansch het raderwerk staat stil als uw 
machtige arm het wil’ tekent Albert Hahn op zijn fameuze prent in het Volk. Maar 
waar is dat niet. 

Begin januari slaat een staking in de Amsterdamse havens over naar de spoor-
wegen. Tegen de zin van de leiding van de vakbeweging. Binnen twee dagen heeft 
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de actie succes en wordt tegemoet gekomen aan de eisen van de stakers. De euforie 
onder de arbeiders is groot, de reactie van de autoriteiten is navenant. Op 25 febru-
ari dient het kabinet-Kuyper , dat in 1901 aan het bewind is gekomen, drie wetten 
in bij het parlement. De eerste wet regelt dat staking door overheidspersoneel en 
spoorwegpersoneel strafbaar is, de tweede wet stelt meer geld beschikbaar aan het 
ministerie van Oorlog en de derde wet bepaalt dat er een onderzoek komt naar de 
arbeidsvoorwaarden van het spoorwegpersoneel. Deze wetten, als snel de worg-
wetten van Kuyper  genoemd, roepen heftig verzet op bij de socialistische vakbe-
weging. Er wordt een Comité van Verweer in het leven geroepen waarin vertegen-
woordigers uit de ‘linkse’ stromingen zijn opgenomen. Deze lieden raken al snel 
hopeloos verdeeld over de te volgen koers. Verteld wordt dat de ‘stoelen door de 
lucht vlogen’ tijdens de vergaderingen in ‘de Burcht van Berlage’, het hoofdkan-
toor van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond in Amsterdam. 
De verdeeldheid, die al bestond tussen de sociaal-democraten en de anarchisten 
onder leiding van Domela Nieuwenhuis  verdiept zich nog verder. Door effectief 
optreden van de autoriteiten en door de grote verdeeldheid onder de actievoerders, 
mislukt de poging om de worgwetten door een algemene staking tegen te houden.

Deze gebeurtenis is van belang omdat de worgwetten gedurende lange jaren een 
rol spelen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Een van die gevolgen is dat 
binnen de vakbeweging het besef groeit dat een meer centrale leiding van de vak-
organisaties voorwaarde is voor meer macht. Niet alleen de spoorwegstaking gaat 
verloren, dat gebeurt ook met andere stakingen in die jaren. Het denken over de 
‘moderne vakbeweging’ krijgt hierdoor een krachtige impuls. Het gevolg is dat 
vakbonden zich op landelijk niveau aaneensluiten bij voorkeur in een vakcentrale, 
dat regelmatig contributie wordt geïnd, dat bezoldigden leiding geven en dat er 
binnen een sterk hiërarchische organisatie gewerkt wordt aan het opbouwen van 
een stakings- of weerstandskas. Op initiatief van Henri Polak , die de Amsterdam-
se diamantbewerkers al op moderne leest heeft geschoeid, ontstaat in 1905 het Ne-
derlands Verbond van Vakverenigingen, het nvv.89

Een ander gevolg van de eerste spoorwegstaking in januari 1903 is dat tal van 
christelijke vakorganisaties worden opgericht. Deze organisaties zijn aanmerke-
lijk gezagsgetrouwer dan de stakende bonden en dragen er ook toe bij dat de po-
ging tot algemene staking in april 1903 snel verloopt.

De oprichting van christelijke vakorganisaties gaat door, maar de discussie over 
de vraag of er wel christelijke bonden moeten worden opgericht is nog steeds niet 
echt afgerond. Sikkel  geeft in 1903 een nieuwe impuls aan dat debat, maar dat leidt 
eerder tot een zekere stilte rond deze vraag dan dat er een defi nitief antwoord 
wordt gegeven. Binnen Patrimonium ontstaat dan ook de behoefte tot nadere be-
zinning op de koers van de beweging. Men streeft naar een tweede christelijk so-
ciaal congres, maar daartoe bestaat in politieke kringen geen behoefte. Daarom 
wordt besloten tot een Christelijk Sociale Conferentie. Op 9 en 10 januari 1905 
vindt de conferentie plaats, waaraan alle belangrijke christelijk-sociale organisa-
ties deelnemen. Ook hier debatteren Talma  en Sikkel  met elkaar. Zij verschillen 
minder van mening dan tot dan toe wordt verondersteld. Zo pleit ook Sikkel  voor 
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de oprichting van christelijke vakorganisaties. Daarmee is de discussie over het al 
dan niet oprichten van christelijke vakbonden beslecht.90

1.5   Unitas en het initiatief

Het ontstaan van het nvv vormt met name in Unitaskring het signaal om zich te 
bezinnen op de toekomst en de organisatie van de christelijke vakbeweging. Als in 
de eerste jaren van de nieuwe eeuw stakingen verloren gaan als gevolg van gebrek-
kige organisatie en door een tekort aan fi nanciële middelen, breekt bij de Unitas-
mannen het besef door dat ook zij dezelfde organisatorische weg als het nvv moe-
ten gaan. Het te losse verband van het cas, waaraan slechts weinigen deelnemen, 
is onvoldoende. 

Unitas o.l.v. de protestantse voorzitter H. Verveld  en met de rooms-katholieke 
J.S. Stins  als secretaris, neemt het initiatief tot de oprichting van een landelijke vak-
centrale op christelijke grondslag. De directe aanleiding vormt een staking bij de 
fi rma Ter Horst & Co in Rijssen. Op 3 december 1906 breekt een staking uit. De 
jutewerkers van Ter Horst willen hoger loon om zo uit de ketenen van de armoede 
los te breken. De staking is hard en langdurig. De hele winter wordt gestaakt, maar 
tevergeefs. Ter Horst geeft geen duimbreed toe, weigert elke vorm van overleg en 
wint uiteindelijk. Op 29 april 1907 keren de stakers terug naar de fabriek – zij het 
dat een aantal wordt uitgesloten. 

De stakende bonden – Unitas en de nvv-bond De Eendracht – spannen zich 
zeer in om middelen te werven om de staking mogelijk te maken. Feitelijk sla-
gen zij daar in, er blijft zelfs geld over. De meeste gelden komen binnen via de lijn 
van de kleinste organisatie, De Eendracht.91 Hier speelt in de ogen van Verveld  en 
Stins  het feit dat De Eendracht aangesloten is bij het pas opgericht nvv een belang-
rijke rol  . Landelijke coördinatie in de christelijk-sociale wereld ontbreekt.

Op 27 juni 1907 besluit de Centrale Raad van ‘Unitas’ dan ook om met andere 
christelijke vakbonden een christelijk vakverbond op te richten. Verveld  en Stins  
schrijven daarover een brief aan die organisaties. Zij redeneren als volgt: christelijke 
vakorganisaties streven naar ‘de behartiging van de stoffelijke belangen harer leden 
in het bijzonder en der arbeiders in het algemeen’. Dat gaat niet vanzelf. Alhoewel 
men er naar streeft de problemen in gesprek met elkaar op te lossen, kan het nodig 
zijn om tot werkstaking over te gaan. Daartoe is fi nanciële steun nodig. Geen van 
de organisaties kan op dit moment een staking langere tijd op eigen kracht voortzet-
ten en daarom moeten wij ‘trachten tot een beter onderling verband met elkaar te 
komen’. Derhalve vragen de briefschrijvers de andere bonden ‘om mede te werken 
tot het verkrijgen eener federatie onzer gezamenlijke vakorganisaties’. Verveld  en 
Stins  geven ook aan wat het doel van de nieuwe federatie zal moeten zijn:

1  ‘de aangesloten vakbonden en vaksecretariaten bij dreigende confl icten in-
lichtingen te verstrekken;

2  om bij stakingen, waarbij de aangesloten vakbonden en vaksecretariaten zijn 
betrokken, fi nantieelen steun te verstrekken op een wijze, die later door de 
aangesloten organisaties kan worden vastgesteld’.92
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Er komen twee soorten reacties. Een afwijzende komt vanuit rooms-katholieke 
kring. Men is zelf doende met de oprichting van vakorganisaties en daarbij komt 
dat ‘door Uwen bond tijdens en na de onderhandelingen met het Doorluchtig 
Episcopaat een gedragslijn is gevolgd, welke aanleiding heeft gegeven in geen on-
derhandelingen met Uwen bond te treden’.

Welke gedragslijn van Unitas viel niet in goede aarde bij het Doorluchtig 
Episcopaat? Zoals gezegd is Unitas een federatie van protestants-christelijke en 
rooms-katholieke vakbondsafdelingen in Twente. Unitas wil uitbreiden en ook 
de textielarbeiders in Noord-Brabant organiseren. Daartoe zoekt men samenwer-
king met St. Severus, een rooms-katholieke vakorganisatie. Unitas slaat aan, om-
dat het een strijdbare organisatie is die zich onafhankelijk van de geestelijkheid 
opstelt.93 Daarmee zijn de bisschoppen niet gelukkig. Het Episcopaat streeft naar 
de oprichting van rooms-katholieke, diocesane94 bonden. Het kerkelijk gezag 
dient met die oprichting in te stemmen en kerkelijke adviseurs houden toezicht 
op de beleidsontwikkeling. Pogingen tot bemiddeling tussen Unitas en het Epis-
copaat lopen keer op keer op niets uit.95 Het afwijzen van de uitnodiging kan dan 
ook geen verrassing zijn.
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Afb. 2   H.J. Stins en H. 
Verveld in het kantoor van 
Unitas.
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Een positieve reactie komt uit het cas. Op 16 januari 1908 komen de initiatief-
nemers en de genodigden in Amsterdam bijeen. De vertegenwoordiger van de 
Kantoor- en Handelsbedienden is verhinderd deel te nemen, maar wil wel geïn-
formeerd worden over de resultaten. Stins  doet verslag en zo doende weten wij 
wat er ter vergadering is besproken.

Feitelijk gaat het om twee zaken: in de vergadering gaan stemmen op om verder 
te gaan dan de door Unitas bepleite federatieve samenwerking. De samenwerking 
moet meer zijn dan een federatief verband, meer zijn dan elkaar ‘inlichtingen te 
verstrekken’. Daarover bestaat overeenstemming. De gedachte dat het cas deze 
rol zou kunnen spelen wordt zeker door Unitas verworpen, want Unitas wil na-
drukkelijk een interconfessionele landelijke organisatie. De vergadering besluit 
– zo blijkt uit het verslag van Stins  – om het bestuur van het cas op te dragen ‘een 
plan in elkaar te zetten’.96

Op 30 april 1908 ontmoeten de partijen elkaar opnieuw. Nu om het voorstel van 
het cas-bestuur te bespreken. In die vergadering wordt besloten tot de oprichting 
van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Uit het persbericht dat na afl oop van 
de vergadering werd verspreid blijkt dat een commissie de statuten zal ontwerpen. 
De commissie bestaat uit Ds. H.C. Hogerzeil  te Vorden (voorzitter van het cas), 
A. Oostervink te Amsterdam (voorzitter van de Christelijke Vereeniging van Dia-
mantbewerkers), H. Verveld  en H.J. Stins , voorzitter resp. secretaris van Unitas.

Er moeten nog statuten gemaakt, maar over de grondslag van de nieuwe organisa-
tie is men het eens: ‘Het Christelijk Nationaal Vakverbond aanvaardt den Chris-
telijken godsdienst, het gezin en het privaat bezit, als de onmisbare grondslagen, 
waarop een gezonde economische samenleving moet worden opgebouwd’.97

Deze tekst vormt dan ook het eerste artikel van de statuten die door de commis-
sie worden opgesteld. Het interconfessionele karakter mag blijken uit de formu-
lering ‘aanvaardt den Christelijke godsdienst’. In protestants-christelijke kring is 
een directe verwijzing naar de Bijbel, Gods Woord of de Heilige Schrift gebruike-
lijk. De gekozen tekst is ook voor rooms-katholieke leden aanvaardbaar. De for-
mulering ‘het gezin en het privaat bezit’ maakt duidelijk dat de nieuwe organisatie 
nadrukkelijk niet socialistisch wil zijn.

Op 24 juli komen de beoogde leden opnieuw in Amsterdam bijeen. De con-
cept-statuten worden uitvoerig besproken en – na enkele aanvullingen – goedge-
keurd. De viermanscommissie wordt uitgebreid met Chr. Zielemans  namens de 
(interconfessionele) Mijnwerkers, M.W. Smit  namens de Typografen en A. van 
Muyden  namens de Metaalbewerkers. De uitgebreide commissie krijgt vier op-
drachten: de defi nitieve tekst van de statuten te formuleren, een begroting voor 
het orgaan van het verbond op te stellen en een redacteur te zoeken, een activi-
teitenbegroting te ontwerpen en een voorstel voor de contributie te doen en – tot 
slot – om in overleg te treden met andere christelijke vakbonden om hen over te 
halen lid te worden van de vakcentrale.

De zaak is voortvarend aangepakt, zo lijkt het, maar na de bijeenkomst in juli valt 
het stil. Stins  zoekt in november (opnieuw) contact met Zielemans en uit die brief 
blijkt dat afgesproken was in november opnieuw bijeen te komen. Dat gebeurt 
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niet. Het is aannemelijk dat de discussie over de grondslag de oorzaak van de ver-
traging is. Daarbij is de kernvraag (opnieuw) of het Christelijk Nationaal Vakver-
bond een confessionele of een interconfessionele organisatie moet worden.

Het antwoord op die vraag wordt eigenlijk op twee plaatsen gegeven. In de 
rooms-katholieke wereld, waar verschil van mening is. Het Episcopaat denkt daar 
anders dan mannen als Stins  en Zielemans. En in de protestants-christelijke we-
reld, waar ook verschil van mening heerst.

Eerder is melding gemaakt van het voornemen in rooms-katholieke kring om 
eigen diocesane bonden op te richten. In juni 1906 al schrijven de bisschoppen 
waarom zij tegenstander zijn van interconfessionele organisaties. De bisschoppen 
maken duidelijk dat ‘het hun ernstig en uitdrukkelijk verlangen is, de hun onder-
horige Katholieken te verenigen en verenigd te houden in Katholieke organisa-
ties, omdat van de ene kant alleen in deze de Katholieke beginselen tot hun volle 
recht kunnen komen; en van de andere kant samenwerking met andere verenigin-
gen voor bepaalde wenselijk geachte doeleinden, in zoverre de Katholieke begin-
selen die toelaten, noch onmogelijk gemaakt, noch bemoeilijkt wordt’. Met deze 
uitspraak proberen de bisschoppen een dam op te werpen tegen de ongewenste au-
tonomie van leken. Een autonomie, die de bisschoppen verbinden met de invloed 
van protestantse christenen op de ‘beminde gelovigen’.98 Weliswaar hebben de bis-
schoppen hun standpunt nu kenbaar gemaakt, maar ook het kenbaar maken van 
standpunten beëindigt geen discussie. Overigens blijven de leden van Unitas hun 
organisatie trouw, terwijl andere interconfessionele organisaties, zoals de Mijn-
werkers onder leiding van Zielemans,  meewerken aan de oprichting van het cnv.

De bisschoppelijke verklaring uit 1906 wordt in 1907 gevolgd door een besluit 
waarin federatieve samenwerking tussen protestants-christelijke en rooms-ka-
tholieke organisaties wordt verboden. Maar de bisschoppen gaan nog verder en 
kiezen nadrukkelijk voor diocesane vakbondsorganisatie. Dat wil zeggen dat zij 
ook geen landelijke rooms-katholieke verenigingen wensen. In 1909 komen de 
bisschoppen onder druk van de omstandigheden op dat standpunt terug. Een jaar 
eerder wordt door rooms-katholieke vakbonden besloten tot de oprichting van 
een Bureau voor de Rooms-Katholieke vakbeweging. Zij het dat men, alvorens 
defi nitief tot oprichting over te gaan, het oordeel van de bisschoppen vraagt. Dat 
oordeel komt in juni 1909 en is positief. Bij deze beleidswijziging speelt Ariëns , 
een van de grondleggers van Unitas, die nu pastoor te Maarssen is, een belangrij-
ke rol.99 In hun communiqué maken de bisschoppen overigens wel duidelijk hoe 
de verhoudingen zijn. ‘Het is en blijft de ernstige wens der Hoogwaardige Bis-
schoppen, dat hun onderhorige Katholieken zich verenigen en verenigd blijven in 
Katholieke organisatiën. Deze moeten – het spreekt vanzelf – niet slechts vereni-
gingen zijn van Katholieken, maar inderdaad Katholieke verenigingen zijn, waar-
in de Katholieke beginselen tot hun volle recht komen. Wat ook het naaste doel 
dier verenigingen moge zijn, het voornaamste en hoogste doel, zowel van de ver-
eniging als van de enkele mens, is de dienst van God’. De sfeer tussen de rooms-
katholieke kerk en Unitas wordt er niet beter op. Als Stins  in oktober 1909 een 
brief aan de Aartsbisschop van Utrecht schrijft met de vraag of een gezamenlijk 
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blad voor protestante en katholieke arbeiders is toegestaan, krijgt hij als antwoord 
‘dat het Doorluchtig Episcopaat meent op dergelijke vragen alleen te moeten ant-
woorden aan Katholieke vereenigingen, die het gezag der Bisschoppen erkennen 
en eerbiedigen’. En juist dat doet Unitas niet.

Het spreekt voor zich dat in protestants-christelijke kring wordt gekeken naar de 
discussie in rooms-katholieke kring. De vraag of de op te richten landelijke vak-
centrale interconfessioneel moet worden, dient immers ook een protestants ant-
woord te krijgen.

De bonden, die in juli 1908 besluiten tot de oprichting van het Christelijk Na-
tionaal Vakverbond, zijn in meerderheid protestantse organisaties. Alleen Unitas 
en de Mijnwerkers zijn interconfessioneel. Toch kiezen ook de andere voor een 
‘nationaal’ vakverbond, d.w.z. voor een organisatie die open staat voor christenen 
van alle gezindten. Blijkbaar is er in protestantse kring brede steun voor het ge-
zamenlijk optrekken van christenen. Op het eerste internationaal christelijk vak-
verenigingscongres van 2 tot en met 5 augustus 1908 in Zurich100 verwoordt ds. 
Hogerzeil  de zienswijze: ‘Zij allen, die met betrekking tot het geloof aan God en 
zijne gerechtigheid wat betreft de verbetering hunner economische toestanden, 
dezelfde opvatting delen, moeten samenwerken’. Een andere congresganger, Uni-
tas-voorzitter Verveld , zegt het kort en bondig: ‘Elke versnippering is nadelig’. 
De christelijke vakbondseenheid was allang ontstaan, zo vervolgt hij, ‘indien niet 
in menig geval door de geestelijkheid versnippering in onze beraadslagingen ware 
gebracht’. Het congres kiest voor interconfessionele vakorganisatie.

Weer terug in Nederland gaat Hogerzeil aan de slag met de congresresultaten 
maar wie naar zijn handelen kijkt, zal daardoor verrast zijn. Met voorbijgaan van 
eerder overleg en bestaande organisaties, nodigt hij een aantal vooraanstaande 
personen uit de kring van Patrimonium en de Christelijk Nationale Werkmans-
bond uit om te beraadslagen. Hogerzeil bepleit interconfessionele vakorganisatie, 
maar de vergadering aanvaardt – met algemene stemmen! – een aantal conclusies, 
die feitelijk de klok terugdraaien. De vakorganisatie moet een protestants-christe-
lijk karakter hebben en de vakverenigingen moeten verbonden blijven met de al-
gemene sociale bonden.

Diemer , de voorzitter van de Christelijke Bakkersgezellen, maakt in De Bonds-
bode duidelijk er weinig meer van te begrijpen. ‘Is het niet vreemd – zo schrijft hij – 
dat hier een oordeel uitgesproken wordt over de richting der Christelijke vakbe-
weging in ons land, zonder dat één voorman dier beweging aanwezig was?’101 Het 
initiatief van Hogerzeil  – dat wellicht ook begrepen kan worden vanuit het zoeken 
naar mogelijkheden om het op te richten cnv en de cnwb bijeen te brengen – leidt 
tot een vakbondsconferentie op 27 november 1908. Ook op deze conferentie staat 
de vraag naar het karakter van de christelijke vakbeweging op de agenda. Twee 
sprekers leiden de discussie in. De eerste is Diemer . Hij stelt zich onomwonden 
op volgens het standpunt van de interconfessionele organisatie. Tijdens de voor-
bereiding van zijn toespraak heeft hij contact met Stins , die overigens niet is uit-
genodigd voor de bijeenkomst. Stins  toont zich in zijn antwoord een principieel 
en praktisch man. Interconfessioneel is noodzakelijk, maar dat kan op plaatselijk 
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niveau heel best vorm krijgen in twee verenigingen, een protestantse en een katho-
lieke. Zo wordt voldoende rekening gehouden met de culturele verschillen tussen 
protestantse en rooms-katholieke christenen, maar die twee lokale organisaties 
werken op bondsniveau samen. Diemer  kiest niet alleen voor interconfessionele 
vakorganisatie vanuit praktische gedachten, maar ook vanuit zijn visie op vakor-
ganisatie. Juist door eendrachtige samenwerking tussen rooms-katholieke en pro-
testants-christelijke arbeiders wordt een dam opgeworpen tegen de opkomst van 
de socialistische arbeidersbeweging. Diemer  bepleit het interconfessionalisme, 
cnwb-voorzitter Nahuyzen kiest de andere positie. In zijn toespraak resoneert de 
opstelling van de bisschoppen, die pleiten voor katholieke organisaties. De protes-
tant Nahuyzen voelt niets voor welke invloed van de rooms-katholieke kerk dan 
ook. ‘De [rooms-katholieke, ph] kerk moet het hele leven beheersen’, zo brengt 
hij naar voren en dat leidt tot verwatering van de eigen beginselen, die voortdurend 
zullen moeten worden aangepast. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de 
conferentie niet tot een gezamenlijke conclusie komt. En dat is dan ook zo.

Het protestantse antwoord op de vraag naar het karakter blijft daardoor ver-
deeld. Eén deel wenst de interconfessionele vakvereniging, een ander deel wenst 
dat juist niet. Een zelfde verdeling dus als in rooms-katholieke kring, maar daar 
zijn het uiteindelijk de bisschoppen die het pleit beslechten. Zij herstellen de een-
heid door de inzet van de kerkelijke tucht. In het volgende hoofdstuk komt dat 
aan de orde. Die kerkelijke tucht bestaat niet in protestants-christelijke kring en 
op dat erf wordt de eenheid niet afgedwongen en blijft de verdeeldheid heersen.

De keuze voor interconfessionele vakorganisatie wil nog niet zeggen dat er direct 
brede overeenstemming bestaat over de grondslag van die vakorganisatie. Tijdens 
de november-conferentie in 1908 was ook van gedachten gewisseld over de for-
mulering van de grondslag, zoals verwoord in de ontwerp-statuten van het cnv. 
Eerder zagen we dat tijdens de juli-vergadering van de initiatiefnemers overeen-
stemming was bereikt over een tekst, maar die overeenstemming lijkt verdwe-
nen. De tekst luidt: ‘Het Christelijk Nationaal Vakverbond aanvaardt den Chris-
telijken godsdienst, het gezin en het privaat bezit, als de onmisbare grondslagen, 
waarop een gezonde economische samenleving moet worden opgebouwd’. Een 
rechtstreekse verwijzing naar de Bijbel ontbreekt. Terecht volgens Diemer , want 
‘de Rooms-Katholieken zullen zich er niet mede kunnen verenigen en daarbij zijn 
er vele Protestantse Christenen, die niet de gehele Heilige Schrift als Gods Woord 
aanvaarden.’ Dat laatste is tegen het zere been van nogal wat protestanten, die de 
Bijbel als Gods Woord zien, van kaft tot kaft. Stins  licht in een brief nog eens toe 
waarom de rechtstreekse verwijzing naar de Bijbel als Gods Woord in katholieke 
kring op verzet stuit. ‘… omdat de Hervormden het steeds hebben voorgesteld, 
alsof de Katholieken vroeger het Woord Gods niet als gezagsbron erkenden, heeft 
een dergelijke formuleering in de loop der tijden een anti-papistisch cachet gekre-
gen, waarvan de katholieken niet zijn gediend’. 

In maart 1909 schrijft Stins  maar weer eens een brief om de zaak op gang te bren-
gen. Deze keer schrijft hij Diemer , die in november veel indruk op hem maakte. 
‘Wanneer kunnen we in Den Haag over het Vakverbond bij elkander komen?’ 
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50 1  ‘Onder eigen banier’

Dat lukt op 24 maart. Verveld  en Stins  van Unitas, Diemer  van de bakkers, Van 
Wageningen  van de timmerlieden en Zielemans  van de mijnwerkers. Smit  – typo-
grafen – is door ziekte verhinderd. Uit een brief van Stins  weten we dat er daar 
langdurig – te langdurig in zijn ogen – is gesproken over de grondslag. Maar ook 
dat er overeenstemming bestaat. Op voorstel van Diemer  komt de volgende for-
mulering tot stand: ‘Het Christelijk Nationaal Vakverbond aanvaardt als grond-
slag de Christelijke beginselen en verwerpt mitsdien de klassenstrijd’.

De vergaderaars besluiten op 28 april opnieuw bijeen te komen, nu met een ie-
der die de grondslag onderschrijft. Dan kan het cnv defi nitief worden opgericht. 
Stins  heeft duidelijk genoeg van de discussie en wil echte voortgang maken. ‘Kun-
nen ze er [met de statuten, ph] zich niet mee vereenigen, dan mogen ze thuis blij-
ven. Lang genoeg is er nu gepraat, het wordt tijd om te handelen’.

Is de kogel nu dan wel door de kerk? Diemer  schrijft op 1 april een brief aan 
Stins  en daaruit blijkt dat hij overleg heeft gevoerd met vertegenwoordigers van 
Patrimonium en van de cnwb. Dat overleg heeft geleid tot een amendement op de 
grondslagformulering. Na de woorden ‘de christelijke beginselen’ moet worden 
ingevoegd ‘neergelegd in de Heilige Schrift’. Diemer  kan daar wel mee leven en 
hij spreekt nadrukkelijk de verwachting uit dat Stins  dat ook wel zal kunnen. De 
praktische Stins  blijkt echter ook principieel. Hij vreest dat door die toevoeging 
confessionele strijdvragen de vakbeweging zullen binnensluipen. In rooms-katho-
lieke kring betekent dat betrokkenheid van de kerkelijke autoriteiten en juist dat 
wil Stins  voorkomen. Hij zoekt steun voor zijn benadering bij zijn interconfessio-
nele (en katholieke) vakbondsvriend Zielemans. Deze deelt de opvatting van Stins  
en dat brengt Diemer  ertoe om de knoop door te hakken. ‘… welnu, dan durf ik het 
volkomen te wagen met de door ons in Den Haag opgestelde formule’.

Afb. 3   Wellicht is deze foto gemaakt ter gelegenheid van de werkstaking bij de fi rma Ter 
Horst & Co in Rijssen in de winter 1906-07.
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2.1   De vereniging

2.1.1   Oprichting

Op 13 mei 1909 komen, rond een uur of elf, vakbondbondsbestuurders uit het 
hele land bij elkaar in het Christelijk Geheelonthouderskoffi ehuis tegenover het 
station in Arnhem. Waarom deze mannen elkaar in Arnhem treffen laat zich nog 
slechts raden. Dat zij tegenover het station bijeenkomen, ligt voor de hand: de trein 
is het enige vervoermiddel waarmee zij grote afstanden kunnen overbruggen.

In de voorafgaande weken is overeenstemming bereikt over de grondslag van 
de op te richten christelijke vakcentrale. ‘Wanneer Uw organisatie zich kan ver-
enigen met de volgende grondslag’ dan ‘wordt ge vriendelijk uitgenodigd tot het 
bijwonen ener vergadering’. Zo luidt de uitnodiging en zij komen. In het bonds-
blad Unitas kunnen wij lezen welke bonden, maar onbekend zal blijven welke 
mannen deelnemen: een presentielijst ontbreekt. De Christelijke Typografen, de 
Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, de 
Nederlandsche Christelijke Bouwarbeidersbond, de Bond van Christelijke Bak-
kersgezellen, de Christelijke Havenarbeidersvereeniging van Rotterdam, de Ne-
derlandsche Textielarbeidersbond ‘Unitas’ en de Algemeen Bond van Christelijke 
Mijnwerkers. En er zijn nog twee organisaties, maar Unitas vermeldt niet welke 
dat zijn.

De bondsvertegenwoordigers scharen zich achter de ontwerp-statuten en aan-
vaarden daarmee de grondslag, waarvan de formulering zoveel tijd en moeite heeft 
gekost. Er wordt een bestuur gekozen: Chr. Zielemans  van de Mijnwerkers, H.J. 
Stins , B. Hutten  en H. Verveld  van de Textielarbeiders, M.W. Smit  van de Ty-
pografen, J. Quispel  van de Bootwerkers en H. Diemer  van de Bakkers. Verveld  
treedt op als voorzitter van de vergadering, maar blijkt niet beschikbaar voor het 
voorzitterschap. Diemer  is dat wel en hij wordt gekozen, ook omdat hij in de 
voorafgaande maanden een goede naam heeft opgebouwd. Stins  wordt secretaris 
en Verveld  penningmeester. De contributie wordt vastgesteld op 0,5 cent per lid 
per week.

Het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland is opgericht en wordt na 
het passeren van de statuten op 1 juli 1909 actief.

De vergadering beperkt zich niet tot het oprichten alleen. Er wordt besloten dat 
de nieuwe vakcentrale een eigen blad zal krijgen en de redactie van dat nog naam-
loze blad wordt direct benoemd. Diemer  wordt hoofdredacteur en Stins  secretaris 
van de redactie en daarmee krijgt Enschede – de woonplaats van Stins  – het eerste 
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cnv-kantoor: een kamer in het huis van de secretaris.2 Het blad in boekformaat 
gaat 30 cent per jaar kosten en dat kan voor zeer weinigen een fi nancieel bezwaar 
zijn, zo meent het nieuwe bestuur.3 

2.1.2   De eerste aansluitingen

De oprichting is achter de rug, het werk kan beginnen. De statuten worden ge-
drukt en voorzien van een begeleidende brief naar tal van protestantse en rooms-
katholieke organisaties gezonden. De oprichters zien ‘de noodzakelijkheid er van 
in, om alle christelijke vakorganisaties samen te doen werken in één bond’. Daar-
om worden de aangeschrevenen uitgenodigd om op korte termijn én positief te 
reageren op de oproep tot aansluiting. Er komen reacties. Uit rooms-katholieke 
kring. Die reacties zijn afwijzend en dat is niet verrassend. De bisschoppen heb-
ben zich uitgesproken tegen interconfessionele organisatie en in katholieke kring 
treft men voorbereidingen voor de oprichting van een eigen landelijk bureau. Ook 
de reacties uit protestantse kring zullen wel zijn tegengevallen, want binnen de 
aangegeven termijn treedt geen van de uitgenodigde bonden toe. Er wordt binnen 
die bonden wel over aansluiting gesproken, maar ook daar woedt het debat over 
de grondslag. Aansluiting betekent praktisch contributieverhoging en dat is voor 
sommigen een stap te ver. Er is ook kinnesinne. De Christelijke Metaalbewerkers-
bond in Nederland sluit zich niet aan, omdat de bondssecretaris A. van Muyden  
abusievelijk meent dat zijn organisatie niet is uitgenodigd voor de oprichtingsver-
gadering. Als blijkt dat hij wel is uitgenodigd, verschuilt hij zich achter het feit dat 
blijkbaar niemand Stins  heeft gewezen op die vergissing. De discussie loopt nog 
even door, maar op 27 augustus sluiten de Metaalbewerkers zich toch bij het cnv 
aan. Er is niet alleen kinnesinne maar soms ook onduidelijkheid. De Mijnwerkers 
hebben meegeholpen het cnv op te richten, toch sluiten zij zich niet direct aan, 
terwijl Zielemans  wel in het bestuur zitting neemt. Dat probleem wordt echter 
snel opgelost en op 5 september komt ook deze bond de rijen versterken.

Op 1 januari 1910 – een half jaar na de feitelijke start – zijn 9 landelijke en 9 lo-
kale of regionale bonden aangesloten bij het Verbond. De laatste vormen een pro-
bleem in de visie van het bestuur, want het bestuur meent dat gewerkt moet wor-
den vanuit sterke en landelijk georganiseerde bonden.

2.1.3   Interconfessionalisme

In de aanloop naar de oprichting en bij het formuleren van de grondslag speelt het 
interconfessionalisme een belangrijke rol. Positieve reacties van rooms-katholieke 
bonden op de uitnodiging tot aansluiting blijven uit, maar daarmee is de discus-
sie niet voorbij.

Het debat over het interconfessionele karakter van het cnv is vooral aan de orde 
bij de twee grootste cnv bonden: Unitas en de Mijnwerkers. Bij Unitas sterker 
omdat daar de verhoudingen tussen rooms-katholieken en protestanten meer in 
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balans zijn dan bij de Mijnwerkers, die hoofdzakelijk rooms-katholiek zijn. In an-
dere bonden is de discussie wel aan de orde, maar hier overheerst toch het protes-
tantse karakter. ‘Wij zijn interconfessioneel, maar op Protestantsche grondslag’, 
zo heet het in de Christelijke Metaalbewerkersbond.4

Kort na de totstandkoming van het cnv stemmen de bisschoppen in met de op-
richting van een landelijk functionerend Bureau voor de rk Vakorganisatie. Daar-
bij maken zij opnieuw duidelijk niet geporteerd te zijn voor het interconfessio-
nalisme. Rooms-katholieke arbeiders blijven echter trouw aan hun bonden. De 
bisschoppen herhalen hun boodschap in 1911 en als dat ook onvoldoende zoden 
aan de dijk zet, besluiten zij in 1912 het lidmaatschap van Unitas te verbieden.5 De 
gevolgen voor het ledental van Unitas laten zich direct merken. Het loopt terug 
van 3150 op 1 oktober 1911 tot 1138 leden op 1 oktober 1912.6

De discussie over het interconfessionele karakter van het cnv is feitelijk tot een 
einde gekomen – van echt verzet tegen het bisschoppelijk besluit lijkt geen sprake. 
Amelink  pleit tijdens de Christelijk-Sociale Conferentie in juli 1914 nog steeds 
voor het interconfessionalisme, hij zegt dat naar zijn mening een interconfessio-
nele organisatie zijn ideaal is. Een ideaal, dat niet meer verwezenlijkt zal worden.7 
Wellicht is dat maar goed ook en is veel intern debat voorkomen.

Ondanks het bisschoppelijk verbod om lid te zijn van interconfessionele orga-
nisaties blijft de overwegend rooms-katholieke Algemeene Bond van Christelij-
ke Mijnwerkers in Nederland toch lid van het cnv. Daarin zien de bisschoppen 
blijkbaar geen onoverkomelijk bezwaar. Toch verlaten de Mijnwerkers het cnv, 
maar pas in 1919. Het kan als de laatste stuiptrekking van de discussie worden ge-
zien. Formeel beroepen de Mijnwerkers zich op hun gevoel te zijn achtergesteld. 
In 1918 verandert de topstructuur van het cnv. Vanaf 1 juli 1919 bestuurt een Da-
gelijks Bestuur het Verbond. Dat bestuur bestaat uit 7 personen, waarvan er drie 
in dienst van de vakcentrale zijn. Het Dagelijks Bestuur maakt deel uit van een 
Algemeen Bestuur, waarin bonden leden kunnen benoemen afhankelijk van hun 
grootte. De Mijnwerkers hebben geen vertegenwoordiger in het Dagelijks Be-
stuur en zeggen zich buitengesloten te voelen. Het bestuur bestrijdt dat en geeft 
aan dat de echte reden elders ligt, namelijk in de wens toe te treden tot de Rooms-
Katholieke Vakorganisatie. Het bestuur krijgt gelijk, want kort nadat de Mijn-
werkers het cnv hebben verlaten, sluiten zij zich aan bij de rooms-katholieke or-
ganisatie. Hoe het ook zij, nog één keer speelt het vraagstuk om daarna voor lang 
achter de horizon te verdwijnen. Bijna 60 jaar later – in het midden van de jaren 
’70 – komt het weer aan de orde, zij het met een andere toon.

2.1.4   De taak van de vakbeweging

Het oprichten van een vakcentrale is één, het laten functioneren daarvan is twee, 
het is dan ook een zoeken en tasten voor de mannen van het eerste uur. Wat is de 
taak van de vakcentrale, van de vakbeweging? Welke organisatie hoort daarbij? 
En wat zijn de speerpunten van het beleid?
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Op 10 november 1909 wordt de eerste Algemene Vergadering van het cnv ge-
houden. Dertien van de vijftien bonden nemen deel en deze vergadering slaagt uit-
stekend.8 Stins  leidt een belangrijk thema van de bijeenkomst in: ‘Goede en doel-
matige inrichting van de vakorganisaties’. 9 De boodschap van Stins  is helder: als de 
vakbeweging wil optreden om namens de arbeiders tot goede arbeidsvoorwaar-
denregelingen te komen, dan heeft de vakbeweging macht en invloed nodig. Dat 
inzicht ontbreekt nog bij velen, zo stelt Stins . Het is daarom nodig om propaganda 
te bedrijven en om organisatorische voorlichting te geven. De verspreide krachten 
moeten bijeen worden gebracht, want verdeeldheid verzwakt en maakt de vakbe-
weging tot een krachteloze instelling.

Op 16 en 17 mei 1910 gaat de discussie over de propaganda en de centralisa-
tie verder tijdens  de ‘Vakvereenings-Cursus’. Voorzitter Diemer  stelt tijdens zijn 
openingswoord ‘dat er nog lang geen voldoende helderheid is in de vraagstuk-
ken der vakbeweging; geen eenheid van optreden in de verschillende kwesties 
van den dag; en vooral, dat lang niet in alle Christelijke Vakbonden en Organi-
saties de goede inrichting van de huishouding wordt aangetroffen’.10 Diemer  zelf 
spreekt de eerste van de vijf inleidingen uit onder de titel Wat is het eigenlijke doel 
der Vakorganisatie? Hij maakt eerst duidelijk dat in zijn visie de sociaal-demo-
cratische vakbeweging louter een politiek doel beoogt, zoals blijkt uit ‘den onver-
zoenlijken klassenstrijd’. ‘Niet wordt het oog gericht op den arbeidersstand, die 
de hem toebehorenden plaats behoort in te nemen naast andere standen, maar be-
oogd wordt de standen te doen verdwijnen en dus alle macht te brengen in han-
den der arbeiders’. Dat is niet wat Diemer  wil. Hij aanvaardt – overigens niet zon-
der tegenspraak11 – de huidige maatschappelijke inrichting en daarbinnen wil hij 
verhoudingen veranderingen. Hij concludeert dan ook: ‘de vakvereeniging is een 
economische vereeniging, die tot taak heeft binnen het raam der maatschappelijke 
ordening te streven naar verbetering van arbeidsvoorwaarden en voor verslech-
tering te waken, bij al welken arbeid zij zich hoeden moet in strijd te komen met 
de Christelijke beginselen van recht en gerechtigheid’.12 Om die taak uit te voe-
ren is het nodig dat werknemers medezeggenschap krijgen in het vaststellen van 
de arbeidsvoorwaarden. Het gaat niet om ‘eenzijdig decreteren’ door de patroons, 
maar juist om ‘samen accorderen’. Het afsluiten van collectieve arbeidsovereen-
komsten is dan ook bij uitstek het instrument van de vakbeweging.13 Dat instru-
ment is alleen zinvol te gebruiken als de werknemers de rijen sluiten in krachtige, 
centraal georganiseerde vakverenigingen. Het ontbreekt de enkeling immers aan 
voldoende macht om het noodzakelijke evenwicht tussen patroon en arbeider te 
bereiken. Het gaat dus om ‘eenheid van gedachten, eenheid van handelen en een-
heid van wil’ om dit doel te bereiken, zo merkt Zielemans  van de Mijnwerkers op 
in de tweede inleiding op de Cursus.14 De situatie waarin ‘tal van kleine bondjes, 
zonder kracht, zonder eenheid’ bestaan moet worden bestreden. Maar daarmee 
alleen bestaat nog geen krachtige vakbeweging. Er moet voldoende contributie 
worden betaald, want voor een sterke organisatie zijn bezoldigde bestuurders no-
dig. Die contributie vormt ook de basis voor de weerstandskassen. Weerstands-
kassen zijn van cruciaal belang, want ‘wanneer het niet anders kan, moet het wa-
pen der staking worden gehanteerd. Maar het is onverantwoordelijk, een staking 
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te proclameren, zonder dat men weet aan zijn leden een uitkering te kunnen waar-
borgen’. Toch moet gepoogd worden stakingen juist te voorkomen en ook daar-
voor zijn gecentraliseerde weerstandskassen dringend noodzakelijk. ‘Wanneer 
een werkgever weet, dat hij te doen heeft met een sterke, ook fi nancieel krachtige, 
organisatie, zal hij zich wel tweemaal bedenken, voor hij inwilliging van recht-
vaardige wensen der arbeiders afwijst’.15

Het ‘moderne’ karakter van de vakbeweging vraagt dus een sterke organisatie én 
centraal en gecoördineerd werken. Vanuit dat perspectief is het nodig om lokale 
en regionale bondsorganisaties samen te brengen in landelijke bonden. Opeenvol-
gende (jaar)verslagen doen nauwgezet bericht van de voortgang van dit proces. 
Gemakkelijk gaat het niet, zo blijkt. De Christelijke Kuipersgezellen-Vereeniging 
‘Eensgezindheid’ te Vlaardingen is een voorbeeld van een plaatselijke bond, die 
zelfstandig wil blijven. ‘Reeds herhaaldelijk was getracht deze organisatie te be-
wegen, zich uit haar isolement los te maken, doch steeds zonder resultaat’.16 De 
moeilijkheden worden in de meeste gevallen overwonnen. In het 7e Verslag – over 
1916 – wordt opgemerkt dat ‘het sinds eenige jaren onder leiding van ons bestuur 
aangevangen concentratie-proces (…) in 1916 grootendeels zijn beslag heeft ge-
kregen’.17 Overigens: het dispuut met de Kuipersgezellen zal nog jaren duren. Pas 
aan het eind van de jaren ’20 gaan zij onderdeel vormen van de Houtbewerkers 
– overigens na ook een aantal jaren niet bij het cnv te zijn aangesloten. De aan-
sluiting bij de Houtbewerkers gaat niet zonder problemen. Deze worden nu niet 
veroorzaakt door de Kuipersgezellen, maar door de Fabrieksarbeiders, die menen 
dat de kuipers zich bij hen moeten aansluiten. Pas als de grensgeschillencommis-
sie er aan te pas is gekomen, komt de zaak toch nog terecht.18

Concentratie is meer dan het samenvoegen van lokale organisaties tot één lan-
delijke bond. Het gaat ook om de toetreding van nieuwe bonden, zij het dat ook 
bonden in de loop van die eerste jaren afhaken en dan veelal verdwijnen. De 
Christelijke Vakvereeniging van Goud- en Zilversmeden te Schoonhoven neemt 
per 1 juli afscheid van de vakcentrale en wordt niet veel later opgeheven. Hetzelf-
de geldt voor de Nederlandsche Christelijke Slagersgezellenbond ‘Eensgezind-
heid’.

De inspanningen hebben twee resultaten: het cnv wordt meer en meer een orga-
nisatie van landelijk werkende bonden en het ledental van het cnv neemt toe – zij 
het dat de ledengroei vooral andere oorzaken heeft.

2.1.5   Christelijke Besturenbonden

In de zomer van 1910 staakt Unitas bij een textielbedrijf in Enschede. Het cnv 
roept de aangesloten bonden en de christelijke besturenbonden op om steunac-
ties op touw te zetten. Hier krijgt de Unitasgedachte achter de oprichting van het 
cnv na de verloren jutestaking vorm en inhoud. Diemer  toont zich tevreden over 
het resultaat van de staking en van de steunacties, maar hij heeft kritiek op som-
mige van de besturenbonden: ‘het gemis aan Bestuurdersbonden,19 geheel homo-
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geen met de Chr. Vakbeweging, hebben we ook gevoeld. Hier zaten in de Chr. 
Bestuurdersbonden speciaal Katholieke organisaties, die niets voor Unitas wil-
den doen, terwijl er toch een goede 500 Katholieke leden van Unitas ondersteund 
moesten worden. Daar moest een afdeeling van den Chr. Nat. Werkmansbond 
zich onttrekken, wijl voor de eigen leden in Enschede verzameld werd. De ver-
houding van Bestuurdersbonden tot onze vakbeweging zal een ernstig punt van 
overweging moeten uitmaken’.20

Op 18 juli 1899 wordt op initiatief van J. Huizinga  in Kampen de eerste Chris-
telijke Besturenbond opgericht.21 Dit samenwerkingsverband van lokale afdelin-
gen van de christelijk-sociale organisaties krijgt in de eerste jaren van de 20ste eeuw 
op meer plaatsen navolging. Als in 1909 het cnv tot stand komt, ziet men in die 
kring de besturenbond als een mooie organisatievorm op lokaal niveau.22 Daar 
kan propaganda voor de vakbeweging worden bedreven en daar kunnen solidari-
teitsacties bij stakingen worden georganiseerd. Dat laatste valt in de praktijk blijk-
baar niet mee, zo blijkt uit Diemers weergegeven klacht. Toch duurt het tot 1915 
voordat Diemers punt van overweging ook daadwerkelijk vorm krijgt. Op 7 ja-
nuari 1915 wordt door het cnv-bestuur een commissie benoemd, die zo spoedig 
mogelijk een rapport moet uitbrengen over de relatie vakcentrale-besturenbond.23 
Smit , Zielemans  en Kruithof  werken snel en op 4 mei is het rapport klaar en het 
spreekt kritisch over de besturenbonden: ‘zij staan nog geheel los naast elkander, 
hebben weinig stuwkracht, omdat er omtrent hare taak geen eenheid van opvat-
ting bestaat’.24 De commissie wil dat het anders wordt. Daarom doet zij een reeks 
van voorstellen over de taken van de besturenbonden en over de relatie tussen de 
lokale organisatie en de landelijke vakcentrale.

De commissie benoemt maar liefst 6 taakgebieden en werkt deze gebieden uit in 
een reeks van mogelijke activiteiten. Daardoor ontstaat een beeld van de visie die 
de commissie heeft op de taak van een vakcentrale. ‘De bestuurdersbonden, ge-
lijk wij ons die voorstellen, kan men o.i. het best vergelijken met ons Christelijk 
Nationaal Vakverbond. Hun arbeid moet in ’t kleine omvatten, wat het Christe-
lijk Nationaal Vakverbond in het groot doet’. Besturenbonden hebben taken op 
het gebied van de propaganda, bij de voorbereiding en doorvoering van sociale 
verkiezingen, van de algemene ontwikkeling van de leden en ‘de verheffi ng van 
den Arbeidersstand’, bij het voorzien in rechtskundige bijstand. Ook moeten be-
sturenbonden moeten de vakbeweging vertegenwoordigen bij plaatselijke sociale 
kwesties, zoals huisvesting, verkeer en vervoer, volksontwikkeling en gezond-
heidszorg. De visie van de commissie op de taken van de besturenbonden heeft 
met zoveel woorden tot gevolg dat ‘in de Bestuurdersbonden geen algemeene 
[christelijk-sociale, ph] bonden vertegenwoordigd kunnen zijn’.25 Die opvatting 
is gewaagd, omdat het cnv feitelijk kleiner is dan de andere deelnemende organi-
saties, zoals Patrimonium en Christelijke Nationale Werkmansbond.26 

Het rapport is tot stand gekomen zonder overleg met het lijdend voorwerp. 
De Christelijke Besturenbonden verzetten zich dan ook tegen de conclusies. J.S. 
Ruppert , de secretaris van de Amsterdamsche Christelijke Besturenbond, bestem-
pelt het rapport als ‘eenzijdig en onvolledig’ en publiceert een eigen visie op de 
zelfstandige positie van de besturenbonden.27 
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In 1915 kan de Algemene Vergadering van het cnv het rapport en de afwij-
zende reacties wegens tijdgebrek niet behandelen. In de loop van 1916 is er wel 
overleg, maar dat leidt niet tot overeenstemming. Overigens ook binnen het cnv 
zelf is men verdeeld. Zo verzet C. Smeenk , die in 1915 lid van het cnv-bestuur is 
geworden en nauw betrokken is bij Patrimonium, zich tegen het voornemen de 
niet-vakorganisaties uit de besturenbonden te zetten. Tijdens de Algemene Ver-
gadering van september 1916 wordt het verzet aangevoerd door G. Baas  Kzn van 
de Kantoor- en Handelsbedienden. Hij pleit voor uitstel en overleg met de bestu-
renbonden. Er wordt stevig van gedachten gewisseld, maar de vergadering trekt 
geen conclusies omdat er vrees bestaat voor een mogelijke scheuring in de christe-
lijk-sociale wereld en daaraan wil men geen schuld hebben.28 Wel wordt besloten 
het overleg met de andere organisaties voort te zetten en nu ook overleg te voeren 
met de besturenbonden zelf.

Het overleg met de andere organisaties levert niets op. Belangrijk geschilpunt 
betreft de brede taak van de besturenbonden. De andere organisaties menen uit de 
taakomschrijving te kunnen afl eiden dat ‘het cnv niet alleen de Algemeene Bon-
den (wil) uitsluiten van de Bestuurdersbonden, het wil hen zelfs overbodig ma-
ken’.29

Het overleg met de besturenbonden – op 30 mei 191730 – komt wel tot een con-
clusie: namelijk dat ‘reorganisatie van de Christelijke besturenbonden dringend 
noodzakelijk’ is.31

In de Algemene Vergadering op 27 en 28 juni 1917 komt de zaak weer aan de 
orde. Ook binnen het cnv bestaan – zoals gezegd – bezwaren tegen het rapport 
uit 1915, zoals al bleek toen Smeenk  en Baas  zich verzetten. Smeenk  brengt op-
nieuw zijn zienswijze op de te brede taken van de besturenbonden naar voren. ‘De 
vakorganisatie’ – zo meent Smeenk  – ‘heeft een beperkte taak. Zij heeft zich bezig 
te houden met datgene wat betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst. Daarbij 
komt dan nog de meer specifi eke sociale wetgeving’.32 Opnieuw valt Baas  hem bij 
en ook anderen (o.a. Ruppert , nu sprekend namens de Bouwarbeiders) delen de 
kritiek. Aan het eind van de dag kan de voorzitter niets anders doen dan de be-
raadslagingen schorsen. ’s Avonds vergadert het bestuur en Smeenk  formuleert 
een compromis: de algemene sociale bonden kunnen deel uit (blijven) maken van 
de besturenbonden, maar hun invloed moet beperkt blijven. Voorzover het vak-
bondszaken betreft, zijn de Christelijke Besturenbonden (cbb’s) ondergeschikt 
aan de vakcentrale. Door deze oplossing is het debat over de taken ook afgerond, 
want niemand bestrijdt dat de breed samengestelde besturenbonden deze taken 
moeten uitvoeren. De Algemene Vergadering kan met dit voorstel uit de voeten 
en het rapport uit 1915 wordt aangepast.33 De broederstrijd lijkt ten einde – het 
cnv buigt voor de invloed van de andere christelijk-sociale organisaties.

‘Lijkt’, want de vrede is getekend, maar de ontwikkeling gaat voort. Mede 
door de inzet van Amelink  groeit het aantal besturenbonden. Eind 1917 zijn er 
44 cbb’s, drie jaar later zijn er 96.34 Om het werk van een cbb te fi nancieren dra-
gen de plaatselijke afdelingen contributie af. Al spoedig blijkt dat er tal van loka-
le afdelingen niet aan hun fi nanciële verplichtingen kunnen voldoen, dan wel dat 
de opgebrachte contributie te weinig is om het gewenste werk te verrichten. Met 
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name een aantal grote besturenbonden wil een vrijgestelde aanstellen om het werk 
vorm en inhoud te geven, maar beschikt daartoe over onvoldoende middelen. Het 
cnv biedt bij monde van penningmeester J.S. Ruppert – die in 1915 nog krachtig 
pleitte voor zelfstandige cbb’s – aan dit fi nanciële probleem op te lossen. De lo-
kale afdelingen dragen af aan de vakcentrale en de vakcentrale draagt zorg voor 
voldoende budget. Sommige besturenbonden voelen niets voor deze aanpak, we-
tende dat ‘wie betaalt, bepaalt’. In het 9e Verslag worden geruststellende woorden 
gesproken: ‘dat daarvoor [reglementering door het cnv, ph] geen vrees behoefde 
te bestaan’ spreekt vanzelf. ‘Wel moet er een einde gemaakt worden aan allerlei 
vrijbuiterij’.35 

In de loop van de jaren ’20 wordt nog geprobeerd om het evenwicht tussen de 
algemene bonden en de vakbonden binnen de cbb’s vanaf het nationale niveau te 
bevorderen en te steunen. Het initiatief loopt evenwel op niets uit en de Christe-
lijke Besturenbonden zijn feitelijk omgevormd tot lokale cnv-afdelingen.

2.1.6   De organisatie

In Stins ’ betoog tijdens de eerste Algemene Vergadering in 1909 valt te lezen dat 
een vakcentrale alleen maar goed kan functioneren als deze beschikt over ‘vrijge-
stelde beambten’.

Tijdens de oprichtingsvergadering worden de eerste bestuurders gekozen: man-
nen, die verspreid over het land wonen. Dat betekent veel reistijd. Het bestuur ver-
gadert dan ook niet heel frequent, terwijl er toch veel zaken om aandacht vragen. De 
eerste jaren – tot 1912 – beschikt het bestuur over een eigen bureau noch over een 
eigen ‘ambtenaar’. Weliswaar probeert A. de Haan administratieve ondersteuning 
te verlenen, maar zijn eigenlijke werk als hoofdbestuurder van de Christelijke Bond 
van Bakkersgezellen, Chocolade- en Suikerbewerkers in Nederland, laat hem daar-
toe weinig ruimte.36 In 1912 besluit het bestuur een bezoldigde in dienst te nemen. 
De keuze valt op K. Kruithof .37 Daarvoor zijn een paar redenen. Kruithof  is siga-
renmaker en kan de parttime baan als ‘ambtenaar’ aanvaarden, omdat zijn vrouw 
de tabakswinkel kan blijven runnen.38 Een tweede reden is dat Kruithof  in Maas-
sluis woont en daardoor kan het contact met de in Rotterdam wonende Diemer  
gemakkelijker worden onderhouden dan met de in Twente wonende Stins . Enige 
maanden na zijn indiensttreding wordt Kruithof  lid van het bestuur. Hij neemt de 
portefeuilles van Stins  en Verveld  over en wordt secretaris-penningmeester.

In 1916 – het cnv groeit en het werk neemt toe – wordt een tweede bezoldigde 
in dienst genomen: H. Amelink . Amelink  is bestuurder van Unitas en verhuist 
voor zijn functie naar Rotterdam, waar het offi ciële cnv-kantoor is gevestigd. 
Ook Amelink  wordt lid van het bestuur.

De werkzaamheden blijven toenemen en dat maakt de benoeming van een der-
de gesalarieerde noodzakelijk. Op 1 mei 1919 treedt J.S. Ruppert  in dienst van de 
vakcentrale. Hij vervult vanaf dat moment – tot zijn onverwachte overlijden in 
1934 – de rol van penningmeester. 

Kruithof  volgt in 1916 Diemer ,  die directeur van uitgeverij Libertas wordt, op 
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als voorzitter. Het trio dat vanaf 1919 
het cnv leidt wordt dan ook wel aan-
geduid als ‘de kar, die het cnv trekt’.

Op 30 juni en 1 juli 1919 komt de Al-
gemene Vergadering van het cnv voor 
de negende keer offi cieel bijeen. De 
Vergadering neemt een aantal belang-
rijke besluiten over de manier waar-
op de vakcentrale in de toekomst be-
stuurd zal worden, maar staat toch 
vooral in het teken van het 10-jarig 
bestaan. Er wordt in de aanwezigheid 
van een aantal ministers, waaronder 
de minister-president, teruggeblikt op 
wat bereikt is. Een kleine organisatie 
van circa 6000 leden is uitgegroeid tot een volwassen, goed georganiseerd geheel 
met ongeveer 60.000 leden. Maar meer: van een onbekend samenwerkingsverband 
dat moeizaam tot stand kwam is het cnv een van de spelers binnen de Nederlandse 
arbeidersverhoudingen geworden, zoals onder andere blijkt uit het lidmaatschap 
van de Hoge Raad van Arbeid – een adviesorgaan van de minister van Arbeid.

Op 1 juli wordt besloten tot de oprichting van Draagt Elkanders Lasten, een 
voorbeeld van ‘self-help’ op het gebied van de tuberculosebestrijding – toen een 
belangrijke volksziekte. del, zoals het fonds in de wandeling zal heten, speelt tot 
het midden van de jaren ’60 tot de komst van de Algemene Bijstandwet in een be-
langrijke rol binnen het maatschappelijke werk van het cnv.39 Ook wordt De Vrij-
heidsvaan, het bondslied van het Christelijk Nationaal Vakverbond, aangeboden 
aan het bestuur. ‘Het is al de jaren door met opgewektheid gezongen en gespeeld 
(de melodie is prachtig) en de radio heeft het vele malen de luisteraars doen ho-
ren’, schrijft Amelink .40

2.2   Sociaal-economisch beleid

2.2.1   Arbeidvoorwaardenbeleid

Wij keren terug naar de Vakvereenigings-Cursus van 1910. Het gaat daar over de 
taken van de vakbeweging. Niet alleen is een stevige organisatie nodig, maar ook 
de ‘tactiek bij de loonsbewegingen en stakingen’ is van belang.

Diemer  stel in zijn lezing dat de vakbeweging een economische vereniging is die 
moet streven naar verbetering van arbeidsvoorwaarden. Dat is eenvoudig gezegd, 
zo betoogt Stins , maar  minder eenvoudig gedaan. Werkgevers zullen niet uit ei-
gener beweging streven naar betere arbeidsvoorwaarden, die moeten worden af-
gedwongen. Daartoe is kennis nodig, veel kennis. Die kennis is nodig zodat ‘de 
argumenten, die de patroons opwerpen daardoor geheel en al teniet worden ge-
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daan’.41 De organisatie van statistieken en andere informatie is volgens Stins  van 
groot belang, want die kennis is nodig om zicht te krijgen op de mogelijkheden 
om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Niet alleen op bedrijfsniveau moet in-
formatie worden verzameld, maar juist ook op landelijk niveau. Het doel is im-
mers om te komen tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op lan-
delijk niveau. Zo ver is men in het jaar van de Vakvereenigings-Cursus nog lang 
niet. ‘We doorworstelen als vakorganisatie thans nog een periode, die voorafgaat 
aan de invoering van het collectieve arbeidscontract’, zo beseft Stins . Maar dat 
maakt eens te meer duidelijk dat de vakbeweging ook door zijn kennis een seri-
euze onderhandelingspartner moet willen zijn.

In 1910 – het jaar van de Cursus – staat de collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) nog in de kinderschoenen. Nog geen 3% van de industriële arbeiders werkt 
op basis van een cao,42 die een jaar eerder mogelijk was geworden door aanpas-
sing van het Burgerlijk Wetboek.43 Met die aanpassing is de zaak evenwel niet 
geregeld en er moet nog de nodige strijd worden geleverd om via de weg van de 
kleine aanpassingen te komen tot medezeggenschap op het terrein van de arbeids-
voorwaarden – kleine verbeteringen die desnoods met behulp van stakingen moe-
ten worden afgedwongen. Stins  pleit voor de nodige zorgvuldigheid. Een staking 
moet niet onbezonnen worden begonnen, er moet zicht zijn op een succesvol re-
sultaat. Er moet tijd zijn tussen de proclamatie van de staking en het begin van de 
staking zelf. Wellicht kan – zo hoopt Stins  – in de tussentijd een oplossing worden 
gevonden in goede onderhandelingen. 

Stins  stelt dat het de besturen van de bonden moeten zijn die een staking – in 
nauw overleg met hun leden – proclameren. Het gaat niet om een actie van enke-
len, maar om een actie van de bond in zijn geheel. Daartoe is de al eerder besproken  
hechte organisatie van node. Daarbij moet worden bedacht dat patroonsorganisa-
ties – voorzover die in die jaren al bestaan – beschikken over ‘razend-knappe man-
nen’, die ‘met de tactiek volkomen vertrouwd zijn, die bovendien de macht van 
het geld achter zich hebben en gewoonlijk met het koudste gezicht van de wereld, 
zonder veel toelichting of argumentatie, met een: het bestuur van de fabrikanten-
vereeniging heeft besloten, om daarop niet verder in te gaan, de arbeidersbesturen 
nul op ’t request te geven’.44 

Essentieel is een stevige weerstandskas, waaruit de leden kunnen putten om een 
staking tot een goed einde te brengen. In de laatste grote toespraak tijdens de Vak-
vereenigings-Cursus stelt G. Baas  Kzn dat in de gedachtenvorming over Fondsen 
het zwaarste moet wegen wat het zwaarste is en dat is de inrichting van een weer-
standskas. Staken zonder weerstandskas is – onverantwoord. Als een bond zijn 
leden ‘adviseert uit hun brood te stappen, al was het dan ook maar schamel, dan 
zijt gij ook verplicht ze in staat te stellen, dat advies op te volgen, dan behoort ge 
er voor te zorgen, dat ze leven kunnen’.45 Een besluit om actie te voeren moet niet 
lichtvaardig worden genomen, er moet kans op succes zijn. Dat is de ene kant, de 
andere kant is dat werkgevers de arbeiders voortdurend onder druk zetten en dat 
het dan plicht wordt actie te voeren.

In de discussie die volgt op de inleiding van Stins  is er niemand, die zich verzet 
tegen het gebruik van het stakingswapen. Dat mag opvallend heten, omdat in de 
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beeldvorming het cnv een organisatie is die niet staakt. Dat beeld is onjuist.46 Als 
men de Verslagen leest wordt duidelijk dat cnv-bonden met regelmaat overgaan 
tot het uitschrijven van een staking.47 Minder dan het nvv, maar in die kring is de 
werkstaking ook een politiek instrument, terwijl het cnv juist erg zijn best doet 
om de werkstaking een economisch instrument te doen zijn.

2.2.2   Het sociaal-politiek program en de 8-urendag

De revolutionaire wind, die eind 1918 door Europa blaast en ook Nederland be-
smet, is niet gericht op het veranderen van machtsstructuren alleen. Het gaat ook 
om een ander, meer sociaal beleid. Zo formuleert het nvv in de nacht van 11 no-
vember 1918 een ‘Program van Eisen’, waarin op 15 belangrijke veranderingen in 
de (sociale) wetgeving wordt aangedrongen. De eisen lopen uiteen van het afschaf-
fen van de Eerste Kamer via het intrekken van de ‘worgwetten’ en de invoering 
van het staatspensioen op 60-jarige leeftijd tot de ‘onverwijlde invoering van den 
wettelijke 8-urendag en van de 6-urendag voor ondergrondschen mijnarbeid’.48

Het cnv meent – zo blijkt uit de manifesten, die worden rondgezonden – dat het 
stellen van nieuwe eisen niet nodig is. Op 23 januari 1918 stelt het cnv zijn eerste 
sociaal-politiek programma vast en dat is ‘ook voor de “nieuwe tijd” geheel bij’.49

De Nederlandsche Centrale Bond van Christelijke arbeiders(sters) in de bedrijven 
der Voedings- en Genotsmiddelen maakt op enig moment duidelijk op de Alge-
mene Vergadering in juni 1917 te willen nadenken over de gevolgen van de ‘invoe-
ring van Evenredige Vertegenwoordiging, Algemeen Kiesrecht en Stemplicht’.50 
Feitelijk gaat het daarbij om twee vraagstukken: hoe verhoudt het cnv zich tot de 
politieke partijen en welke eisen stelt het cnv aan de programma’s van politieke par-
tijen? Smeenk  – op dat moment tweede voorzitter van het cnv – leidt de discussie 
in. In zijn betoog onder de titel Christelijke Vakbeweging en politieke invloed stelt 
Smeenk  dat de arbeidersbeweging allereerst gelijkberechtiging eist voor alle arbei-
ders. Om die gelijkberechtiging te realiseren is het niet nodig – zo betoogt hij – om 
een eigen politieke partij op te richten. ‘Wie “de Christelijke beginselen aanvaardt 
en mitsdien de klassenstrijd verwerpt”, kan niet aansturen op de vorming van een 
“klassenpartij”’. Partijvorming is meer dan het vertegenwoordigen van speciale 
belangen en het gaat om meer dan sociaal-politieke denkbeelden, zo stelt Smeenk  
met instemming van de Vergadering. Deze benadering heeft twee gevolgen: in re-
gelmatig overleg met partijen moet geprobeerd worden het beleid van die partijen 
te beïnvloeden én op de kandidatenlijst moet ruimte zijn voor representanten van 
de arbeidersbeweging. Want hoe ook: het cnv baseert zijn beleid op het beginsel 
van de ‘self-help’, maar kan niet zonder de hulp van de wetgever. Politieke betrok-
kenheid is dan ook dringend nodig en leden hebben de verantwoordelijkheid om 
binnen de partij van hun keuze invloed uit te oefenen. Beïnvloeding is ook nodig, 
omdat binnen het cnv de stellige indruk bestaat dat binnen christelijke politieke 
partijen te weinig oog bestaat voor de belangen van de arbeiders.

De discussie op de Algemene Vergadering leidt tot het besluit om een sociaal-
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politiek program op te stellen, waarin de wensen aan de politiek worden gefor-
muleerd. Dit is het begin van een traditie die tot in de jaren ’90 van de 20ste eeuw 
zal worden voortgezet.

Op 23 januari 1918 – een halfjaar voor de Tweede Kamerverkiezingen op 3 
juli – komt een bijzondere Algemene Vergadering bijeen om het sociaal-politiek 
program op te stellen. Dat program opent met de wens tot een ‘krachtige bevor-
dering der Zondagsrust in ’t bijzonder met betrekking tot de openbare middelen 
van vervoer’ en een ‘spoedige realiseering van de (…) gelijkstelling van het open-
baar en bijzonder onderwijs’. De nieuwe grondwet biedt daarvoor de basis, maar 
de uitwerking laat in de ogen van het cnv te lang op zich wachten. Het gaat daar-
bij overigens vooral om het verlengen van de leerplichtige leeftijd tot 14 jaar met 
een daarmee verbonden verbod op arbeid voor leerplichtigen. Het cnv pleit voor 
wijziging van de Wet op het Arbeidscontract onder andere door het algemeen 
verbindend verklaren van overeengekomen cao’s. Het cnv wil dat de werkdag 
wordt teruggebracht naar een 10-urendag bij een werkweek van 56 uur en dat er 
overgangsbepalingen worden opgenomen om tot ‘den 8-urige arbeidsdag en een 
45-urige werkweek voor daarvoor in aanmerking komende industrieën en bedrij-
ven’ te komen. In samenhang hiermee wenst het cnv invoering van de vrije zater-
dagmiddag. Hiervoor is overigens al in 1911 gepleit in een adres aan de Kamer ten 
tijde van de herziening van de Arbeidswet.

Het spreekt bijna voor zich dat het cnv ‘uitvoering der wetten talma, inza-
ke Ziekte-, Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering’ opneemt in het program.51 
Daarnaast wordt nog gepleit voor keuring van levens- en genotsmiddelen, een 
wettelijke regeling van de winkeltijden, ruimere steun voor de volkshuisvesting, 
bestrijding van het alcoholisme en belastingheffi ng naar draagkracht.

In het program wordt niet onverkort geijverd voor de invoering van de 8-uren-
dag.52 Het ideaal van de internationale arbeidersbeweging, dat zijn verbeelding 
vindt in de 1 meivieringen, is eerder een ideaal van de sociaal-democratie dan van 
de christelijke vakbeweging. Het ideaal van de 8-urendag is gekoppeld aan tal 
van andere idealen, zoals een beter gezinsleven, betere gezondheid en meer ont-
plooiingskansen. De christelijke vakbeweging kan daar meer ruimte voor religi-
euze beleving en betrokkenheid moeiteloos aan toevoegen om die idealen tot de 
hare te maken. Toch pleit het cnv niet onverkort voor een 8-urendag. Het ont-
breekt daarvoor feitelijk aan een ideologisch anker. De vrije zondag kan gemak-
kelijk vanuit de religieuze overtuiging worden bepleit, de vrije zaterdagmiddag als 
voorbereiding op de zondag kan ook verdedigd, maar de 8-urendag als zodanig? 
Directe invoering heeft ontegenzeggelijk economische nadelen, die kunnen leiden 
tot werkloosheid en dat moet worden voorkomen. En in de aan het cnv verwante 
politieke groeperingen (arp en chu) worstelt men met de vraag of de overheid de 
8-urige werkdag wel bij wet mag afdwingen.

Toch wordt binnen het cnv het pleidooi voor een 8-urendag steeds sterker. Baas  
publiceert een reeks artikelen in De Gids, waarin hij zich opwerpt als verdediger.53 
Hij verwerpt de gedachte dat de arbeiders zich geen raad zouden weten met de 
extra vrije tijd. Ook betoogt hij dat een verminderd aantal werkuren in fabrieken 
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niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot lagere productie. Door een lager aan-
tal arbeidsuren kunnen de arbeiders geconcentreerder werken en daardoor kan de 
productie juist stijgen. Baas  stelt zich dan ook op het standpunt dat de 8-urendag 
moet worden nagestreefd, zij het dat er goede overgangsregelingen moeten komen 
en dat de regelgeving voldoende fl exibel moet zijn om – waar nodig – uitzonde-
ringen te maken.

In het werkprogramma van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck, dat na de alge-
mene verkiezingen in de zomer van 1918 aantreedt, is sprake van de introductie van 
een 10-urendag; de 8-urige werkdag wordt gereserveerd voor volcontinue bedrij-
ven. Maar de ‘revolutieweek’ in november brengt minister P.J.M. Aalberse  (rksp) 
ertoe om op 22 november – na overleg met het cnv en het rk Vakbureau – een nota 
naar het kabinet te zenden waarin hij aanpassing van de Arbeidswet aankondigt. In 
die nota legt Aalberse  zich vast op de 8-urendag.

De werkelijkheid is weerbarstig en het blijkt dan ook de nodige tijd te kosten om 
de veranderingen in de Arbeidswet voor te bereiden. In april 1919 wordt het wets-
voorstel bij de Kamer ingediend. Belangrijke elementen in de wet zijn de regelgeving 
rond de zondagsrust en de vrije zaterdagmiddag. Aalberse  speelt daarmee in op de 
benadering in het sociaal-politiek program van het cnv. De wet stelt de werkweek 
op 45 uur en dat zal een belangrijk twistpunt blijken bij de invoering. De Tweede 
Kamer stemt op 11 juli, de Eerste Kamer op 31 oktober 1919 in met de wet.

Het duurt overigens nog een jaar voordat de wet feitelijk in werking kan treden, 
althans voor fabrieken en werkplaatsen. In het Overgangsbesluit wordt bepaald 
dat in een aantal bedrijfstakken gedurende enige jaren nog langer mag worden ge-
werkt dan 45 uur per week. Daarbij spelen vooral internationale concurrentiever-
houdingen een belangrijke rol. Zo wordt in de textielindustrie voorlopig een werk-
week van 48 uur ingevoerd. Amelink , die zelf ervaring heeft als textielarbeider, is 
het met deze uitzondering eens. In zijn visie kan een deel van de kortere werkweek 
beter vorm krijgen in een verhoging van de lonen – de koopkracht kan echt wel be-
ter – en daarom kiest hij voor een geleidelijke aanpassing van de werkweek.

Binnen het cnv bestaat, zoals gezegd, geen sterke ideologische basis voor de in-
voering van een 8-urendag. In de discussies over het maken van uitzonderingen 
op de hoofdregels van de nieuwe wet, kiest het cnv dan ook een betrekkelijk prag-
matische koers, waarbij de economische haalbaarheid een belangrijke rol speelt. 
De kortere werkweek is dan ook geen doel op zich, maar een van de middelen om 
de positie van de arbeiders te verbeteren. Verlies van werk moet worden voorko-
men en ook grote inkomensachteruitgang als gevolg van een kortere arbeidstijd 
wordt als ongewenst gezien. De pragmatische benadering blijkt onder andere uit 
uitspraken van de voormannen van de christelijke vakcentrale. Zo merkt Smeenk  
over de 48-urige werkweek op: ‘’t Is trouwens een kwestie van drie uur, laat men 
daarover toch geen herrie maken’. Ruppert : ‘Het moet den menschen gezegd wor-
den, en duidelijk gemaakt, dat in deze tijd, onder deze omstandigheden niet alles 
kan’. Daarbij komt dat de cnv-wensen met betrekking tot de arbeidsduur in hoge 
mate zijn vervuld.

Door het treffen van overgangsmaatregelen worden de gevolgen van de 45-uri-
ge werkweek voor veel ondernemers aanmerkelijk verzacht. Toch blijft 45 uur 
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uitgangspunt en gedurende een reeks van jaren richten de pijlen zich dan ook op 
dit punt. In de laatste maanden van 1920 begint een recessie, die zich in de jaren 
daarna verdiept. De bezwaren tegen de 45-urenweek worden als het ware in de 
dagelijkse praktijk ondersteund door de werkelijkheid. De internationale positie 
van de Nederlandse economie wordt er door de relatief korte werkweek niet be-
ter op. De kritiek zwelt aan en in het voorjaar van 1922 moet ook Aalberse  tot de 
conclusie komen dat het beter is de 45-urenweek te vervangen door een 48-urige. 
Aalberse  zet deze stap echter niet zonder raadpleging van het cnv en het rk Vak-
bureau. Binnen het cnv bestaat begrip voor Aalberse , ook al omdat hij de verlen-
ging van de werkweek niet ten koste laat gaan van de vrije zaterdagmiddag. Die 
middag heeft prioriteit ‘om moreele redenen en om redenen van Zondagsrust en 
Zondagsheiliging’.

Toch is de discussie met de invoering van de 48-urige werkweek niet afgelopen. 
In de scheepsbouw en de textielindustrie blijven de werkgevers ijveren voor lan-
gere werkweken. Ondanks dat blijft de 48-urenweek in stand, zij het dat in indivi-
duele gevallen vergunningen worden verleend voor langere werkweken. Amelink  
vat in oktober 1923 de cnv-positie in het debat samen: ‘De verkorte arbeidstijd is 
echter voor ons geen doel op zichzelf. Het is een middel ter verbetering van de po-
sitie der arbeiders, namelijk om hen in staat te stellen, door den verkorte arbeids-
dag meer als mensch Gods te leven. Wanneer echter zou blijken, dat een absoluut 
vasthouden aan den verkorten arbeidsdag zou beteekenen (…) nog meer werk-
loosheid, het tegenhouden van mogelijkheden, waardoor de arbeidersklasse weer 
in een betere positie kan gebracht worden (…), dan meen ik, dat het verstandig is 
het roer te wenden en tijdelijk in een langere arbeidstijd te berusten. (…) En een 
bloeiende industrie, een bloeiend bedrijfsleven, is een eerste voorwaarde voor het 
scheppen van een behoorlijke positie voor de arbeiders’.

2.3   Sociale zekerheid

2.3.1   Sociale zekerheid en fondsen

Baas  van de Kantoor- en Handelsbedienden is de laatste inleider op de Vakver-
eenigings-Cursus in mei 1910. Hij staat – zoals gezegd – stil bij nut en noodzaak 
van fondsvorming, ook in de sfeer van de sociale verzekering.

In meer algemene zin kan gezegd worden dat het bij sociale zekerheid telkens 
om dezelfde vragen gaat, die in de tijd een ander antwoord krijgen. Het gaat om 
de vraag wat wordt verzekerd, wie daarvoor de kosten neemt, welke de hoogte en 
duur van de uitkering zijn, op welke wijze de organisatie van de uitvoering vorm 
krijgt en wie verantwoordelijk is voor de regelgeving en de uitvoering. In de loop 
van de 20ste eeuw worden die vragen telkens weer gesteld en zij krijgen telkens een 
(ander) antwoord. 

Een mens is in de regel voor zijn dagelijks brood aangewezen op het verrichten 
van betaalde arbeid tenzij iemand over voldoende vermogen beschikt dan wel een 
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ander bereid blijkt in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dat geldt ook 
voor de 19e en 20ste eeuw: geen werk, geen geld, geen eten. Ziekte, werkloosheid, 
invaliditeit en ouderdom vormen even zo vele bedreigingen voor het leven van de 
meeste mensen, zeker voor arbeiders. Het karige loon en de risico’s leiden ertoe 
dat mensen veelal in armoede hun levensdagen doorbrengen. Liefdadigheid en 
kerkelijke bedeling bieden enige, maar onvoldoende bescherming. Het ligt dan 
ook voor de hand dat maatschappelijke organisaties zich bezighouden met het 
zoeken naar het fi nancieel afdekken van die risico’s. De bestaande voorzienin-
gen zijn immers onvoldoende. Een van de eerste activiteiten van Patrimonium is 
het oprichten van een pensioenfonds.54 Het aantal van dit soort onderlinge fond-
sen groeit aan het einde van de 19e en het begin van de 20ste eeuw aanzienlijk, maar 
het is een geschiedenis van vallen en opstaan.55 Ook vakbonden scheppen fondsen 
voor hun leden, maar willen er voor waken een ‘fondsenbond’ te worden.56 Door 
het tot stand brengen van fondsen loopt ‘men ook gevaar, dat de fondsen zoveel 
aanlokkelijks krijgen, dat men het karakter van een vakvereeniging er om gaat ver-
loochenen’ – zo stelt Baas  in zijn inleiding.57 Toch behoren fondsen een onderdeel 
te zijn van de vakbonden, die zich ‘op Christelijk standpunt stellen’.

Een weerstandskas – zo redeneert Baas  – is onmisbaar voor een strijdbare vak-
beweging. Hij noemt de weerstandskas dan ook een fonds van de eerste categorie. 
De fondsen van de tweede categorie ‘vloeien niet direct uit het wezen der vakver-
eeniging voort, maar zijn toch voor het welwezen onmisbaar’.58 Hij doelt hier op 
‘fondsen voor uitkeering aan werkloze leden en al wat daarmee in verband staat’. 
Deze fondsen zijn niet alleen nodig om honger, ellende en diefstal te voorkomen, 
maar ook om het loon op peil te houden. Werkloosheid drijft tot radeloosheid en 
tot het aanvaarden van ‘arbeidsvoorwaarden, die in onzen tijd eenvoudig niet mo-
gen gelden’. Daarmee wordt het positieve werk van de vakbeweging uitgehold, 
want ‘wat geven u uwe loonacties, wat wint ge met al uw ijveren voor betere le-
vensvoorwaarden als uw buurman en met hen 10-tallen anderen, (…), gaan wer-
ken verre beneden den prijs, door henzelf bepaald’.59 Maar – zo vervolgt Baas  – de 
vakbeweging moet zich ook inspannen om mensen weer terug aan het werk te hel-
pen, want ‘per saldo vragen de arbeiders geen steun, maar werk’.

Er is nog een derde categorie fondsen, die in de visie van Baas  ‘eigenlijk prin-
cipieel buiten het kader der vakvereniging vallen’. Hij doelt hier op fondsen bij 
ziekte, overlijden en invaliditeit. Deze zijn niet noodzakelijk voor de vakvereni-
ging, maar wel in hoge mate wenselijk. Deze fondsen zullen evenwel op termijn 
verdwijnen doordat daarover in cao’s en bij wet afspraken worden gemaakt.

Zonder dat hardop te zeggen – hij wijst vooral op de morele plicht als christen 
op te komen voor de zwakkeren – komt Baas  tot de conclusie dat de mogelijk-
heden van vakbonden om zelf de levenslooprisico’s op basis van vrijwilligheid te 
verzekeren beperkt zijn. Selfhelp staat voorop, ‘toch erkennen alle mannen van 
de Chr. Vakbeweging, dat bij het groote werk voor de verheffi ng der arbeiders 
de hulp van den wetgever niet gemist kan worden’, concludeert Smeenk  een aan-
tal jaren later.60 En daarmee sluiten zij aan op de eerste gedachtenvorming in het 
christelijk-sociaal denken, die wij terug vinden in de benadering van J.H. de Waal  
Malefi jt  (arp) tijdens het Christelijk Sociaal Congres in 1891. De arbeider is zijn 
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loon waardig en dat is meer dan wat hij nodig heeft voor zijn directe levensonder-
houd. Zijn loon moet voldoende zijn om zich tegen levenslooprisico’s te verzeke-
ren. Het is de taak van de overheid die verzekeringen te verplichten – ook werk-
gevers moeten meebetalen via de arbeidsovereenkomst.61 

2.3.2   Beginnende wetgeving

Als het cnv in 1909 wordt opgericht wordt Nederland bestuurd door het kabinet-
Heemskerk , dat bestaat uit ministers van de arp en de Rooms-Katholieke Staats-
partij (rkps). Talma  (arp) , ‘de Leeuw van Patrimonium’, treedt in dat kabinet op 
als minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. De man, die op zo belangrijke 
wijze bijdroeg aan de totstandkoming van het cnv, legt in deze kabinetsperiode 
het fundament voor het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid.

Hij is niet de eerste minister, die wetgevende arbeid op het terrein van het so-
ciaal beleid tot stand brengt. Het zogenoemde Kinderwetje van Van Houten (li-
beraal, 1874) wordt veelal beschouwd als de eerste stap op het terrein van sociale 
wetgeving. De Arbeidswet van jhr. G.L.M.H. Ruys van Beerenbroek (rksp, 1889) 
kan gezien worden als een vervolg op het Kinderwetje. De wet beperkt het aantal 
uren dat vrouwen en kinderen mogen werken en de wet regelt het toezicht op de 
naleving door het instellen van de arbeidsinspectie. Feitelijk gaat het om het tegen-
gaan van misbruik, niet het ordenen van de samenleving.62 

De parlementaire behandeling van de Arbeidswet brengt de sociale kwestie op-
nieuw onder de aandacht van de politiek. Dat leidt tot het besluit van het kabinet-
Mackay tot het instellen van een staatscommissie onder voorzitterschap van J.J. 
Rochussen . De commissie moet de relatie tussen werkgevers en werklieden nader 
onderzoeken. In 1894 verschijnt het rapport van de commissie. Er wordt voorge-
steld om naar een idee van A. Kuyper  uit 1874 Kamers van Arbeid op te richten, 
waarin werkgevers en werknemers zitting zullen krijgen. Deze Kamers kunnen 
de overheid adviseren op het terrein van de arbeidswetgeving. De commissie stelt 
ook voor dat werkgevers verplicht worden om hun werknemers tegen de gevol-
gen van invaliditeit te verzekeren. Als laatste punt oppert de commissie een wette-
lijk verplichte verzekering tegen ouderdom, waarbij de staat, de werkgevers en de 
werknemers ieder een deel van de premie moeten opbrengen. De Tweede Kamer 
voelt weinig voor de nogal vergaande voorstellen en voorlopig blijft het bij discus-
siëren en komt er geen wetgeving tot stand.

In 1897 presenteert de regering het ontwerp van Wet op de Kamers van Arbeid. 
Patrimonium beschouwt de wet als mislukt, omdat de Kamers niet de bevoegd-
heid krijgen om het arbeidscontract te regelen en om een bemiddelende rol te spe-
len bij arbeidsconfl icten. Ondanks die bezwaren komt de wet toch tot stand.

Op grond van een Kamermotie wordt in 1895 de staatscommissie-Pijnacker Hor-
dijk  ingesteld, die de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering moet onderzoeken. 
De commissie constateert onder andere dat de arbeiderslonen te laag zijn om zich 
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te kunnen verzekeren tegen deze calamiteiten. Toch stelt  de commissie een ver-
plichte verzekering voor invaliditeit en ouderdom van werklieden en met hen ge-
lijkgestelden voor. Daarbij voelt de commissie niets voor premiebetaling door de 
staat, want dat is strijdig met de verzekeringsgedachte. Als de staat de premie be-
taalt is het immers geen verzekering meer, maar een schenking van staatswege. De 
premiebetaling is een zaak van werkgever en werknemer.

Het kabinet-Röell baseert zijn ontwerp-Ongevallenwet op het advies van de 
commissie, maar kiest een andere koers voor wat betreft de staatsinvloed en de 
premiebetaling. De staat zal juist een centrale rol spelen, omdat de staat de grootst 
 mogelijke zekerheid kan bieden en zo de kosten laag kan houden, terwijl uit bui-
tenlandse ervaringen blijkt dat de particuliere verzekeringsmaatschappij geen be-
trouwbare partij is.63 De verantwoordelijke minister, C. Lely (Vrijzinnig Demo-
craat), meent dat een verplichte en door de op te richten Rijksverzekeringsbank 
uitgevoerde Ongevallenwet de beste rechtsbescherming aan de arbeiders biedt.

Het wetsontwerp, dat in 1898 de Kamer bereikt, is gebaseerd op het uitgangs-
punt van het risque professionel, dat wil zeggen dat een bedrijfsongeval wordt 
gezien als een normaal ondernemersrisico. De ondernemers draaien dan ook op 
voor de kosten.64

Oppositieleider Kuyper maakt duidelijk geen bezwaar tegen het verplichtende 
karakter van de nieuwe wet te hebben, maar wel is hij een verklaard tegenstan-
der van de uitvoering door de staat. Hij wordt daarin bijgevallen door een brede 
coalitie van werkgevers. Daaruit ontstaat in 1899 de Vereniging van Nederland-
se Werkgevers met het doel om het verzet tegen de Ongevallenwet te coördine-
ren. Het verzet krijgt politiek-juridisch vorm in het Groot-Amendement-Kuy-
per. Kuyper biedt de werkgever een uitvoeringskeuze: de Rijksverzekeringsbank 
of een eigen bedrijfsvereniging.65 Het Groot-Amendement krijgt evenwel niet 
de steun van de Kamer, maar daarvoor moet Lely wel met aftreden dreigen. Zijn 
wetsontwerp wordt op 13 december 1899 door de Tweede Kamer goedgekeurd. 
De teleurgestelde werkgevers richten hun pijlen op de leden van de Eerste Kamer, 
nu wel met succes. Lely leidt een nederlaag in de Senaat. Precies een week later 
zendt hij een nieuw wetsontwerp naar de Tweede Kamer, een ontwerp dat op één 
punt afwijkt van zijn eerdere voorstel: de werkgever krijgt de mogelijkheid zelf 
het risico te dragen of dat risico over te hevelen naar een vereniging of een com-
merciële verzekeringsmaatschappij. De controle en de keuring van ‘geschonden 
werklieden’ blijft het domein van de Rijksverzekeringsbank.66 Deze concessie is 
blijkbaar voldoende voor een parlementaire meerderheid en op 2 januari 1901 ver-
schijnt de Ongevallenwet in het staatsblad.67

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van juni 1901 behalen de confessionele partijen 
een grote overwinning. Na enige strubbelingen treedt het kabinet-Kuyper  aan.68 
De verwachtingen zijn hooggespannen, ook al omdat Kuyper  tijdens de formatie 
poogt een ministerie van Arbeid en Bedrijven op te richten. Kuyper slaagt  er tij-
dens zijn bewind niet in om sociale wetgeving tot stand te brengen. Wel is hij ver-
antwoordelijk voor de ‘worgwetten’ die stakingen door overheidsdienaren feite-
lijk onmogelijk maken.
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Kuyper  probeert de Wet op het Arbeidscontract door het parlement te loodsen. 
De eerste versie van deze wet is al in 1891 aan de orde gesteld, maar het is nooit 
tot wetgeving gekomen. Ook Kuypers poging mislukt, de Eerste Kamer stemt te-
gen. De vakbeweging verzet zich tegen het wetsvoorstel dat toch van groot belang 
is voor hun functioneren. De kern van het vakbondsverzet is het bezwaar tegen 
het ‘staangeld’, waarbij een gedeelte van het loon blijft ‘staan’ en verspeeld wordt 
bij staking. Het wetsvoorstel wordt opnieuw gewijzigd en in 1907 slaagt de vrij-
zinning-democratische minister van Justitie, E.E. van Raalte, er in de wet door de 
Kamers te loodsen. Met deze wet wordt een belangrijke steen gelegd in het ge-
bouw van de arbeidsverhoudingen en twintig jaar later zal de wet op de collec-
tieve arbeidsovereenkomst op deze wet worden gebaseerd. De wet biedt de vak-
beweging de mogelijkheid om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten en 
daarmee vorm te geven aan een belangrijke doelstelling, namelijk het verbeteren 
van de arbeidsvoorwaarden. Een belangrijk probleem in de wet is evenwel dat het 
beëindigen van het arbeidscontract voor een werknemer niet eenvoudig is en dat 
staken kan worden beschouwd als het eenzijdig – door de werknemer – beëindi-
gen van het arbeidscontract. De vakbeweging verweert zich met de stelling – die 
later algemeen geaccepteerd zal worden – dat staken niet meer is dan het opschor-
ten van het contract.69

2.3.3   Talma ’s uitgangspunten, visie en wetgeving

Talma  tracht tijdens zijn regeerperiode (1908-1913) een stelsel te creëren, waarin 
alle aspecten van de sociale verzekering zijn verenigd. Talma  baseert zich daarbij 
op de gedachte dat sociale wetgeving en een sociaal verzekeringsstelsel noodzake-
lijk zijn geworden door de veranderingen in de wijze van produceren. Dat heeft 
een vermindering van de bestaanszekerheid tot gevolg, terwijl de verhouding tus-
sen werkgever en arbeider losser is geworden. In Talma ’s visie kan het niet zo zijn 
dat de arbeider de dupe wordt van de veranderingen. Hij moet zich kunnen ver-
zekeren tegen de risico’s, die hij in het economisch proces loopt. Sociale verzeke-
ring is volgens Talma  niet een kwestie van het helpen van arme mensen, maar een 
poging om de arbeidende stand zelfstandig te maken. Een arbeider moet in zijn 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien, niet alleen als hij werkt, maar ook tij-
dens ziekte en ouderdom.70 Er is Talma alles aangelegen om te voorkomen dat een 
werkman is aangewezen op de armenzorg, op de vernedering van de bedeling.71

Talma  baseert zich op de arbeidsovereenkomst en op het beginsel van het recht-
vaardig arbeidsloon. Loon moet voldoende zijn om voorzieningen te kunnen tref-
fen voor moeilijke dagen. Loon bestaat dus uit twee delen: het loon dat de arbeider 
elke zaterdag krijgt uitbetaalt en het loon dat hem ten deel valt als hij niet (meer) 
kan werken. Om dat te regelen is overheidsingrijpen onvermijdelijk. Onderstand72 
is niet te laken, maar het gaat niet om een aalmoes, het gaat om het recht van de ar-
beider. Een te laag loon is zedelijk verwerpelijk – loon is meer dan een economi-
sche grootheid, een arbeider moet daarvan zijn gezin kunnen onderhouden en hij 
moet voor moeilijke dagen kunnen zorgen. ‘Het is verkeerd dat een arbeider, die 
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gearbeid heeft zoolang hij kon, op het ogenblik dat hij niet meer werken kan, op 
onderhoud van derden is aangewezen’. Talma  is dan ook een voorstander van ver-
plichte verzekering, want daarin ziet hij het middel om de afhankelijkheid van de 
arbeider te verminderen. Het verplichtende karakter baseert Talma  op het belang 
van de gemeenschap. De arbeider zal zich niet spoedig op eigen initiatief verze-
keren en moet derhalve gedwongen worden dat te doen – een terugval op onder-
stand of op de samenleving is dan niet langer nodig. Talma  kiest zijn vertrekpunt 
dus in de samenleving en niet bij het individu – zo moeten ongehuwden in zijn 
visie ook meebetalen aan de verzekering van wezen. Talma  is tegen een staatsbij-
drage in de verzekering, want de verzekering is onderdeel van het loon.73 

In het debat tussen ‘staatstaak’ en ‘zelfdoen’ kiest Talma  voor staatshulp, die het 
zelfdoen bevordert.74 De overheid moet er dan ook op toezien dat bij de arbeids-
voorwaardenvorming rekening wordt gehouden met behoeften bij ziekte, invali-
diteit en ouderdom. Het ondersteunen van het ‘zelfdoen’ komt het beste tot zijn 
recht als de arbeider via premiebetaling een verzekering afsluit.

Talma’s wetgeving kan vaak niet op een warm onthaal in de Tweede Kamer reke-
nen. Achter het verzet in de Kamer tegen Talma’s wetgeving gaat een strijd schuil, 
die nauw samenhangt met de structurele veranderingen in de Nederlandse samen-
leving, mede als gevolg van de wijzigingen in de economische structuur. Aan het 
einde van de 19e eeuw is de Nederlandse samenleving een standenmaatschappij 
die in belangrijke mate bestuurd wordt door de hogere standen – de aristocra-
tie – en deftige burgerheren. Zij worden in die tijd geschikt geacht om zich ver-
antwoordelijk te kunnen voelen voor het geheel. De arbeidende stand is niet of 
nauwelijks bij het bestuurlijke proces betrokken, want zij is vooral de vertegen-
woordiging van een deelbelang. Kater, de voorman van Patrimonium, slaagt er 
dan ook nooit in zelfs maar gekandideerd te worden voor de Tweede Kamer, ter-
wijl hij dat wel wil.75 Toch komt, mede als gevolg van de groeiende invloed van so-
ciale organisaties, een nieuwe stroming democraten naar voren, die menen dat niet 

Afb. 5   Deelnemers aan de eerste Christelijk-Sociale Conferentie, juli 1914. Zittend op de 
1e rij, 4e van links: K. Kruithof, secretaris CNV. Zittend op de 2e rij, 7e van links: P. van Vliet 
van links: voorzitter van Patrimonium; 8e van links: J.S. Ruppert, CBB Amsterdam; 9e van 
links: A.S. Talma, oud-minister; 10e van links: H. Diemer, voorzitter CNV. Staande rij, 6e 
van links: H. Amelink; 9e van links: het latere ARP-Kamerlid J. Schouten, 13e van links: C. 
Smeenk, vice-voorzitter CNV.
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alleen afkomst en status bepalend zijn voor bestuurlijke kwaliteiten en posities.
Als het kabinet-Heemskerk in 1908 aantreedt is dat mede onder invloed van de 

democraten binnen de arp, die optreden naast de aristocraten. Die twee stromin-
gen  zijn overigens niet alleen binnen de arp te herkennen, maar ook binnen ande-
re partijen. Talma behoort nadrukkelijk tot de democratische stroming. Hij wordt 
door ‘de heren’ in zijn partij dan ook verdacht van ‘staatssocialisme’.76 Een onte-
recht verwijt, want Talma heeft verre van socialistische opvattingen. Wel meent 
hij dat bij de uitvoering van de sociale zekerheid – en daar niet alleen – werkgevers 
en werklieden verantwoordelijkheid moeten dragen voor de uitvoering. Daarmee 
breekt Talma met de oude orde van de standenmaatschappij waarin toch vooral 
‘de heren’ als belanghebbend worden gezien. Deze tweespalt vormt de kern van 
het verzet tegen Talma’s wetgeving naast het feit dat hij niet altijd even handig 
opereert.77

Talma ’s wetgevende arbeid richt zich feitelijk op twee grote gebieden, dat van de 
sociale wetgeving en dat van de sociale verzekering. 

Hij dient een reeks wetten in die zich richten op de bescherming van arbeiders: 
de Bakkers-, de Steenhouwers-, de Stuwadoors- en de Landarbeiderswet. Wetten 
die overigens niet of niet ongeschonden het parlement passeren.78 Naast deze sec-
torale wetten doet hij ook voorstellen de Arbeidswet te herzien. De Arbeidswet 
moet worden herzien op grond van een internationale conventie die een verbod 
op nachtarbeid voor vrouwen bevat. Talma  dient zijn wetsontwerp op 30 april 
1910 in, maar daarbij gaat hij verder dan wat internationaal verplicht is. Naast het 
verbod op nachtarbeid voor vrouwen scherpt hij de mogelijkheden voor jonge-
ren om arbeid te verrichten verder aan. Hij neemt evenwel geen bepaling op die de 
10-urige werkdag verplicht stelt, omdat hij daarvoor de tijd nog niet rijp acht en 
hij vreest dat een onbezonnen voorstel wel eens meer schade kan berokkenen dan 
goed.79 En dat is het cnv niet met hem eens.

In een artikel in De Gids van februari 1911 schrijft Diemer   dat de vakbeweging 
niet kan zonder wetgevende overheidssteun op sociaal terrein. ‘Gezonden vak-
beweging, die welbewust erkent, dat de Overheid haar steunen en helpen moet, 
hebbe dan ook zorg te dragen het niet voor zichzelf te bederven. Daarom moet 
zij, als vakbeweging, politiek-neutraal zijn. Is zij dat niet, dan verhindert zij de 
totstandkoming van goede sociale wetten, en wordt het waarachtig belang harer 
leden niet door haar bevordert’. Daarmee neemt Diemer  afstand van de zienswij-
ze, die hij herkent in de sociaal-democratische vakbeweging, ‘die trouw hand- en 
spandiensten verricht voor de politieke partij’ (i.c. de sdap). Het oordeel in die 
kring – meent Diemer  – over de christelijke vakbeweging wordt dan ook ingege-
ven door de opstelling van die beweging. Is men tegen een bepaald wetsontwerp 
dan behoort men tot het goede kamp, is de kritiek mild dan wordt de beweging 
gezien ‘als het aanhangsel der Christelijke staatkundige partijen’. Dit soort kritiek 
moet het cnv naast zich neerleggen, want het cnv is politiek-neutraal en beoor-
deelt voorstellen op zijn inhoud. Overigens – zo merkt Diemer  op – moeten po-
litici ter rechterzijde zich realiseren dat deze cnv-opstelling ook voor hen geldt. 
Kritiek moet opbouwend zijn, maar moet wel degelijk geleverd kunnen worden.
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Dit artikel van Diemer  vormt de opmaat tot de weergave van het Adres Ar-
beidswet, dat het cnv aan de Tweede Kamer zendt:

Geven met verschuldigde eerbied te kennen: 
Hendrik Diemer en Hermanus Josephus Stins , domicilie kiezend te Rotterdam, Open 
Rijstuin 4, optredende als Voorzitter en Secretaris en als zoodanig in opdracht van het 
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland;
dat zij hebben kennis genomen van het Wetsontwerp ‘Wijziging der Arbeidswet’ en met 
genoegen geconstateerd, dat daarin verschillende wijzigingen ten goed zijn aangebracht, 
daarnaast echter betreuren moeten, dat het ontwerp nog niet dat geeft, waarnaar door de 
georganiseerde arbeiders reeds lang is gestreefd. 

Het cnv pleit voor de invoering van een 10-urige werkdag, voor een verbod op 
alle nachtarbeid en op een verbod op arbeid door gehuwde vrouwen. Ook wil 
het cnv dat de werkweek op zaterdagmiddag om 1 uur is afgelopen, dat er een al-
gemeen verbod op kinderarbeid van kinderen onder de 14 jaar komt en dat er in 
voor- en najaar een vrije dag met behoud van loon wordt ingevoerd.80 Het plei-
dooi van het cnv maakt blijkbaar weinig indruk, want het heeft geen merkbare in-
vloed op het debat en de besluitvorming.

Talma  streeft op het terrein van de sociale verzekering naar samenhangende wet-
geving. Hij wil dat zeer grondig doen en daardoor wordt veel tijd in beslag geno-
men.81 De Radenwet, die hij in juli 1910 naar de Tweede Kamer zend, is de eerste 
van zijn samenhangende wetgeving. Met de Radenwet wil Talma de arbeidsver-
houdingen zo institutionaliseren dat werkgevers en werknemers samen verant-
woordelijk worden voor de uitvoering van de sociale verzekeringen. De rol van de 
overheid kan in dat geval beperkt zijn en blijven. In de Radenwet voorziet Talma 
in een netwerk van Raden van Arbeid die belast zullen gaan worden met de uit-
voering van de Ziektewet en de (herziene) Ongevallenwet, die onderdeel vormt 
van de Ziektewet. Ook de uitvoering van de Invaliditeits- en ouderdomsverzeke-
ring moet een taak van de Raden worden. De Raden zullen in de zienswijze van 
Talma worden samengesteld door vrije verkiezingen onder werkgevers en werk-
nemers te organiseren.

Het cnv is een warm voorstander van de Radenwet, maar binnen de Kamer 
kan Talma op minder aanhang rekenen.82 Door politiek onhandig manoeuvreren 
loopt hij tegen een monsterverbond tussen liberalen en socialisten aan, dat er bijna 
in slaagt de Radenwet tegen te houden. De Radenwet wordt, weliswaar niet on-
geschonden, aangenomen, maar Talma heeft informeel gedreigd met aftreden om 
dat voor elkaar te krijgen. De ‘sociale gemeenteraden’, die Talma voor ogen heeft, 
komen niet tot stand, terwijl ook de bevoegdheid om regelend op te treden buiten 
het terrein van de sociale verzekering sneuvelt.83

Talma’s  Invaliditeits- en oudersdomswet, die hij in 1911 aan de Kamer voorlegt, 
verplicht werklieden wettelijk zichzelf en hun echtgenote te verzekeren tegen de 
geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. In de visie van velen wordt de 
kern van deze wet gevormd door de vraag naar het staatspensioen. Volgens Talma  
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is er geen principieel verschil tussen invaliditeit en ouderdom, de laatste is slechts 
een bijzondere vorm van de eerste. Invaliditeit moet worden aangetoond door het 
gebrek, bij ouderdom staat het gebrek – de leeftijd van 70 jaar – vast. P.J. Troelstra , 
leider van de sdap, formuleert de kern van de behandeling dan ook als volgt: de 
beraadslagingen gaan niet voor of tegen deze wet, maar over de aanvaarding of de 
verwerping van het staatspensioen. Talma  is een tegenstander van het staatspen-
sioen, want ook bij het pensioen baseert hij zich op de verzekeringsgedachte. De 
rol van de staat moet beperkt blijven door de start van het stelsel fi nancieel moge-
lijk te maken – dat is praktisch, niet principieel. Mensen, die bij invoering van de 
wet 70 jaar oud zijn en kunnen aantonen als arbeiders te hebben gewerkt, krijgen 
– zonder premiebetaling – een verzekeringsbedrag uitgekeerd. Het is hun immers 
niet aan te rekenen, dat de wet ‘nu’ pas ingaat.

In Talma ’s visie is staatspensioen niet veel anders dan armenzorg en dat is geen 
recht, maar dwingt de arbeider juist de hand op te houden en dat wil Talma  voor-
komen. Talma  beschouwt zijn wet als een minimum, dat in later tijden – mits er 
voldoende geld is – kan worden uitgebreid tot andere groepen. In het voorliggen-
de wetsontwerp hebben bijvoorbeeld weduwen geen recht op de ouderdomsver-
zekering.84 

Talma  wil de uitvoering van de wet exclusief opdragen aan de Raden van Arbeid 
– in de ogen van de Kamer dus uitvoering van overheidswege – maar in de Kamer 
menen vooral de aristocratische leden dat wat gegroeid is, moet worden gerespec-
teerd. Met andere woorden, er moest ruimte zijn voor het particulier initiatief. 
Talma  heeft moeite met die benadering, want hij wil juist concentratie van alle ar-
beidersverzekeringen bij de Raden van Arbeid, omdat hij bang is dat kleine kas-
sen tot een versnipperd geheel leiden en dat de fi nanciële risico’s groot zijn. Ook 
vreest Talma dat te kleine, particuliere kassen de rechtszekerheid voor werkne-
mers kunnen ondermijnen. Hij slaagt er evenwel niet in om de Kamer af te houden 
van de aanvaarding van een amendement waarin het uitvoeringsmonopolie van de 
Raden van Arbeid wordt geschrapt, zodat bijzondere kassen ook kunnen worden 
belast met de uitvoering. Talma legt zich bij dit feit neer zolang het bestuur van 
die kassen maar wordt gekozen door de deelnemers – op die manier wordt recht 
gedaan aan Talma ’s streven de arbeiders bij het geheel te betrekken.

De Ziektewet wil arbeiders verplicht verzekeren tegen de gevolgen van inkomens-
verlies als gevolg van ziekte. Daarmee ontkoppelt Talma de ziekteverzekering en 
de ziektekostenverzekering om zo het confl ict dat na 1900 tussen de artsen en de 
onderlinge ziekenfondsen ontstond, te omzeilen.85 De eerste openbare behande-
ling van de Ziektewet vindt plaats in juni 1911, maar de defi nitieve behandeling in 
de Tweede Kamer volgt op die van de Invaliditeitswet. De discussie spitst zich toe 
op de vraag of de Ziektewet zich moet beperken tot de uitkering van ziekengeld 
of dat ook de kosten van geneeskundige hulp onderdeel van de wet moeten zijn. 
De beantwoording daarvan laat op zich wachten. 

Omdat Talma  zijn verzekeringsbenadering baseert op de arbeidsovereenkomst 
is het gevolg van zijn benadering dat degenen, die geen arbeidsovereenkomst heb-
ben, buiten de verzekering vallen. Het gevolg van Talma ’s redenering is ook dat de 
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geneeskundige kosten in geval van ziekte buiten de verzekering staan. Talma wil 
de Ziektewet eveneens laten uitvoeren door de Raden van Arbeid, maar ook hier 
loopt hij tegen een onwelwillende Kamermeerderheid aan en moet hij gelijksoor-
tige concessies doen als bij de Invaliditeitswet.86

Ook vindt debat plaats over de hoogte van de uitkering. In Talma ’s voorstel be-
draagt de uitkering 50% van het gemiddelde loon, maar op aandrang van de Ka-
mer wordt dit op 70% gebracht. Daarmee sluit de Kamer aan op een van de on-
derdelen die het cnv in het wetsontwerp veranderd wil zien. In een Adres van 26 
mei 1911 geeft het Verbond aan dat in het ontwerp ‘onderscheidene goede bepa-
lingen voorkomen’, maar dat toch ‘belangrijke wijzigingen moeten worden aan-
gebracht’. In de visie van het cnv moeten alle loonarbeiders – ongeacht de hoog-
te van hun loon of de aard van hun dienstverband – onder de werkingssfeer van 
de wet worden gebracht; de uitkering moet op 70% worden gebracht, terwijl de 
Raden van Arbeid de bevoegdheid moeten krijgen om een uitkering tot 100% te 
verstrekken. Ook pleit het cnv voor ‘arbeiders die gemoedsbezwaren tegen de 
verzekering hebben’ – zij moeten worden vrijgesteld. Deze en andere bezwaren 
worden voorzien van een uitvoerige toelichting.87

De Tweede Kamer aanvaardt de wet op 25 april 1913, waarna de Eerste Kamer 
de behandeling ter hand kan nemen. Op 3 juni passeert de wet de Senaat en op 
5 juni volgt publicatie in het staatsblad – het is op het nippertje, want op 25 juni 
wordt het kabinet-Heemskerk  demissionair.88 Het zal overigens tot 1930 duren 
voordat de wet tot uitvoering komt. De wet is er, maar de discussie is daarmee niet 
voorbij, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken.

‘We kunnen nog moeilijk zeggen dat in ons Vaderland het gebouw der Sociale 
Wetgeving reeds hoog opgetrokken is en imposante vormen vertoont’. De Ar-
beidswet – die wel erg beperkt is –, de wet op het Arbeidscontract – die weinig nut 
heeft – en de Ongevallenwet, ‘die zeker veel goeds heeft gebracht, maar die ook 
maar weer een deel van de arbeiders bij ongeval wil helpen’: dat is het en ‘de rest is 
toekomst muziek’. Althans dat vindt het cnv.89

De Tweede Kamer wordt overspoeld met wetsontwerpen, maar veel bereidheid 
om de wetgevende arbeid van Talma  tot een goed einde te brengen, bestaat er niet. 
Dat moet anders. Daarom poogt het cnv een grote coalitie van christelijk-sociale 
organisaties tot stand te brengen om op die manier de Tweede Kamer en met name 
de rechtse partijen te beïnvloeden.90 Het wordt tijd om Talma  openlijk te steunen 
in zijn werk. Op 26 mei 1911 stuurt Diemer   een brief aan andere christelijke vak-
bonden met de vraag ‘of er voor de Chr. Werklieden in ons land geen reden be-
staat gezamenlijk hun stem eens te laten hooren, om daardoor de totstandkoming 
van sociale wetgeving te bevorderen’.91 De reacties zijn bemoedigend en op 18 juli 
komen vertegenwoordigers van protestantse en rooms-katholieke organisaties 
bijeen. Zij stellen een voorlopig werkplan op: ‘een meeting in Den Haag, het ver-
zenden van een adres, het verspreiden van een manifest, en het houden van gewes-
telijke vergaderingen’.

Een week later deelt het Bureau voor de Rooms-Katholieke Vakorganisaties 
mee, de samenwerking niet te willen voortzetten, ‘zoolang uw Verbond zich blijft 
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plaatsen op interconfessioneel standpunt’. De bisschoppen hebben klaarblijkelijk 
ingegrepen, het cnv wordt geen succes gegund. Feitelijk is hiermee het hele idee 
van de baan. Er worden nog brieven gewisseld en in de eigen bladen lange stuk-
ken geschreven, maar het mag niet baten – ook de vakbeweging slaagt er niet om 
de bouw van een gedegen sociaal huis te bespoedigen.

En daarin schuilt de voornaamste kritiek van het cnv: het duurt allemaal te lang. 
Het cnv onderschrijft de hoofdlijnen van wat Talma  doet, de kritiek richt zich 
dan ook voornamelijk op het parlement, waarover soms harde woorden worden 
gesproken.

2.3.4   Werkloosheid

Op 29 juni 1914 wordt de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand in Sara-
jevo vermoord. Een maand later verklaart Oostenrijk de oorlog aan Servië. Die 
oorlogsverklaring is voor het kabinet-Cort van der Linden aanleiding het Neder-
landse leger te mobiliseren. Ongeveer 200.000 mannen worden onder de wapenen 
geroepen. Duitsland verklaart op diezelfde dag – het is 1 augustus – de oorlog aan 
Rusland, waardoor als gevolg van gesloten verdragen sprake is van een confl ict 
tussen Duitsland en Frankrijk. De Duitsers verlangen vrije doortocht voor hun 
legers door België en Luxemburg. De neutrale regeringen van beide landen wei-
geren dat, waarna de Duitse legers de doortocht trachten te forceren. En dat leidt 
weer tot de Engelse betrokkenheid, omdat de Engelsen de Belgische neutraliteit 
garanderen. De Eerste Wereldoorlog is een feit.

In Nederland slaat de paniek toe. Ondanks het feit dat velen in krijgsdienst wor-
den genomen, stijgt de werkloosheid in korte tijd dramatisch. Hoeveel mensen 
zonder werk komen valt niet goed te zeggen, want het ontbreekt op dat moment 
aan een goede werkloosheidsregistratie, maar dat de werkloosheid stijgt is over-
duidelijk. In grafi ek 2.1 is een overzicht gegeven van het aantal georganiseerde 
werklozen in 1914 als illustratie van de ontwikkeling.92 In die grafi ek wordt overi-
gens ook zichtbaar dat na een aanvankelijk snelle stijging na enige tijd weer sprake 
is van een dalende werkloosheid.

Werkloosheid is in 1914 eigenlijk een betrekkelijk nieuw verschijnsel dat nauw 
samenhangt met de industriële ontwikkeling van Nederland. Aan het eind van de 
19e eeuw worden de negatieve inkomensgevolgen van de werkloosheid bestreden 
uit vakbondskassen – als die gevolgen al worden bestreden. Het zijn de vakorgani-
saties die hun leden vrijwillige werkloosheidsverzekeringen aanbieden, een voor-
ziening waarvan overigens lang niet alle leden gebruik maken. Bonden hebben be-
lang bij het verzekeren van hun leden, want het zijn argumenten bij de werving en 
binding van leden en het op peil houden van de lonen. Er zijn ook gemeentes, die 
er eigen kassen op na houden of de vakbondskassen steun verlenen. Daarbij base-
ren de gemeentes zich op het zogenoemde Gentse systeem, dat wil zeggen dat ge-
meenten een toeslag geven op de uitkering. Een ander stelsel – het Deense – geeft 
geen toeslag op de uitkering, maar op de betaalde premie. Het voordeel van steun 
aan de vakbondskassen is dat de gemeentes niet betrokken zijn bij de uitvoering 
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en dus niet belast worden met de fi nanciële gevolgen daarvan. Een belangrijke re-
den voor gemeentes om zich bezig te houden met werkloosheid is dat er minder 
beroep wordt gedaan op de armenzorg.

Als gevolg van een conjuncturele vertraging in de jaren 1907-1908 loopt de 
werkloosheid in Nederland scherp op, zij het dat de feitelijke omvang van het 
probleem bij gebrek aan feitenkennis niet bekend is. Dat leidt in oktober 1909 tot 
het besluit om een staatscommissie de opdracht te geven om na te gaan op welke 
wijze de werkloosheid het beste in kaart kan worden gebracht én om na te gaan 
welke rol de (rijks)overheid kan spelen bij het verlenen van steun aan de werklo-
zen en aan het bestrijden en voorkomen van werkloosheid. Deze staatscommissie 
staat onder leiding van M.W.F. Treub (vdb). Quispel  en Verveld  vertegenwoordi-
gen het cnv.93 Het zal een aantal jaren duren, maar als het eindrapport in juni 1914 
verschijnt, is dat – achteraf gezien – juist op tijd.94 

De staatscommissie is van oordeel dat de staat zich niet langer mag onthouden 
van werkloosheidsmaatregelen. Het gaat om het maken van een pakket maatrege-
len ten behoeve van werklozen, die ‘duidelijk ten doel heeft hunnen waardigheid 
en hun bestaansniveau te beschermen’. Baas  vat het omvangrijke rapport, dat fei-
telijk bestaat uit een reeks deelrapporten, samen in een lange serie artikelen in De 
Gids.95 Wat het cnv van de voorstellen van de staatscommissie vindt, is daar niet 
helder uit af te lezen. Wellicht kan het uitblijven van kritische kanttekeningen be-
grepen worden als instemming met de voorstellen.

De stijgende werkloosheid in augustus 1914 heeft aanmerkelijke gevolgen. Het 
bestaande systeem als geheel is zwak en zeker niet opgewassen tegen de uitbraak 
van grote, snelstijgende werkloosheid. Kassen raken leeg en veel fondsen dreigen 
ten onder te gaan. 
Het rapport van de staatscommissie is voor Treub , die in 1913 minister van Fi-
nanciën is geworden, de basis voor ingrijpen. Op 22 augustus 1914 treft hij dan 
ook een noodmaatregel (de Noodregeling-Treub). Hij doet dat om te voorkomen 
dat ‘al hetgeen op het stuk van de werkloosheidsverzekering was opgebouwd’ ten 
onder zal gaan bij gebrek aan geld. Het Gentse stelsel – subsidie op de uitkering – 
blijft ondanks de bezwaren van de bonden gehandhaafd.96 De duur van uitkering 
wordt verlengd, zodat ook degenen die uitgetrokken zijn een uitkering blijven 
behouden. De wachttijd – de tijd, die men lid moet zijn van een bond alvorens in 
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Grafi ek 2.1   Werkloosheidsontwikkeling in 1914
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aanmerking te komen voor een uitkering – wordt verkort. De Noodregeling heeft 
de ‘volle instemming’ van het cnv,97 want ‘wij hebben ontvangen wat gevraagd 
is’.98 Die volle instemming ligt overigens voor de hand, want Treubs Noodrege-
ling was voorbereid door een commissie uit de Werkloosheidsraad,99 die voorna-
melijk bestaat uit vertegenwoordigers van de vakcentrales.100 

In de cnv-bestuursvergadering op 8 oktober 1914 wordt uitvoering stilgestaan 
bij de gang van zaken. L.F. van Wageningen  – bouwarbeiders – is nogal verbolgen 
over het feit dat de secretaris – Kruithof  – aan de beraadslagingen heeft deelgeno-
men: hij had dat willen doen. Kruithof  – die ook penvoerder is van het verslag – 
doet de gang van zaken uitvoerig uit de doeken:

Op 10 juni wordt het cnv uitgenodigd tot deelname aan de Werkloosheidsraad. 
Omdat voorzitter Diemer  in die dagen met vakantie is en een snelle reactie is ge-
wenst, besluiten Kruithof  en Van Wageningen  om met de oprichting van de Raad 
in te stemmen. Zij zullen (voorlopig) het cnv vertegenwoordigen. ‘In de eerste 
helft van Augustus ontvingen wij van Mej. Bruijn per telegraaf het verzoek even 
telegrafi sch op te geven wie namens het cnv eene eventuele spoedvergadering van 
die Federatie (de Werkloosheidsraad) zou kunnen bijwonen. Tijd om ons met vr. 
W. in verbinding te stellen ontbrak. De voorzitter hierover door mij geraadpleegd 
zeide dat ik mijn naam dan maar moest opgeven. Dit is geschied. Zondag 10 Au-
gustus ontvingen wij daarop een telegram namens H.M. de Koningin waarin wij 
uitgenoodigd werden tot bijwoning eener vergadering op Maandag 11 Augustus 
’14 te den Haag i/h Departement van Waterstaat. Na die vergadering werd een 
spoedvergadering van den Werkloosheidsraad vastgesteld die reeds den volgen-
den dag gehouden werd. Ook daarvoor was geen gelegenheid van W. uittenoodi-
gen. Weer moest ik alleen gaan.

In die vergadering werd een commissie benoemd om den Minister van advies te 
dienen inzake een door de vergadering aangenomen voorstel, het initiatief daartoe 
was genomen door het nvv die het natuurlijk ook te verdedigen had’. Kruithof  noemt 
Van Wageningen  als lid van de commissie en geeft zijn adres door. ‘Door de slechte 
communicatie toendertijd is het zoo gelopen dat tegen onzen zin in Bakker  van het 
Neutr. Vakverbond en ik tot die commissievergadering werden opgeroepen’. Als 
het concept-advies op 18 augustus in cnv-kring wordt besproken, wordt ook be-
sloten dat Kruithof  het cnv zal blijven vertegenwoordigen, daar iedere organisatie 
maar één vertegenwoordiger in de commissie van voorbereiding heeft. Van Wage-
ningen  is duidelijk onaangenaam getroffen en schrijft in zijn bondsblad dan ook een 
onaangenaam stuk. Daarover wordt uitvoerig gesproken in het bestuur, niet over 
de genomen maatregelen, want daar bestaat blijkbaar weinig bezwaar tegen.101 Dat 
blijkt zeker ook uit een brief, die het cnv op 18 augustus 1914 aan de minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel stuurt, ‘om allereerst dank te zeggen, voor wat 
de Nederlandsche Regeering reeds deed in het belang van de bevolking’.102

De Noodregeling heeft zeker positieve gevolgen, maar heeft ook nadelen. De rege-
ling biedt een basis voor gemeentelijke ondersteuning van vakbondskassen, maar 
als een gemeentelijke kas ontbreekt, is er ook geen ondersteuning. Dat betekent dat 
alleen werklozen, die in een gemeente met een gemeentelijke werklozenkas wonen 
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een uitkering kunnen krijgen. En in verreweg de meeste gemeenten bestaat geen kas 
– zij het dat het aantal kassen wel toeneemt in de eerste oorlogsmaanden. Daarom 
bepleit het cnv-bestuur dat werklozen die in gemeenten zonder kas wonen, toch 
een uitkering kan worden verstrekt.103 Dat leidt tot een circulaire van de minister 
gedateerd 15 december 1915, waarin hij de bonden met een nationale werklozenkas 
de mogelijkheid geeft om aan al hun leden een uitkering te verstrekken.

Na de aanvankelijk snelle stijging van de werkloosheid treedt een daling op. De 
economie herstelt zich blijkbaar van de eerste schrik van de oorlog, maar het her-
stel is niet van dien aard dat de werkloosheid geheel verdwijnt. Gedurende de oor-
logsjaren zal de werkloosheid dan ook een probleem blijven, waarbij de oorzaken 
daarvan in de tijd verschuiven. Is het eerst paniek, later zijn het gebrek aan grond-
stoffen en de moeilijkheden om internationale handel te drijven, de oorzaak.

De noodzaak om te beschikken over een duurzaam stelsel van werkloosheids-
verzekeringen blijft dan ook nadrukkelijk aanwezig. Eind 1916 wordt op basis 
van het advies van de staatscommissie het Werkloosheidsbesluit 1917 gepubli-
ceerd. In dit besluit wordt een aantal principes vastgelegd, die tot in de jaren ’40 de 
basis zullen vormen voor de werkloosheidsregeling in Nederland. Het besluit re-
gelt dat een vakbondslid direct lid is van de aan de bond verbonden werklozenkas. 
Deze kas wordt fi nancieel gesteund door de overheid. Het Gentse stelsel wordt in 
het Besluit verlaten en vervangen door het Deense stelsel, waarbij de overheid de 
premiebetaling subsidieert. De werkloosheidsverzekering wordt uitgevoerd door 
de bonden, maar dat wordt materieel mogelijk gemaakt door de overheid, die van-
af 1917 dan ook toezicht houdt op het werk van de bonden.104 Om voor een or-
delijke verantwoording te zorgen moeten de vakbonden een aparte administratie 
voor hun werklozenkas opzetten, terwijl de overheid controleert of iemand wel 
echt werkloos is. Een verplichte inschrijving bij de Arbeidsbeurs en het aanvaar-
den van passende arbeid vormen onderdeel van het toezicht.

Het cnv is tevreden over de nieuwe werkloosheidsregeling: ‘de wijze waarop 
deze zaak is geregeld, kan niet anders dan onze instemming hebben. Een belang-
rijk deel der sociale verzekeringen is daardoor in goede banen geleid. De Over-
heid treedt hier helpend op ten opzichte van het particulier initiatief’. De ‘selfhelp’ 
wordt gesteund en aangemoedigd. De uitvoering der verzekering wordt voor het 
grootste gedeelte gelegd in handen van de verzekerden zelf. ‘Waar door de arbei-
ders de noodzakelijkheid van verzekering tegen werkloosheid wordt ingezien, 
waar daarvoor premie wordt betaald, daar moedigt de Overheid dit aan, door het 
geven van een toeslag op de betaalde contributie’, concludeert het cnv met enige 
tevredenheid.105

De Noodregeling-Treub en het Werkloosheidbesluit 1917 zijn van belang voor 
werklozen, maar hebben zeker ook gevolgen voor de positie van de vakbeweging. 
Treub  betrekt de vakcentrales van meet af aan bij zijn werk in de staatscommissie 
en later bij het tot stand brengen van de Noodregeling en het Besluit. Daardoor 
worden de bonden erkend als vertegenwoordigers van de arbeiders. Maar meer: 
het zijn hun kassen, die de werkloosheidsuitkering verzorgen, een uitkering die 
hoger is dan andere loonvervangende maatregelen. De bonden krijgen feitelijk een 
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monopoliepositie op het terrein van de werkloosheidsverzekering en dat heeft po-
sitieve gevolgen voor hun ledengroei. In grafi ek 2.2 wordt dat geïllustreerd.

Het zal duidelijk zijn dat – ondank het groeiend ledenaantal van de vakbewe-
ging – veel arbeiders niet verzekerd zijn tegen werkloosheid. Het kabinet is van 
oordeel dat het niet de taak van de rijksoverheid is dit probleem op te pakken. 
Treub  wijst op tal van lokale steuncomités, die door gemeentebesturen in samen-
werking met plaatselijke notabelen zijn opgericht om te voorzien in inkomen 
voor arbeiders, die onverzekerd werkloos zijn of worden.

Om enige coördinatie tussen de lokale initiatieven te bevorderen wordt op 10 au-
gustus 1914 het Koninklijk Nationaal Steuncomité (kns) opgericht op initiatief van 
koningin Wilhelmina. Het comité heeft tot doel om zowel op centraal als op decen-
traal niveau te zorgen voor een adequate hulpverlening aan diegenen, die onder de 
oorlogsomstandigheden te lijden hebben.106 De lokale afdelingen van het kns ver-
strekken uitkeringen (‘steun’) aan ongeorganiseerde werklozen en aan vakbonds-
leden, die na ommekomst van de uitkeringstermijn nog zonder werk zitten.107

In eerste instantie zijn de vakorganisaties niet uitgenodigd als lid, maar op ini-
tiatief van Treub, die voorzitter van het kns is, treden de vakcentrales alsnog toe. 
Namens het cnv neemt Talma  deel in het comité.

Vanuit vakbondsperspectief is het werk van het kns vooral van belang omdat 
met enige regelmaat gepleit wordt voor een meer uniforme werkwijze op lokaal 
niveau, met name ook voor wat betreft de samenstelling van de lokale comités. 
Het kns pleit voor nauwe betrokkenheid van de bonden, waardoor de positie van 
de vakbeweging als maatschappelijke organisatie en als vertegenwoordiger van de 
arbeiders versterkt wordt.

2.3.5   De kosten van levensonderhoud

De oorlog heeft in de eerste maanden niet alleen gevolgen voor de werkgelegen-
heid, maar ook voor de prijzen van de levensmiddelen: die schieten omhoog. 
Treub meent dat ingrijpen in het ‘vrije spel der krachten’ nodig is, maar toch voert 
het kabinet een aarzelend beleid. De hoofdlijn is en blijft gedurende de oorlogsja-
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Grafi ek 2.2   Ledenontwikkeling vakcentrales (1905-1920)
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ren, dat ‘zo min mogelijk ingrijpen’ het beste is.108 Dat beleid vormt dan ook tel-
kens weer een steen des aanstoots, want de problemen uit de eerste maanden zet-
ten zich in de loop der jaren in alle heftigheid voort.

Baas  bespreekt tijdens de Algemene Vergadering in mei 1915 de economische si-
tuatie. Het gaat daarbij vooral om het beleid van het kabinet gericht op de kosten 
van levensonderhoud, die als gevolg van de oorlog stevig stijgen. De Algemene 
Vergadering doet een dringend beroep op het bestuur ‘al die stappen te nemen, die 
het in het belang van ons arbeidende volk nodig acht’.109 Dit besluit leidt tot een 
merkwaardige geschiedenis.

Op 3 juni zenden sdap en nvv een adres aan het kabinet, waarin gepleit wordt 
voor drastische ingrepen in het beleid. In dat adres ziet het cnv-bestuur aanleiding 
om zelf geen adres te schrijven. Blijkbaar is er kritiek op dat bestuursbesluit en 
daarom wordt in het 6e Verslag omstandig uit de doeken gedaan waarom dat niet 
gebeurt. Het bestuur ziet blijkbaar in het niet verzenden van een adres de moge-
lijkheid om zich te onderscheiden van de sociaal-democratische vakbeweging. In 
zijn geschiedenis van het cnv noemt Amelink  dit ‘naïeve bescheidenheid’ en deelt 
hij een ongekend harde sneer uit naar de latere cnv-voorzitter Kruithof : ‘Wij moe-
ten eerlijk bekennen, dat wij eerst door het uitpluizen van de geschiedenis van het 
vakverbond er achter zijn gekomen, dat Kruithof  vroeger zo bescheiden was!’110

De ‘bescheiden’ opstelling van het cnv-bestuur, om maar af te wachten welk het 
effect van het sociaal-democratische adres is, blijkt niet erg vruchtbaar. Daarom 
besluit het bestuur op 29 juli om toch maar in actie te komen en een brief te zen-
den aan het Rooms-Katholiek Vakbureau, de Rooms-Katholieke Werklieden-
verenigingen en de Christelijk-Sociale bonden om op 4 augustus 1915 bijeen te 
komen. Aan de orde wordt gesteld de vraag: ‘’t Verkrijgbaar stellen van levens-
middelen voor prijzen binnen het bereik der arbeidersbevolking’ en de vraag ‘Wat 
daarvoor gedaan zou moeten worden’.111 De genodigden komen bijeen in Hotel 
‘La Station’ in Utrecht en ‘de noodtoestand waarin tal van arbeiders verkeeren, 
wanneer de prijzen der levensmiddelen, zelfs zonder verdere stijging bestendig 
blijven’ wordt uitvoerig besproken.112 Er blijkt waardering voor het beleid van het 
kabinet, maar ‘gelet op de almaar stijgende nood der arbeidende bevolking’ be-
sluit de vergadering aan te dringen op verdergaande maatregelen. Dat aandringen 
gebeurt in een adres, dat op 1 september 1915 wordt aangeboden aan de minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, F.E. Posthuma . Kern van het adres is het 
instellen en handhaven van maximumprijzen – feitelijk een intensivering van het 
beleid dat al wordt uitgevoerd door het kabinet. Daarnaast wordt gepleit voor be-
perkte vormen van distributie.113

De vergadering heeft nog een gevolg. Partijen realiseren zich dat het gezamen-
lijk opstellen van een adres weliswaar effect kan hebben, maar dat het vraagstuk 
van de levensmiddelenvoorziening de aandacht zal blijven vragen. Daarom wordt 
besloten tot de instelling van een Permanente Commissie ‘voor zolang de Crisis 
voort duurt, welke Commissie tot taak heeft al het mogelijke te doen, om aan de 
voorkomende moeilijkheden op de meest doeltreffende wijze het hoofd te bie-
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den, en alzoo naar krachten te waken voor de belangen der Nederlandsche arbei-
ders’.114 

Gedurende de oorlogsjaren ontplooit de Permanente Commissie een reeks van 
initiatieven, vervat in adressen aan het kabinet. De vraag is of deze adressen in-
vloed op het beleid hebben gehad, een vraag die zich lastig laat beantwoorden. 
Veelal worden de verlangens in beleefde woorden vervat en wordt aangedrongen 
op iets meer dan al door het kabinet wordt gedaan. Amelink  is dan ook van oor-
deel dat de Commissie belangrijk werk heeft gedaan,115 maar Ivo Kuypers komt 
in zijn studie In de schaduw van de Grote Oorlog tot de conclusie dat de adres-
sen in de levensmiddelenpolitiek nauwelijks een rol hebben gespeeld.116 Wie naar 
de feiten kijkt zal zich eerder herkennen in de conclusie van Kuypers dan in die 
van Amelink . De maatschappelijke onrust, die in de oorlogsjaren vorm krijgt in 
relletjes en opstanden en in een breed gevoel van onbehagen als gevolg van de 
sterk  dalende welvaart, vindt weinig weerklank in de adressen van de Permanente 
Commissie. De beleefdheid overheerst, zo men wil de bescheidenheid.

De Permanente Commissie zet haar werkzaamheden in de jaren na de oorlog 
voort, maar sterft een zachte dood in de loop van 1920. Een echt besluit om de sa-
menwerking rond de levensmiddelenpolitiek te beëindigen wordt overigens nooit 
genomen.

2.4   Relaties

2.4.1   ‘De Christelijke vakbeweging verzet zich tegen revolutionair optreden’ 

In 1914 – bij het begin van de oorlog – positioneert P.J. Troelstra  de sdap als een 
partij, die op hoofdlijnen het beleid van het kabinet steunt. De nationale saamho-
righeid is in zijn visie noodzakelijk om – al is het maar op den duur – het algemeen 
kiesrecht te verwerven. De sdap heeft in haar streven naar een sociaal-democra-
tische samenleving het leerstuk van de revolutionaire omwenteling losgelaten en 
zoekt haar ‘gelijk’ via de parlementaire weg.

In 1918 is de situatie ingrijpend veranderd. Het algemeen kiesrecht is – evenals 
de gelijkschakeling van openbaar en bijzonder onderwijs – in de Grondwet veran-
kerd. De tegenstelling tussen rijk en arm is als gevolg van een sterk verslechterde 
economie schrijnend vergroot.

Begin november komt het einde van de oorlog in zicht en dat einde gaat ge-
paard met een golf van revolutionaire bewegingen in navolging van de Russi-
sche revolutie in 1917. In Nederland breken rellen uit. In De Harskamp komen 
soldaten in verzet tegen het intrekken van de verloven: een oproer dat snel on-
schadelijk wordt gemaakt, maar dat dankzij Troelstra ’s inzet wel leidt tot het 
ontslag van de Nederlandse opperbevelhebber. ‘De revolutie stopt niet bij Ze-
venaar’ moet Troelstra  gezegd hebben en op maandag 11 november maakt hij in 
een toespraak te Rotterdam duidelijk dat hij de ineenstorting van ‘de bourgeoi-
sie’ verwacht. Hij herhaalt die uitspraken in een urenlange rede op 12 november 
in het parlement.117

051-084•Hazenbosch H02.indd   80 08-04-2009   22:32:34



In de ogen van cnv-ers moeten dit zeer gespannen dagen zijn. Lang was gede-
batteerd over de grondslag van het cnv, het ‘verwerpt mitsdien de klassenstrijd’ 
was de formule waarop bonden en anderen zich konden verenigen. En nu dreigt 
het ultimum van die klassenstrijd: de revolutie. Het 8ste Verslag en ook Amelink  
besteden breedvoerige aandacht aan de activiteiten van het cnv om de revolutie-
poging te verhinderen.

‘Op 11 November 1918 begaven Voorzitter en Secretaris  van ons Verbond zich 
des morgens te ongeveer 11 uur naar het station te Rotterdam om naar Den Haag 
te vertrekken, waar des middags te twee uur, gezamenlijk met eenige afgevaar-
digden van het r.-k. Vakbureau, een bespreking met minister Aalberse  zou plaats 
hebben over enige aangelegenheden betreffende de arbeidswetgeving.

Op weg naar het station zagen ze een manifest in grooten getalen verspreiden. 
Het was het manifest der sdap en de “moderne” vakbeweging, waarin werd me-
degedeeld, dat het reeds aangekondigde Congres [van de sdap, ph] vervroegd was; 
waarin de “Rotterdamsche eischen” waren opgenomen en de arbeiders werden 
opgeroepen te vergadering op dienzelfden avond in twee grote zalen te Rotter-
dam’. Deze ervaring brengt het Dagelijks Bestuur ertoe om op 13 november een 
extra Algemene Vergadering uit te schrijven. Maar er moet meer gebeuren. Op de 
avond van die bewuste maandag houdt Troelstra  zijn eerder gememoreerde rede 
en op dinsdag besluit het Dagelijks Bestuur dan ook de besturenbonden nauw-
keurig te instrueren. ‘Gode zij dank, is ons volk voor den oorlog gespaard geble-
ven. Dat is een groot voorrecht. Doch zal thans ons land een prooi moeten worden 
van het revolutiemonster?’ Dat kan en mag niet gebeuren en daarom is spoedig 
overleg nodig, het verzet tegen de revolutiepoging moet worden georganiseerd.

De Algemene Vergadering op 13 november 1918 is een vergadering die zich 
kenmerkt ‘door grooten ernst’. Verzet is nodig, ook al moet dat gepaard gaan met 
persoonlijke offers. ‘We zullen Nederland in Gods kracht voor een revolutie be-
waren’. De Vergadering besluit een manifest op te stellen en dat massaal te ver-
spreiden. Alle normale werkzaamheden worden opgeschort, slechts het verzet te-
gen de revolutie(poging) telt.

Het cnv is niet de enige organisatie, die in het geweer komt. Ook de rooms-katho-
lieke vakorganisaties verzetten zich naast politieke partijen, terwijl ook de regering 
activiteiten ontwikkelt om de plannen van de sociaal-democraten te ondermijnen.

Op het congres van de sdap op 16 en 17 november moet Troelstra  toegeven dat 
hij zich in de veranderde machtsverhoudingen heeft vergist – de revolutiedreiging 
is na een week voorbij, maar de gevolgen daarvan zijn dat zeker niet.

Op 18 november vindt op het Haagse Malieveld een ‘spontane’ huldebetoging 
aan het Koninklijk Huis plaats. Ook tijdens de volgende dagen wordt duidelijk 
dat in Nederland niet in het minst sprake is van een ‘revolutionaire geest’. Op die-
zelfde dag besluit het comité, dat het cnv samen met andere christelijk-sociale or-
ganisaties heeft opgericht, om nogmaals een manifest tot de Nederlandse arbeiders 
te richten. In een oplage van een miljoen exemplaren wordt de arbeiders gewezen 
op de gevaren van de sociaal-democratische vakbeweging en worden zij opgeroe-
pen de gelederen van het cnv te versterken. Op het oog heeft die oproep effect: 
tussen begin november 1918 en eind maart 1919 groeit het cnv met 20.000 leden. 

 2.4  Relaties 81

051-084•Hazenbosch H02.indd   81 08-04-2009   22:32:34



82 2  ‘Tien jaren’

Maar het is de vraag of die groei alleen veroorzaakt wordt door het optreden van 
het cnv in november 1918. Wie naar de ledenontwikkeling van de drie grote vak-
centrales kijkt, kan vaststellen dat het nvv leden verliest in deze periode en dat de 
rooms-katholieke en protestants-christelijke vakorganisaties wel groei vertonen. 
Maar het zijn zeker ook materiële overwegingen die de arbeiders massaal overha-
len zich te organiseren. Dat blijkt in de loop van 1919 als er een tweede golf van 
ledengroei optreedt als gevolg van veranderingen in de werkloosheidswetgeving, 
waarin georganiseerden zeker voordelen hebben boven ongeorganiseerden.118 

De ‘vergissing van Troelstra ’ heeft ten minste twee gevolgen. Het eerste gevolg 
is dat het de totstandbrenging van nieuwe sociale wetgeving versnelt. De intro-
ductie van de 8-urendag – een sociaal-democratische eis – wordt, zoals wij eerder 
al zagen, door Aalberse  snel ingewilligd. Het andere gevolg is dat de sdap zichzelf 
duurzaam uitsluit als coalitiepartner. Is bij de eerste Kamerverkiezing onder het 
algemeen kiesrecht nog de gedachte dat de sdap mederegeringsverantwoordelijk-
heid zou kunnen gaan dragen, na ‘de revolutie’ duurt het tot 1939 alvorens sdap-
ministers optreden.

2.4.2   De politiek119

Het cnv dient zich politiek neutraal op te stellen. Althans dat merkt Diemer op 
in zijn openingstoespraak tot de Vakvereenigings-Cursus van 1910. Dat is een be-
grijpelijke benadering. Nederland kent een aantal christelijke politieke partijen 
en het kan (potentiële) leden alleen maar afhouden van het cnv-lidmaatschap als 
te duidelijk partijpolitieke kleur wordt gekozen. Gelet op het interconfessionele 
karakter van het cnv moet rekening worden gehouden met allerlei gevoeligheden 
rond arp, chu en de Algemeene Bond van rk Kiesverenigingen.

De relatie met de politiek – feitelijk de relatie met de drie genoemde partijen, 
maar in het bijzonder met de arp – is eigenlijk van meet af aan niet goed te noe-
men. Het cnv is een uitgesproken voorstander van de wetgevende arbeid van 
Talma, maar in de parlementaire praktijk ontmoet ‘de Leeuw van Patrimonium’ 
vooral tegenstand vanuit zijn eigen Kamerfractie.120 De te liberale houding van 
met name de arp wordt in de beleving van het cnv beïnvloed door het feit dat er 
geen mannen uit de vakbeweging deelnemen in het werk van de fractie. Weliswaar 
is P. van Vliet jr. – de voorzitter van Patrimonium – lid van de Kamer, maar de 
verhoudingen zijn stroef. Een poging om Smeenk, die zowel lid is van het Patri-
monium- als het cnv-bestuur, te kandideren voor de arp mislukt.

De Christelijke Zeeliedenbond agendeert de relatie met de politiek voor de Al-
gemene Vergadering van 1916. De bond stelt voor om er bij de drie christelijke 
Kamerfracties op aan te dringen om contactcommissies voor sociale zaken in het 
leven te roepen om op die manier snel te kunnen reageren op ontwikkelingen. 
Smeenk verzet zich in een uitvoerig artikel in De Gids tegen dit voorstel: er moet 
geen exclusieve relatie tussen het cnv en de drie partijen komen. Tijdens de Al-
gemene Vergadering blijkt dat er veel frustraties zijn, maar ook dat men het on-
derling oneens is over de strategie. Zijn het de leden, die als partijlid kandidaten 
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stellen of is er in dit verband ook een taak voor de vakcentrale? De vraag wordt 
uitvoerig besproken, maar niet beantwoord. Een jaar later komt dezelfde vraag 
opnieuw aan de orde. Opnieuw is het Smeenk die de discussie voorbereidt, nu aan 
de hand van een reeks stellingen. Smeenk stelt vast dat de wetgever een toenemen-
de rol gaat spelen in het sociaal-economisch leven en dat het daarom van belang 
is dat de vakbeweging probeert invloed uit te oefenen op de politieke besluitvor-
ming. De strategie van Smeenk kent vier onderdelen. In de eerste plaats moet het 
cnv zelf een sociaal-politiek programma opstellen en dat bespreken met verwan-
te partijen. Op die manier – en dat is de tweede lijn – kan wellicht invloed op de 
partijprogramma’s worden uitgeoefend. De derde lijn is dat vakbondsleden, die 
ook lid van een politieke partij zijn, proberen om de cnv-standpunten ook daad-
werkelijk opgenomen te krijgen in de partijprogramma’s. Tot slot moet er bij de 
christelijke partijen op worden aangedrongen om vakbondsmannen op de kandi-
datenlijsten te plaatsen. Tijdens de Algemene Vergadering lopen de emoties hoog 
op, maar na stevig aandringen van voorzitter Kruithof besluit de Vergadering de 
strategie van Smeenk over te nemen.

Het besluit leidt – zoals wij eerder zagen – begin 1918 tot het opstellen van een 
sociaal-politiek program en dat is de start voor een reeks van activiteiten. Het cnv 
benadert andere christelijk-sociale organisaties om draagvlak in de samenleving 
te organiseren en zoekt contact met politieke partijen om de op te stellen verkie-
zingsprogramma’s te beïnvloeden. Op 26 januari 1918 stuurt het cnv een brief aan 
‘de Christelijke Politieke Partijen121, waarmede het cnv geacht mag worden geest-
verwantschap te bezitten’ met het verzoek ‘over het (…) vastgestelde program een 
bespreking te willen toegestaan. Ook vraagt het cnv ‘z.m. den inhoud daarvan in 
het Program van Actie (verkiezingsprogram) van Uw Partij voor de aanstaande 
stembus op te nemen’.122

De arp – de partij, die gezien de personele samenstelling van de cnv-top, het 
dichtst bij het cnv staat – gaat niet in op het verzoek.123 Er vindt wel een gesprek 
plaats met Kuyper, de voorzitter van het Centraal Comité124 van de ar, maar het 
komt niet tot een inhoudelijke bespreking. De verhoudingen worden er door de 
toespraak van Kuyper tijdens de Deputatenvergadering125 niet beter op.126 De arp 
moet geen sociale belangengroep worden, maar dient een principiële politieke 
partij te blijven, waarin het sociale en het politieke aspect nauw met elkaar ver-
bonden blijven – zo meent Kuyper , die nog steeds grote invloed heeft.127 Bij het 
cnv wordt zijn toespraak zo verstaan dat Kuyper meent dat de vakbeweging zich 
niet met politiek moet inlaten en dat valt niet in goede aarde. Het gevoel niet seri-
eus te worden genomen, wordt versterkt door het feit dat het cnv in het ar-pro-
gram maar weinig terugvindt van zijn sociaal-politieke wensen.

De beperkte inhoudelijke invloed wordt nog versterkt doordat de arp ook niet 
gevoelig blijkt voor de andere lijn van het cnv-beleid: het verkiesbaar stellen van 
mannen uit de kring van de vakbeweging. Nu is het opstellen van een kandidaten-
lijst aan de vooravond van de eerste verkiezingen op basis van een evenredigheids-
stelsel een hachelijke zaak, want hoeveel stemmen zal de partij verzamelen en hoe-
veel Kamerleden? Die vragen zijn altijd lastig te beantwoorden, maar het gebrek 
aan ervaring maakt het er niet gemakkelijker op. Het Centraal Comité moet reke-

 2.4  Relaties 83

051-084•Hazenbosch H02.indd   83 08-04-2009   22:32:35



84 2  ‘Tien jaren’

ning houden met een veelkleurige achterban, waarbij elke groep haar eigen belang 
bepleit. Als de defi nitieve kandidatenlijst verschijnt, blijkt er één vertegenwoordi-
ger uit cnv-kring op een verkiesbare plaats te staan: Smeenk . Met verontwaardi-
ging wordt op die lijstsamenstelling gereageerd: de arp houdt onvoldoende reke-
ning met het sociale element! Dit verwijt zal de arp nog velen jaren uit cnv-kring 
treffen, zoals uit latere hoofdstukken zal blijken. Het tekent de verhouding tus-
sen de twee: het cnv heeft hoge verwachtingen, die telkens niet of niet voldoende 
worden beantwoord. 

De verontwaardiging wordt omgezet in actie. Achttien cnv-ers, die ook lid van 
de arp zijn, stellen een manifest op, waarin zij de antirevolutionaire cnv-leden op-
roepen een voorkeursstem uit te brengen op C. Smeenk , J. Schouten  en K. Kruit-
hof .128 Deze oproep leidt tot grote opschudding binnen de arp. Vooral Kuyper  
steekt zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken, getuige de volgende 
passage, geciteerd uit een van zijn befaamde driestar-en: ‘Wat men U voorlegt, is 
eniglijk bedacht op geldelijk gewin en op verbetering van de materiële positie; geen 
toon van hoger leven klinkt er u tegen. Het kan niet lager staan dan ’t staat. Men 
kan dan ook niet zeggen, dat er een enkel man van hoger streven onder de onderte-
kenaren gevonden wordt. Het is veeleer een lokschrijven, dat nog jaren na deze ten 
bewijze zal strekken van het ongeestelijk karakter, waarin deze groep verzonk’.129

De verkiezingen op 3 juli leiden niet tot een succes voor de achttien actievoer-
ders uit het cnv. De drie ‘cnv-kandidaten’ krijgen samen 5107 stemmen, waar-
van Smeenk meer dan de helft voor zijn rekening neemt. Smeenk wordt gekozen, 
maar niet op grond van zijn voorkeurstemmen, maar omdat zijn plaats op de arp-
lijst hem recht geeft op een zetel. De andere twee worden niet gekozen. Overigens 
komt Schouten in oktober 1918 in de Kamer als Idenburg ’ minister van Koloniën 
wordt. Dat draagt ertoe bij dat de spanningen tussen arp en cnv wat wegebben. 
Ook de onrust die in november ontstaat naar aanleiding van het optreden van 
Troelstra draagt daaraan bij.

Duidelijk is dat het cnv er niet in geslaagd is zijn eigen achterban politiek te in-
spireren – de invloed van het vakbondslidmaatschap op het politieke gedrag van 
werknemers is overschat. Kuyper – altijd goed voor polemische opmerkingen – 
stelt met veel plezier vast dat de vakbondmensen hun lesje hebben geleerd.130 Bin-
nen het cnv wordt woedend gereageerd en Kuypers voorspelling dat deze actie 
‘nog jaren’ gevolgen zal hebben, komt uit. Met name Kruithof  is diep gegriefd en 
deze geestesgesteldheid zal de relatie tussen het cnv en de arp lange jaren sterk 
beïnvloeden. Pas in 1937 zal het Centraal Comite van de arp unaniem uitspreken 
dat ‘de achttien’ op onjuiste wijze zijn bestreden. Voor de volledigheid moet ove-
rigens wel worden opgemerkt dat het voortduren van de vete ook te wijten valt 
aan een karaktertrek van Kruithof : autoritaire koppigheid.131
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3.1   De vereniging

3.1.1   Ledenontwikkeling

In de eerste tien jaar van zijn bestaan is het cnv gegroeid. In ledental, in aantal bon-
den en in maatschappelijk aanzien. Deze drie aspecten hangen onderling samen. 
De maatschappelijke rol van de vakbeweging bij de uitvoering van de werkloos-
heidsverzekering draagt zeker bij aan de groei van het ledental. Ook nieuwe aan-
sluitingen doen het ledenaantal toenemen. De toename van leden en bonden speelt 
op zijn beurt weer een rol bij de versterking van de maatschappelijke positie.

In 1909 wordt het cnv opgericht door een klein aantal bonden, later sluiten 
meer organisaties zich aan. Een vakcentrale, die op landelijk niveau en in relatie 
met de politiek een rol wil spelen, kan zich – naar het zich laat aanzien – sterker 
presenteren als de samenstelling aansluit bij de samenstelling van de belangrijkste 
economische sectoren en er een voldoende spreiding over het land bestaat.2 In de 
eerste tien jaar van zijn bestaan groeit het cnv van een kleine, niet-representatieve 
organisatie naar een breed samengestelde, wel representatieve organisatie. Tabel 
3.1 illustreert die ontwikkeling. De tabel geeft de ledenstand op drie tijdstippen, 
zodat de onderliggende bewegingen ontbreken. Zo is de Christelijke Zeelieden-
bond met bijna 1300 leden korte tijd lid van de vakcentrale, de bond treedt uit en 
in 1926 weer toe om vervolgens in 1929 te fuseren met Nederlandsche Bond van 
Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders. Iets soortgelijks geldt voor de Ne-
derlandsche Bond van Christelijk Protestantsch Post -, Telegraaf- en Telefoonper-
soneel ‘Door Plicht tot Recht’. Deze bond treedt toe, maar kan op enig moment 
de contributie niet meer opbrengen, althans het bondsbestuur meent dat gekozen 
moet worden tussen de contributieafdracht aan de vakcentrale of de propaganda 
voor eigen ledenaanwas. Er wordt nog getracht de zaak in der minne te schikken, 
maar dat lukt niet. Tijdens de besluitvormende vergadering van ‘Door Plicht tot 
Recht’ wordt gepoogd het vertrek uit de cnv-gelederen te voorkomen met het zo-
genoemde sigarenargument: als de leden in plaats van 6 sigaren van 10 cent eens 6 
sigaren van 6 cent zouden roken, dan was er geen contributieprobleem. Het voor-
stel gaat evenwel in rook op.3 Op 1 juli 1929 sluit de bond zich echter opnieuw bij 
het cnv aan, omdat niet kan worden deelgenomen in het Permanent Comité – een 
samenwerkingsverband van cnv-overheidsbonden – dat een belangrijke rol speelt 
in het overleg met het Rijk.4 

De beweging wordt niet in beeld gebracht, maar wel is zichtbaar dat het cnv in 
de eerste tien jaar van zijn bestaan een brede beweging is geworden en dat in de 
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jaren ’20 blijft. Anders is het met de ledenontwikkeling. Vertienvoudigt het Ver-
bond zich in de eerste tien jaren, in de volgende tien is de getalsontwikkeling be-
scheiden te noemen. In grafi ek 3.1 is de ledenontwikkeling per jaar in beeld ge-
bracht. Daaruit blijkt dat de sterke ledengroei tussen 1916 en 1920 gevolgd wordt 
door een sterke afname van het ledental. De oorzaak daarvan is een economische 
recessie, waarover ik nog nader kom te schrijven. Feitelijk duurt het een decen-
nium voordat het ledenrecord van 1921 wordt overtroffen.

Het oprichten van vakbonden wordt – evenals het concentreren van bonden – niet 
aan het toeval overgelaten. Zo meldt het 9e Verslag: ‘mede door onze bemoeienis 
(is) opgericht de Christelijke Apothekers-Assistentenbond’. Het bleek dat ‘onder 
de Christelijke Apothekers-Assistenten een drang bestond, om tot organisatie te 
komen’. Dat leidt tot een vergadering op 12 december 1919 ‘waarin, na een door 
den secretaris van het cnv gegeven uiteenzetting van de beginselen, het karakter 
en het doel der Christelijke vakorganisatie’, besloten wordt tot oprichting van de 
Christelijke Apothekers-Assistentenbond.5 Een zelfde soort activiteit leidt tot 
de oprichting van de Nederlandsche Christelijke Bond van Huispersoneel – een 
bond die overigens eind 1921 al weer werd opgeheven bij gebrek aan leden. Na-
tuurlijk blijft het oog ook gericht op het doen aansluiten van al bestaande chris-
telijke vakorganisaties, zoals de Christelijke Bond van Politie-beamten in Neder-
land.

3.1.2   Vrouwelijke leden

Het cnv is een mannenbolwerk. Uit de ledencijfers van 1 januari 1921 blijkt dat 
6,6% van de leden vrouw is. Dat is te weinig en ‘aan de organisatie der vrouwen 
zal groote aandacht moeten worden besteed. Het zou o.i. zelfs overweging ver-
dienen, zoo mogelijk daarvoor een speciale vrouwelijke propagandiste aan te stel-
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Grafi ek 3.1   Ledenontwikkeling CNV 1910-1930
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1909 1920 1930

Algem. Nederl. Christelijke Ambtenaarsbond 
Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland 
Bond van Christelijk Marinepersoneel beneden de rang van 

offi cier
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Bond van Nederl. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, 

Behangers en aanverwante vakgenooten (nchmb) 
Christel. Metaalbewerkersbond in Nederland
Christelijke Bond van Belastingambtenaren
* Bond van Ambtenaren bij ’s Rijks directe belastingen op 

Christelijken grondslag
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in 

Nederland
Christelijke Opzichter- en Teekenaarsbond (cotb)
Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers
Christelijke Vereeniging van Verzekeringsagenten en 

Ziekenfondsboden
Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en 

Telefoonpersoneel, ‘Door Plicht tot Recht’ 
Nederl. Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de Kleeding-

industrie en aanverwante vakken (ncbk) 
Nederl. Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders 
Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings-en Genotmiddelen (ncvgb)
Nederl. Christel. Textielarbeidersbond ‘Unitas’ 
Nederl. Christelijke Bond van Huispersoneel 
Nederl. Christelijke Bond van Personeel in Publieken dienst

(ncbppd)
Nederl. Christelijke Bond van Verplegenden
Nederl. Christelijke Bouwarbeidersbond (ncb) 
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handels-

bedienden
Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond
* Nederl. Bond van Christelijke Landbouw-, Tuinbouw- en 

Zuivelarbeiders
Nederlandsche(n) Christelijke(n) Werkmeestersbond
Protestantsch Christelijke Bond van Spoor-en Tramwegpersoneel 
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in 

Nederland
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336

31
112
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12.023
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4.196
 

9.700
2.555
4.150
8.672

 

115
4.507

396

Totaal cnv 6.452 70.262 72.964

Tabel 3.1   Leden aangesloten en organisaties
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De bonden voorzien van een * zijn opgegaan in de bovenstaande bond zonder *.
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len’.6 De aandacht voor vrouwelijke leden is ongetwijfeld een reactie op de dis-
cussie tijdens de aparte vrouwenvergadering van het Christelijk-Sociaal Congres 
dat in maart 1919 bijeenkwam. Weliswaar wordt vooral aandacht besteed aan de 
positie van de gehuwde vrouw, die stellig geen beroepsarbeid mocht verrichten, 
maar er is ook aandacht voor de organisatie van (ongehuwde) vrouwen die wel 
op betaalde beroepsarbeid zijn aangewezen.7 Van het cnv-voornemen komt ove-
rigens niets terecht. Het omgekeerde is zelfs het geval. Verslag na Verslag wordt 
vastgesteld dat het aantal vrouwelijke leden te laag is en dalend. Vanaf 1928 stijgt 
het aantal vrouwelijke leden wel wat, maar het aandeel van 6% blijft lang uit 
zicht.

‘De oorzaken dat zo weinig vrouwen [en jongeren, ph] in onze beweging geor-
ganiseerd zijn, hebben wij niet kunnen uitvinden’, schrijft Amelink  in het 11e Ver-
slag. In later jaren komt hij op deze vraag terug en feitelijk geeft hij antwoord: uit 
reacties van bonden op de vraag ‘Nam uw organisatie nog bijzondere maatregelen 
om de toetreding der vrouwelijke arbeiders tot de organisatie te bevorderen? Zoo 
ja, welke maatregelen waren dat?’ blijkt dat er maar weinig ‘bijzondere maatre-
gelen’ worden genomen. Amelink  verbergt zijn ergernis met enige moeite: ‘onge-
twijfeld zijn er een aantal bonden voor wie deze vraag zoo goed als geen betekenis 
heeft en die nimmer een aantal vrouwelijke leden van eenige beteekenis kunnen 
organiseeren. Maar anderzijds zijn er verschillende organisaties die, gezien het 
groote aantal meisjes dat in het desbetreffende bedrijf werkzaam is, een grooter 
aantal vrouwelijke leden kunnen hebben’.8

3.1.3   Dienstverlening

In de eerste tien jaar – zo zagen wij in het vorige hoofdstuk – wordt tijd en energie 
geïnvesteerd in de interne organisatie. In het tweede decennium richt het cnv zich 
ook in organisatorische zin naar buiten. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 
wordt het Tuberculosefonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ (del) opgericht met het 
doel leden die aan tuberculose lijden te ondersteunen.9 De strijd tegen volkziekte 
nr. 1 is een strijd waaraan ook het cnv wil deelnemen. Tijdens de Algemene Ver-
gadering van 1913 wordt al gepleit voor cnv-betrokkenheid, maar Diemer  vindt 
dat hier geen taak voor het cnv ligt. Het cnv denkt anders dan zijn voorzitter en in 
1916, na Diemers vertrek, komt de zaak opnieuw aan de orde. Toch duurt het tot 
1919, tot de intrede van Ruppert , voordat de zaak echt wordt opgepakt. Ruppert 
doet dat – als zoveel – met grote voortvarendheid en tijdens de jubileumvergade-
ring wordt het fonds gepresenteerd. De spil van de organisatie wordt gevormd 
door de Plaatselijke Commissies (pc’s) en correspondentschappen die de admini-
stratie doen, de hulpvragen beoordelen, collectes en bloemendagen organiseren, 
propaganda voeren en medisch toezicht op de hulpverlening houden.

Het fonds bestrijdt de kosten waarmee leden, die aan tuberculose lijden, wor-
den geconfronteerd. Ieder cnv-lid kan door het betalen van een iets hogere maan-
delijkse contributie toegang krijgen tot een fondsuitkering. Ondanks de gevaren, 
die in die jaren verbonden zijn aan de longziekte, nemen niet alle leden deel in het 
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fonds. Het aantal deelnemers stijgt in de jaren ’20. Intensieve propaganda-acties 
met fi lms, lezingen, pamfl etten en brochures helpen daarbij. Ook neemt het aantal 
deelnemers toe omdat sommige bonden al hun leden inschrijven.

Het fonds is geen verzekering, maar een vorm van hulpverlening. Als een lid 
zich bij het fonds meldt dan wordt onderzocht welke bijdrage hij nodig heeft als 
aanvulling op andere mogelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op basis van de Ar-
menwet of de Invaliditeitswet of van kerkelijke gemeenten. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog worden op deze manier 6.383 cnv-leden geholpen.10

Het cnv is zeker niet de enige organisatie die zich inspant voor leden met tuber-
culose. Ook de andere vakorganisaties doen dat. Verschil is dat het cnv geen eigen 
inrichting in het leven roept, iets dat bijvoorbeeld wel door het nvv gebeurt; het 
sanatorium Zonnestraal is daarvan het nu nog zichtbare gevolg. Het cnv werkt 
samen met sanatoria in de protestants-christelijke wereld – zoals Sonnevanck in 
Harderwijk –, die over voldoende bedden beschikken voor de noodzakelijke, 
langdurige rustkuur van ‘teringlijers’.

Met de inrichting van het tuberculosefonds, dat bekend wordt onder zijn af-
korting ‘del’, wordt een eerste stap gezet op weg naar brede dienstverlening aan 
leden, dienstverlening die verder gaat dan het verbeteren van de sociaal-economi-
sche situatie in enge zin.

Een volgende stap wordt gezet met de aankoop van een eigen drukkerij. Tijdens 
de Algemene Vergadering van 1917 pleit de Bond van Nederlandsche Christelij-
ke Houtbewerkers, Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten voor 
een onderzoek naar de mogelijkheden om een eigen drukkerij te beginnen. Een 
belangrijk argument om dat voorstel te doen schuilt in de manier waarop de druk-
kerspatroons een bepaalde loonsverhoging vertalen in een veel grotere prijsver-
hoging, waarmee de gerechtvaardige loonsverhoging in een kwaad daglicht wordt 

Afb. 6   CNV-Vakantieoord, Putten (ca 1935).
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gesteld. De Algemene Vergadering neemt het voorstel over, maar toch duurt het 
tot 1920 voordat het besluit uitgevoerd wordt. Ruppert zet zich in voor een eigen 
drukkerij. Het toeval helpt een handje, want op 11 januari 1920 wordt een Hoorn-
se uitgeverij/drukkerij te koop aangeboden. Een drukkerij, die past bij de ambities 
van het cnv, maar die op een volkomen verkeerde plaats staat. Toch wordt beslo-
ten de drukkerij te kopen, want zo komt men in het bezit van schaars te verkrijgen 
machines, die later naar een passender plaats kunnen worden overgebracht. De 
onderhandelingen over de aankoop verlopen voorspoedig, maar de fi nanciering 
lijkt een onoverkomelijk probleem. Het zijn de Bouwarbeiders die – samen met 
anderen – het fi nanciële probleem oplossen en op 11 mei 1920 kan de Algemene 
Vergadering tot de aankoop besluiten.

De aankoop leidt ook tot een organisatorische noviteit. De Maatschappij tot Ex-
ploitatie ener Drukkerij der Christelijke Arbeidersbeweging – kortweg Edecea – 
wordt ondergebracht in een naamloze vennootschap.

De aankoop en de uitbating blijken een succes. Er wordt met grote regelmaat 
geïnvesteerd in nieuwe machines en er wordt jaarlijks winst gemaakt variërend 
van circa 5.000 tot ongeveer 21.000 gulden. Winst die wordt aangewend om ande-
re activiteiten, zoals de aankoop van een vakantiehuis, mogelijk te maken.11

De introductie van de 8-urendag en een 45-urige werkweek heeft – logischerwijs – 
tot gevolg dat werknemers over meer vrije tijd gaan beschikken. Dat heeft aan-
merkelijke gevolgen voor de samenleving. Het verenigingsleven bloeit op en het 
verschijnsel vakantie – met alle gevolgen van dien – raakt ingeburgerd. Het cnv 
speelt op die ontwikkeling in.

Tijdens de Algemene Vergadering in juni 1927 wordt een voorstel van de Ne-
derlandsche Christelijke Bond van Personeel in Publieken Dienst – die zelf over 
een eigen vakantieoord beschikt – aangenomen. Het cnv zal ‘de mogelijkheid van 
de stichting en de exploitatie van een vacantie-oord, waar de leden der aangeslo-
ten bonden en hunne gezinnen tegen kosten, die hunne draagkracht niet te boven 
gaan, de vacantie kunnen doorbrengen’ onderzoeken. Onder leiding van Ruppert  
gaat een werkgroep aan de slag en op 24 april 1928 bespreekt het Algemeen Be-
stuur de voorstellen. Er is haast geboden, want de commissie heeft meer gedaan 
dan alleen de mogelijkheden onderzoeken. Ruppert heeft al een locatie op het 
oog, een voormalig sanatorium aan de Harderwijkerstraatweg in Putten. Voor 15 
mei moet over een mogelijke koop worden beslist.

De commissie meent dat vrouwen van leden tijdens hun verblijf niet zelf voor 
‘de bevoeding en de bewoning’ zouden moeten zorgen en dat de pensionprijs niet 
hoger mag zijn dan ƒ1,50 per persoon per dag. Op die manier wordt het uitgangs-
punt dat het de draagkracht niet te boven mag gaan, ingevuld. Dat leidt wel tot een 
probleem: de fi nanciering is moeilijk rond te krijgen. Ondanks dat wordt toch tot 
de aankoop besloten. Het fi nanciële probleem wordt later – opnieuw onder grote 
betrokkenheid van de Bouwarbeiders – opgelost. 

Op vrijdag 25 mei wordt de koopakte getekend en op 26 juni 1928 wordt het ge-
bouw geopend door de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, prof.dr. J.R. 
Slotemaker de Bruïne .
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Het vakantieoord – dat nooit een naam zal krijgen – is een groot succes in die zin 
dat de leden toestromen, in fi nanciële zin wordt het hoofd maar met moeite boven 
water gehouden. De verliezen worden echter geaccepteerd en de tekorten kunnen 
worden aangevuld met delen van de winst, die door Edecea wordt gemaakt. Het 
succes blijkt onder andere uit het streven een tweede oord te kopen, bij voorkeur 
aan de kust. In 1932 doet zich de mogelijkheid voor om zo’n vakantieoord te ko-
pen, maar de economische recessie heeft toegeslagen en de Algemene Vergadering 
wil op dat moment de beschikbare middelen niet ‘in steen’ vastleggen.12

3.1.4   De organisatie

Bij het tienjarig bestaan in 1919 heeft het cnv drie bezoldigde bestuurders in 
dienst: Kruithof , Amelink  en Ruppert. Dit driemanschap zal tot Ruppert’s over-
lijden in 1934 de spil van de vakcentrale vormen. In hun dagelijks werk worden 
zij – en de andere, onbezoldigde leden van het bestuur – bijgestaan door een aan-
tal bureaumedewerkers. Dit aantal neemt zo toe dat het kantoor aan de Goudsche 
Singel in Rotterdam te klein wordt. Het bestuur besluit tot de aankoop van een 
eigen kantoor. Er volgt een moeizame discussie over de vraag waar kantoorruim-
te met voldoende kwaliteit te vinden is die past binnen het budget, dat op hypo-

Afb. 7   Dagelijks Bestuur (1927). Zittend v.l.n.r. J. Hofman, H. Amelink, K. Kruithof, J.S. 
Ruppert jr.; staande v.l.n.r. J. Nauta, F. Elkerbout en L. Vermeulen.
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thecaire basis door de Bouwarbeiders beschikbaar wordt gesteld. Het Dagelijks 
Bestuur slaagt er niet in de knoop door te hakken: Amelink  en Ruppert staan te-
genover elkaar. Amelink wil in Rotterdam blijven. Hij meent dat daar een pand 
beschikbaar is tegen een lagere prijs dan een mogelijk kantoor in Utrecht. Verder 
meent hij dat het kantoor nu eenmaal te Rotterdam is gevestigd en dat er een in-
houdelijke reden moet zijn om naar een andere plaats te verhuizen. Kruithof  heeft 
ook voorkeur voor Rotterdam, waar hij lid van de gemeenteraad is en dat wil blij-
ven. Ruppert meent dat Utrecht betere en goedkopere mogelijkheden biedt en be-
pleit derhalve een verhuizing naar deze stad. Het is uiteindelijk de Algemene Ver-
gadering die op 26 april 1921 de knoop doorhakt: het cnv-kantoor verhuist naar 
Utrecht. Aan de Stadhouderskade 45 wordt een kantoor gekocht, dat gedeeltelijk 
wordt verhuurd aan de Landarbeiders.13

3.2   Sociaal-economisch beleid

3.2.1   De depressie

De krijgshandelingen van de Eerste Wereldoorlog gaan aan ons land voorbij, maar 
dat geldt niet voor de economische kant van de wereldbrand. Wij zagen al hoe 
de werkloosheid in 1914 scherp opliep en welke gevolgen de oorlog had voor de 
voedselvoorziening. In de laatste oorlogsjaren stagneert de grondstoffenstroom, 
die voor onze economie van groot belang is. De bedrijvigheid neemt dan ook af, 
maar de werkloosheid stijgt minder dan verwacht mag worden. Als in november 
1918 een wapenstilstand aan het westelijk front wordt overeengekomen, beschikt 
Nederland over een economische infrastructuur, die nog volkomen onbeschadigd 
is. Dat maakt het mogelijk snel in te spelen op de buitenlandse vraag naar goede-
ren en diensten. De conjunctuur trekt sterk aan. De reële lonen stijgen tussen 1918 
en 1921 met bijna 50% en de inkomensongelijkheid neemt sterk af. Er is ook eco-
nomisch gezien de mogelijkheid om de arbeidsweek terug te brengen naar een la-
ger aantal uren. Het sociaal wenselijke en het economisch mogelijke gaan hand in 
hand.14 Vanuit vakbondsperspectief is dan ook sprake van een aanmerkelijke ver-
betering van de arbeidsvoorwaarden.

Eind 1920 zijn de eerste tekenen van een economische vertraging waarneem-
baar mede onder invloed van de problemen in de Duitse economie die zich nog 
lang niet hersteld heeft van de oorlog.15 Er begint – in de ogen van de tijdgeno-
ten – een economische depressie. Strikt genomen is dat volgens economen niet zo. 
Er is pas sprake van een economische recessie als de nationale economie, in twee 
opeenvolgende kwartalen krimpt. Dat is niet het geval. Toch zijn er crisisachtige 
verschijnselen: de werkloosheid stijgt van 1,75% in 1920 naar 3,3% in 1923. De 
kosten van levensonderhoud dalen met 25% tussen 1920 en 1925, maar worden 
niet gevolgd door een vergelijkbare daling van de lonen. De prijsdalingen op de 
internationale markten dragen bij aan het aanzienlijk verlagen van de bedrijfswin-
sten. En het ziet er even naar uit dat de economie zich op de rand van een bankcri-
sis bevindt. Het overheidstekort loopt op en dwingt achtereenvolgende ministers 
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van Financiën (D.J. de Geer, chu  en H. Colijn, arp ) tot ingrijpen. Vooral Colijn  
bezuinigt op de sociale uitgaven (volkshuisvesting en sociale zekerheid). Al deze 
ontwikkelingen dragen bij aan een gevoel van depressie. Achteraf gezien kan de 
depressie formeel dan wel geen depressie zijn, maar het gevoel in het begin van de 
jaren ’20 is anders.16 ‘De jaren 1921 en 1922, waarover dit Verslag loopt, waren in 
vele opzichten buitengewoon moeilijke jaren. Het waren jaren, die ons midden in 
de crisis brachten en die een depressie en malaise in het maatschappelijk leven te 
aanschouwen gaven, als nimmer te voren’. Deze openingszinnen van het 10e cnv-
verslag maken de gemoedstoestand in Nederland duidelijk: er is een economische 
crisis. De oorzaak van die crisis moet – in de visie van het cnv – gezocht worden 
in de gevolgen van de oorlog. Er is sprake van een grote ‘wereldverarming’ en dus 
ligt een economische teruggang voor de hand. Zeker omdat de internationale ver-
houdingen scheef zijn als gevolg van het Verdrag van Versailles, waarin het versla-
gen Duitsland een te grote oorlogsschatting moet betalen en er nog steeds enorme 
oorlogsschulden zijn. Het gebrek aan onderling vertrouwen en het feit dat ‘geen 
rekening (wordt) gehouden met den eisch van Gods wil en wet’, zoals blijkt uit re-
volutionaire woelingen, zijn de diepere oorzaken van de economische problemen. 
Industrie, handel en verkeer ondervinden de gevolgen van die crisis. Dat brengt 
voor de arbeiders niets dan verslechteringen: loonsverlaging, werktijdverlenging 
en ‘een schrikbarende werkloosheid’. Daarachter schuilt ‘een geest van reactie’, 
werkgevers beginnen zich weer oppermachtig te voelen en verslechteren arbeids-
voorwaarden zonder overleg. 

Uit het 10e Verslag blijkt dat het cnv moeite heeft een eigen koers geaccepteerd 
te krijgen. In een crisistijd kan het verkregen levenspeil niet altijd worden gehand-
haafd. Indien noodzakelijk moeten ook arbeiders en ambtenaren offers brengen 
voor het economisch herstel, maar dan moet de noodzaak van die offers wel wor-
den bewezen. Wordt dat bewijs niet geleverd, dan kan een staking heel wel bijdra-
gen aan het handhaven van bestaande arbeidsvoorwaarden. De worsteling tussen 
economisch realisme en de bescherming van leden blijkt in de praktijk niet altijd 
even eenvoudig.17

Al tijdens de Christelijke Sociale Conferentie in februari 1920 sombert Smeenk  
over de economische toekomst. Er is dan nog steeds sprake van een groeiende 
economie en het aantal leden van het cnv is hoger dan ooit. Door de oorlog is een 
loon-prijsspiraal op gang gebracht, die alleen maar tot een economische terugval 
kan leiden. ‘Loonsverhogingen kunnen ons niet uit de misère redden, omdat zij 
weer tot prijsverhooging leiden. (…) Leidde de loonstijging vroeger tot allerlei 
technische verbeteringen en meer economische inrichting van het bedrijf, waar-
door de productiekosten niet behoefden te stijgen, thans kan veelal geen compen-
satie worden gezocht in technische verbeteringen en beteekent hoog loon stellig 
duurdere productiekosten. (…) Vooral met het oog op het dreigende crisisspook 
is daarom voorzichtigheid eisch’, aldus Smeenk  tijdens de conferentie. Na het de-
bat formuleert de conferentie een reeks conclusies om uit deze ongewenste situ-
atie te geraken. De arbeiders moeten voorlopig accepteren dat de mogelijkheden 
om ‘de gekoesterde wensen te vervullen door de gebeurtenissen der laatste jaren 
[m.n. de oorlog, ph] in belangrijke mate zijn verminderd. Om iedereen in welvaart 

 3.2  Sociaal-economisch beleid 93

085-117•Hazenbosch H03.indd   93 08-04-2009   22:33:29



94 3   ‘Laat uw doel hervorming zijn’

te laten leven ‘moet naar christelijke beginselen een betere inkomensverdeeling 
worden nagestreefd’. Er moet gestreefd worden naar verhoging van de productie, 
arbeidsconfl icten moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en de loonsverho-
gingen moeten beperkt blijven tot ‘een compensatie van de duurte’. Socialisatie 
van de productiemiddelen – bepleit door het nvv – is geen middel tegen de be-
staande kwalen, zo meent de conferentie.18

Smeenk  tekent in zijn inleiding een sociaal-economische beleidslijn voor het 
cnv, die aansluit bij de gangbare economische opvattingen in die dagen. Daarmee 
raakt hij in de knel tussen enerzijds de inkomensbelangen van werknemers en an-
derzijds hun werkgelegenheidsbelang. Ondanks dat er de nodige slagen om de 
arm worden gehouden, kan toch begrepen worden dat het cnv kiest – om heden-
daagse woorden te gebruiken – voor arbeid boven inkomen, beter: voor inkomen 
uit arbeid dan voor inkomen uit uitkering.

Hoewel de conferentie plaats vindt voor de depressie, worden de daar uitgezette 
lijnen niet echt veranderd door de depressie zelf. Wel ontstaat – ook binnen het 
cnv – een discussie of het beperken van de vrijhandel kan bijdragen aan het ver-
minderen van de sociaal-economische problemen. In De Gids van februari 1921 
gaat een onbekende auteur in op deze vraag. Hij betoogt dat het gevolg van ‘de 
geringe waarde van het Duitse geld’ leidt tot veel lagere productiekosten en dat 
kan leiden tot grote werkloosheid in ons land. ‘Wat daaraan te doen? Onze in-
dustrie beschermen tegen deze geweldige concurrentie door het heffen van een 
hoog invoerrecht? Daarvoor is men in ons land blijkbaar doodsbang’.19 Schrijver 
heeft begrip voor de pleidooien voor een zekere protectie, maar er zijn risico’s aan 
verbonden. Smeenk  betoogt tijdens een Sociale Conferentie op 20 en 21 febru-
ari 1922 dat vrijhandel niet noodzakelijkerwijs een christelijk-sociaal uitgangs-
punt is. Vrijhandel wekt de indruk dat de overheid zich niet mag inlaten met het 
bedrijfsleven. Dat is een onjuiste gedachte: ‘veeleer moet erkend, dat het mede de 
taak der overheid is, om de stoffelijke welvaart van het volk, waarover zij regeert 
te bevorderen’. Als daartoe naar de mening van die overheid protectionisme nodig 
is, dan is de overheid bevoegd daartoe maatregelen te nemen. Maar er zijn goede 
argumenten voor vrijhandel. Weliswaar – zo meent Smeenk  en met hem de confe-
rentie – is de overheid bevoegd tot ingrijpen, maar die bevoegdheid moet tijdelijk 
zijn en mag eigenlijk alleen worden ingezet in de strijd voor vrijhandel. Landen 
die hun eigen producten beschermen kunnen tegemoet worden getreden met in-
voerheffi ngen.20

Een paar maanden eerder – in november 1921 – heeft het cnv zijn tweede sociaal-
 politiek programma vastgesteld, een programma dat sterke gelijkenis vertoont 
met het eerste. Ook dit program begint met een pleidooi voor de handhaving van 
de zondagsrust. Opvallend is dat in de paragraaf Economische maatregelen geen 
aandacht wordt besteed aan de depressie en aan mogelijke economische maatre-
gelen daartegen.21 Een eigen, duidelijke visie – zoals in later jaren wel verwoord – 
lijkt nog te ontbreken. Wellicht ook door gebrek aan deskundigheid bij de bezol-
digden, terwijl de extern betrokkenen (vaak) afkomstig zijn uit politieke kringen. 
Zo spreekt Tweede Kamerlid J. Schouten  regelmatig in cnv-kring en omdat de 
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arp deel uitmaakt van het kabinet sluit Schouten  zich dan ook bij het beleid van 
dat kabinet. Overigens: ook Smeenk , die de toon zet van het cnv debat, is naast 
cnv-bestuurder ook Kamerlid.

De economische recessie maakt de cnv-positie er niet gemakkelijker op. Aan de 
ene kant de werkgevers, die de arbeidsduur willen verlengen en de lonen willen 
verlagen, aan de andere kant het nvv dat van geen arbeidsduurverlenging wil we-
ten.22 De discussie over de 45- of 48-urige werkweek kwam in het vorige hoofd-
stuk al aan de orde. De economische teruggang geeft de tegenstanders van deze 
wettelijke regeling de wind in de zeilen en de werkweek wordt op 48 uur gesteld. 
Daarenboven worden tal van vergunningen verleend om de werkweek ‘tijdelijk’ 
langer dan 48 uur te doen zijn. De gewenste uitbreiding van de 8-urendag naar de 
gehele economie is voorlopig van de baan. 

In veel sectoren, maar vooral bij de overheid, is sprake van stevige loonsverla-
gingen. Zo wordt het spoorwegpersoneel op 1 januari 1924 geconfronteerd met 
een ‘voorlopige’ loonsverlaging van 10%. Ook besluit het kabinet, daarin voor-
gegaan door Colijn , om de ambtenarensalarissen met 20% te verlagen. In ande-
re sectoren besluiten de werkgevers tot soortgelijke verlagingen. Dat leidt in de 
Twentse textielindustrie tot langdurige stakingen.23 De eenzijdige loonsverlagin-
gen maken ook duidelijk dat de rol van de cao nog maar van beperkte waarde is. 
Het cnv verzet zich net als andere vakorganisaties tegen die loonaanpassingen, 
maar kan onvoldoende gewicht in de schaal leggen om die tegen te houden.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 september 1924 komt een 
voorstel van de Protestants-Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 
aan de orde. De Algemene Vergadering van deze bond wil in cnv-verband praten 
over de economische situatie en over de vraag op welke wijze allerlei verslechte-
ringen kunnen worden tegengegaan.24 Dat verzoek leidt tot een Buitengewone Al-
gemene Vergadering op 10 december 1924. Het thema: ‘De algemeene economi-
sche toestand en de taak der Christelijke Vakbeweging in verband met de positie 
der arbeiders en ambtenaren’. Amelink  treedt op als inleider. Hij begint zijn uit-
voerige betoog met de vaststelling dat de economie is opgeleefd ‘hoewel voorze-
ker nog eenige moeilijke jaren te wachten zijn’. Amelink  wijst er op dat het nood-
zakelijk is de kostprijs van de industriële productie te verlagen, maar dat moet niet 
gebeuren via arbeidsduurverlenging of loonsverlaging. ‘Deze kostprijsverlaging 
moet verkregen worden door economischer productie en distributie; door con-
centratie van bedrijven en organisatie van den in- en verkoop; door normalisee-
ring, standaardiseering en de vervaardiging van massa-productie’. Hij acht ook de 
organisatie van de arbeid een belangrijke factor en meent dat ‘aan de arbeiders, als 
mede-producenten, (…) in deze bedrijfsorganisatie medezeggenschap (zal) wor-
den gegeven’. Anders gezegd pleit Amelink  voor technologische en sociale inno-
vatie, want ‘een voortgaande industrialisatie van ons land is noodzakelijk, zo zal 
aan onze groeiende bevolking arbeid en brood verschaft kunnen worden’.25

Voorziet Amelink  in december 1924 dat er nog moeilijke jaren zullen komen, 
dan geldt dat zeker niet voor de eerste jaren na 1925. De Nederlandse economie 
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groeit in een tempo dat zijn weerga niet kent.26 Het vertrouwen is groot. De beurs-
krach in oktober 1929 – ‘Black Friday’ – geeft geen reden tot ernstige bezorgd-
heid, want in het verleden was elke crisis gevolgd door een hausse.27 Die opvatting 
– zo zullen wij in het volgende hoofdstuk zien – blijkt een ernstige misvatting.

3.2.2   De collectieve arbeidsovereenkomst

Op 23 januari 1918 stelt het cnv zijn eerste sociaal-politiek program vast. In dat 
program pleit het cnv voor een ‘nadere regeling van het Collectief Arbeidscon-
tract, waardoor verkregen wordt onder bepaalde voorwaarden, wettelijke sanc-
tie der collectieve arbeidsovereenkomsten en bindendverklaring der contracten 
voor alle bij het bedrijf betrokkenen’.28 De laatste passage is vooral bedoeld om 
te voorkomen dat vakbondsleden anders behandeld worden dan niet vakbonds-
leden.29 Ook pleit het program voor de instelling van arbitragecommissies. Elk 
arbeidsvoorwaardenconfl ict moet aan zo’n commissie worden voorgelegd en de 
uitspraak van die commissie moet worden afgewacht voordat tot staking mag 
worden overgegaan.30 De cao is in de ogen van het cnv – zeker voorzien van ar-
bitrage – een ‘voorbehoedsmiddel voor openlijke strijd’.31

In 1907 is de Wet op het Arbeidscontract door het parlement aangenomen. Op 
basis van die wet worden collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten tussen 
werkgevers en werknemers. In 1911 worden 87 industriële cao’s afgesloten, in 
1930 is dat aantal gegroeid tot 1554.32 Belangrijk probleem daarbij is de vraag of de 
cao ook van toepassing is op ongeorganiseerden. Het begrip ‘ongeorganiseerden’ 
betreft overigens zowel werkgevers als werknemers. Daarover gaat dan ook de 
discussie, die tot 1937 voortduurt. In dat jaar komt de Wet op het algemeen ver-
bindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomst (Wet avv) tot stand. Die wet is feitelijk het vastleggen van iets dat 
gegroeid is in de praktijk.33

De discussie over het al dan niet algemeen verbindend verklaren van cao’s 
speelt zich voor een belangrijk deel af in de Hoge Raad van Arbeid (HRvA) tij-
dens de voorbereiding van een advies over een wettelijke regeling van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst. In de HRvA pleiten werkgevers en werknemers voor 
hun gelijk.34 Werkgevers maken bezwaar tegen de verbindend verklaring, omdat 
daardoor de fl exibiliteit in de lonen verdwijnt. Het vastzetten van de lonen ver-
hoogt op den duur – zo is hun redenering – de productiekosten en is in werkge-
versogen schadelijk voor de afzet van de productie, voor de concurrentiekracht.35 
De prijzen van andere productiefactoren zijn wel fl exibel en dat moet ook de voor 
de lonen gelden. Kruithof  denkt daar nadrukkelijk anders over. ‘Op grondstof-
fen en machines mag worden gepingeld, maar niet op het loon dat in de cao is be-
paald. Dit verschil berust op het eenvoudige feit, dat de arbeider een mensch is en 
dat machines en grondstoffen zulks niet zijn’.36 De HRvA adviseert de minister in 
april 1926 dan ook om in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst een be-
paling op te nemen, waardoor algemeen verbindend verklaring mogelijk wordt. 
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Maar dat doet Slotemaker de Bruïne  niet. Het cnv is bitter teleurgesteld door de 
man die zij bij zijn aantreden in maart 1926 nog heeft omschreven als ‘een vriend 
onzer Christelijke arbeidersbeweging’ en als ‘een sociaal voelend man, (…). Hij 
was in onze kring als een onzer’.37 Een persoonlijk gesprek tussen de minister en 
het Dagelijks Bestuur van het cnv mag niet baten. In het gesprek geeft de minis-
ter aan bevreesd te zijn voor de consequenties van het verbindend verklaren, ze-
ker wat betreft de lonen. ‘Hij wil de verbindendverklaring overwegen, waarbij de 
loonen dan echter moeten worden uitgeschakeld’.38 Dat is echt iets anders dan het 
cnv wil.

De Wet op de cao komt er, de algemeen verbindend verklaring (nog) niet. Tij-
dens de behandeling in de Kamer wordt nog een belangrijke wijziging aangebracht. 
Belangrijk in de ogen van het cnv. Th. Heemskerk (arp)  dient een amendement in 
met de volgende inhoud: het beding, waarbij een werkgever verplicht wordt, ar-
beiders van ‘een bepaalde godsdienstige of staatskundige overtuiging of leden van 
een bepaalde vereeniging niet dan wel uitsluitend in dienst te nemen is nietig’.39 Het 
door kleine cnv-bonden zo gevreesde ‘rood of geen brood’ uit bijvoorbeeld Dene-
marken of Oostenrijk, wordt daardoor in Nederland onmogelijk.40

Al eerder is tegemoetgekomen aan een andere wens van het cnv, namelijk de re-
geling van de bemiddeling bij (dreigende) arbeidsconfl icten. In oktober 1922 aan-
vaardt de Tweede Kamer de Arbeidsgeschillenwet.41 Deze wet geeft de overheid 
in de persoon van de Rijksbemiddelaar de positie van onpartijdige scheidsrechter. 
De Rijksbemiddelaar beslist niet zelf over het confl ict, maar hij bereidt een moge-
lijke oplossing voor. De wet is omstreden. De werkgevers – met uitzondering van 
de christelijke – verzetten zich tegen het enquêterecht, dat de overheid in bijzon-
dere situaties de bevoegdheid geeft om de boeken in te zien. Het nvv vreest dat de 
wet staken feitelijk onmogelijk zal maken en dat de machtspositie van arbeiders in 
confl icten wordt aangetast. Het cnv – samen met de katholieke vakbeweging – is 
een warm voorstander. Het gaat in de zienswijze van het Verbond om ‘een weg, 
waardoor verkregen kan worden, dat confl icten tusschen werkgevers en werkne-
mers spoedig worden beslist en dit niet door de invloed van macht, maar door de 
uitspraak van het recht’.42

3.3   Sociale zekerheid

3.3.1   De ziektewet

Talma ’s Ziektewet was in 1913, in de nadagen van zijn ministerschap, op het nip-
pertje aangenomen. Maar deze wet, die voor Talma  het slotakkoord van zijn wet-
gevende arbeid betekende, is in die vorm nooit van kracht geworden. Het kabinet-
Cort van der Linden, dat in de nazomer van 1913 aantreedt, voelt niets voor de 
wet. De Ziektewet werkt – in de visie van het nieuwe kabinet – contraproductief 
en derhalve is het ‘de plicht van het nieuw optredende Kabinet, de gevaren, die het 
voor de volkskracht ducht, bijtijds te keeren’.43
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In 1918 treedt Aalberse aan als minister van Arbeid. In zijn wetgevende arbeid 
is de rooms-katholieke Aalberse een geestverwant van Talma. Hij baseert zich op 
het confessionele principe van de verplichte werknemersverzekering, waarvan 
de grondslag is gelegen in de loondienstverhouding. Niet-loontrekkende krijgen 
daarbij de mogelijkheid tot een vrijwillige verzekering.44 Bij zijn aantreden heeft 
Aalberse de tijdgeest voor sociale wetgeving mee en is het zijn voornemen de 
Ziektewet-Talma spoedig in te voeren. De minister heeft evenwel meer te doen en 
de invoering van de 8-urendag krijgt voorrang. Het simpel in het Staatsblad plaat-
sen van de Ziektewet-Talma  is geen optie. Aalberse wil eerst laten onderzoeken of 
de door Talma gehanteerde ontkoppeling tussen de ziekteverzekering en de ziek-
tekostenverzekering moet worden gehandhaafd en daar is sinds 1913 het nodige 
veranderd. Zo zijn in cao’s afspraken gemaakt over (gedeeltelijke) loondoorbe-
taling tijdens ziekte. In februari 1920 legt de minister een gewijzigd wetsvoorstel 
voor aan de Hoge Raad van Arbeid waarin hij overigens de ontkoppeling hand-
haaft. In de Raad ontstaat een discussie over de uitvoering van de wet. In Talma ’s 
benadering wordt de Ziektewet uitgevoerd door de Raden van Arbeid. In de hrva 
wordt de vraag opgeworpen of er ook geen uitvoeringsverantwoordelijkheid kan 
zijn voor de werkgeversziekenkassen. In oktober 1920 brengt de hrva zijn advies 
uit. In dat advies wordt voorgesteld de wet nog niet in te voeren, maar eerst te on-
derzoeken hoeveel werknemers op basis van een cao recht hebben op een zieken-
gelduitkering. Dit advies is gebaseerd op de gedachte dat heel veel werknemers al 
via een cao zijn verzekerd, zodat de uitvoering beter in zijn geheel aan cao-par-
tijen kan worden overgelaten.45

Het cnv reageert furieus op het advies en vooral op het gevolg daarvan, namelijk 
uitstel van de invoering. Het cnv heeft ‘tegen een onderzoek geen enkel bezwaar. 
Maar wel hebben wij groote bezwaren tegen vernieuwd uitstel van de invoering 
der Ziektewet. Wij staan op het standpunt: invoering der Ziektewet zoo spoedig 
mogelijk. Blijkt, dat wijzigingen dan noodig zijn, dan brenge men die naderhand 
aan’. Deze benadering volgt uit het feit dat het cnv meent dat de invoering van de 
Ziektewet ‘eenvoudig werd gesaboteerd’ en daardoor zijn de arbeiders ‘jarenlang 
gedupeerd’. Het cnv weigert dan ook mee te werken aan een ‘radicale verande-
ring’, dat wil zeggen dat de regionale uitvoering via de Raden van Arbeid wordt 
ingeruild voor een uitvoering door bedrijfsverenigingen. Op die manier wordt 
het verband tussen de Invaliditeitswet en de Ziektewet en de uitvoering van beide 
wetten door dezelfde organisatie losgemaakt en dat is ongewenst in de ogen van 
het Verbond. Het gevolg is dat ‘tal van arbeiders eenvoudig geen ziekengeld krij-
gen’. Want de vakbeweging is nog lang niet sterk genoeg in alle sectoren om tot 
verantwoorde sectorale regelingen te komen in cao’s. Er is het nodige onbegrip 
voor de opstelling van werkgevers. Als het cnv pleit voor het particulier initia-
tief dan zijn de werkgevers niet thuis, dat zijn zij nu ineens wel. Toch is het cnv 
geen tegenstander van het privaatrechtelijk regelen van het ziekengeld, maar op 
dit moment is het praktisch onhaalbaar. ‘De maatschappelijke organisatie is nog 
niet zoover gevorderd in hare ontwikkeling, dat zij thans reeds dit stuk belangrij-
ken socialen arbeid in “eigen beheer” kan nemen’. En er is nog een overweging: in 
tal van private regelingen zijn afspraken gemaakt die stevig onder het niveau van 
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de Ziektewet van Talma  liggen. De uitkeringsduur bedraagt veelal minder dan 26 
weken en de uitkeringshoogte ligt onder de door het cnv gewenste 80% van het 
loon.46

Door het advies van de Hoge Raad van Arbeid is de situatie er blijkbaar niet 
duidelijker op geworden, want de minister vraagt opnieuw advies. De Raad moet 
precies aangeven of de Ziektewet wel of niet gewijzigd moet worden. Zo ontstaat 
de ‘Proeve Posthuma -Kupers ’. Kern van de Proeve is dat de werkgever verplicht 
wordt gedurende 26 weken 80% van het loon door te betalen. Uit de toelichting 
blijkt dat de Ziektewet van Talma  niet moet worden ingevoerd – de bezwaren 
tegen de wet zijn te groot. Er moet een nieuwe wet worden ontworpen, waarin 
werkgevers en werknemers de zeggenschap krijgen over de uitvoering op secto-
raal niveau. De inspanningen van F.E. Posthuma  en E. Kupers 47 leiden weliswaar 
tot een andere visie op de wet, maar niet tot een unaniem advies van de Hoge 
Raad.48 Het cnv maakt deel uit van de groep van 10 leden die op 27 juni 1921 tegen 
het meerderheidsadvies stemt. ‘Wij [het cnv, ph] vreezen dat de arbeidersinvloed 
straks nihil zal zijn. Het particulier initiatief zal (…) totaal worden doodgedrukt. 
En daarvoor in de plaats krijgen wij één groote, bureaucratische instelling met een 
leger van ambtenaren, die vanuit één centraal kantoor de Ziekteverzekering over 
het geheel land moet regelen’.49 Ook tijdens de Algemene Vergadering wordt uit-
voerig op de Ziektewetperikelen ingegaan. In zijn openingsrede staat voorzitter 
Kruithof  stil bij het advies: ‘Posthuma -Kupers  kunnen tevreden zijn. Alleen maar, 
ook daarmede zijn weer twee maanden gemoeid geweest en een groote massa ar-
beiders mag wachten, wachten zonder eind’. Want dat is toch de kern van de cnv-
kritiek: het duurt maar. Kruithof  maakt – onderbroken door applaus – duidelijk 
dat het cnv net als Patrimonium vasthoudt aan een snelle invoering van de Talma -
wet.50 Toch kan het cnv niet ontevreden zijn met hoogte (80%) en duur (26 we-
ken) van de ziekteuitkering, zij het dat er nog wel onduidelijkheid bestaat over de 
vraag wie nu eigenlijk de premie moet betalen. Er is overigens nog een ander ar-
gument van de tegenstanders van de Proeve. De uitvoering van de sociale verze-
keringen moet in de organisatie van de uitvoering niet versnipperd worden. Dat is 
wel het gevolg van de voorstellen van Kupers  en Posthuma . Wat overigens blijft 
– zeker in de ogen van de tegenstanders van de Proeve – is de gedachte dat de wet 
van Talma,  met wat meer ruimte voor private kassen, snel kan worden ingevoerd. 
Zoveel principieel verschil is er nou ook weer niet. Hoe het ook zij, als de Kamer 
in de loop van 1922 eens informeert bij de minister hoe het er nu met de Ziekte-
wet voorstaat, kan deze weinig anders dan melden dat hij zijn standpunt ‘nog niet 
defi nitief bepaald (heeft), zoodat hij het tijdstip nog niet gekomen acht voor het 
doen van mededeelingen over zijne plannen inzake de ziekteverzekering’.51 In no-
vember 1922 wordt dat tijdstip opnieuw naar voren geschoven, want de sociaal-
economische situatie dwingt tot bezuinigen. Er is geen tijd voor een nieuwe Ziek-
tewet. De vrees van het cnv wordt bewaarheid.

In mei 1923 blijkt de minister van standpunt veranderd. Bij zijn aantreden voor-
stander van een spoedige invoering van ‘Talma ’, nu voorstander van de Proeve. De 
belangrijkste reden voor de omslag in het denken van Aalberse  is de sterk veran-
derde economische situatie. In 1918 had hij de wind mee, nu – in 1923 – is bezui-
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nigen de maat en werkt hij bij sterke tegenwind. Hij kan en wil zich niet verzetten 
tegen de verschuivende meerderheidsopvatting en ‘ik (had) tegen de bedrijfsver-
eenigingen persoonlijk geen bezwaar’.52 Maar ook zijn standpuntverandering leidt 
niet direct tot wetgeving. Die wordt gekoppeld aan de herziening van de gehele 
sociale zekerheid in het kader van de door de economische situatie gewenste be-
zuinigingen. Maar in de zomer van 1924 is het zo ver: de minister zendt een Voor-
ontwerp van wet tot regeling van de Ziekte- en Ongevallenverzekering aan de 
Hooge Raad van Arbeid. Voor het cnv reden om op 4 september een Buitenge-
wone Vergadering bijeen te roepen. Het Voorontwerp bepaalt dat alle arbeiders, 
die in loondienst arbeid verrichten, onder de wet vallen. De uitvoering van de wet 
wordt opgedragen aan bedrijfsverenigingen, waarin werkgevers- en werknemers-
organisaties samenwerken. De kosten voor de verzekering komen ten laste van de 
werkgevers, terwijl de uitkering 70% van het laatstverdiende loon bedraagt.53

Tijdens de Buitengewone Vergadering is Smeenk  de inleider. Hij weegt de ele-
menten in de wet en komt tot de conclusie ‘dat spoedige invoering eener wette-
lijke ziekteverzekering in hooge mate wenschelijk is en dat uitsluitend met het 
oog daarop de thans voorgedragen regeling, hoewel deze in menig opzicht zeer 
gebrekkig is, kan worden aanvaard’. In het daaropvolgende debat worden harde 
woorden gesproken. Zo merkt F. Elkerbout  (lid van het Dagelijks Bestuur van het 
cnv) op, dat ‘Minister Aalberse  zijn tijd heeft laten voorbijgaan. Deze is de per-
soon die als een riet heen en weder bewogen wordt’. Hij pleit dan ook voor het 
handhaven van het al jarenlang ingenomen standpunt, namelijk het onverwijld 
invoeren van de wet-Talma . Amelink  duidt de situatie: het gaat niet om de vraag 
Aalberse  of Talma , maar om ‘deze wet of geen ziekteverzekering’. J.S. Ruppert  
brengt naar voren dat ‘men heele mooie betogen (kan) houden over de wet-Tal-
ma ; dit is al meermalen gedaan, doch tot heden werd hierdoor niets verkregen’. 
Het debat spitst zich toe op de vraag wat bedrijfsverenigingen eigenlijk zijn en 
– natuurlijk – op de vraag of het cnv niet moet vasthouden aan de wet-Talma . De 
vergadering bespreekt een motie en verwerpt in dat kader een amendement van 
Elkerbout : het cnv volgt de lijn-Ruppert ‘redden wat er te redden valt’ en verlaat 
zijn oude lijn. Maar de keuze voor de nieuwe lijn wordt met grote voorzichtigheid 
ingezet. Het cnv geeft ‘de voorkeur aan de invoering van de wet-Talma ’, maar 
‘spreekt evenwel als zijn oordeel uit, dat spoedige invoering eener wettelijke ziek-
teverzekering in hooge mate wenschelijk is en dat uitsluitend met het oog daarop 
ook de thans voorgedragen regeling, hoewel deze in menig opzicht zeer gebrekkig 
is, eventueel als basis reeds bij voorbaat niet behoeft te worden afgewezen’.54

De benadering, waartoe de Buitengewone Vergadering concludeert, klinkt door 
in het advies, dat de Hoge Raad van Arbeid een paar weken later uitbrengt. ‘Een 
overgroote meerderheid’ van de Raad vindt dat het ontwerp van Aalberse  door de 
beugel kan, maar ‘tot deze meerderheid behoorden enige leden, die, hoewel zij in 
beginsel de voorgedragen regeling niet de best denkbare achtten, niettemin voor 
de verwerping van dit voorontwerp de verantwoordelijkheid niet wenschten te 
dragen, omdat zij eene spoedige invoering van een wettelijke ziekteverzekering 
zeer gewenscht achtten en van pogingen om een beter stelsel tot stand te brengen, 
slechts nieuw uitstel vreesden’.55
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Op 5 februari 1925 wordt het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gezonden, 
maar van behandeling komt niets door het aftreden van het kabinet in augustus 
van dat jaar. Het volgende kabinet – het eerste onder leiding van H. Colijn  – is zo 
kort aan het bewind dat opnieuw sprake is van uitstel. In 1926 – J.R. Slotemaker 
de Bruïne  is nu minister van Arbeid – wordt de discussie over de wet hervat. In de 
Troonrede van 1926 meldt de Koningin: ‘invoering der Ziektewet ligt in het voor-
nemen, nadat deze gewijzigd zal zijn, in het bijzonder in die zin, dat meer plaats 
wordt ingeruimd aan voorzieningen, welke uit het maatschappelijke leven opko-
men’. ‘Dat is alles’ constateerde De Gids ietwat cynisch.56 

Het cnv probeert er vaart in te brengen. Tijdens regionale bijeenkomsten komt 
de Ziektewet aan de orde, telkens wordt een gelijkluidende motie aangenomen. In 
deze motie wordt (opnieuw) aangedrongen op spoedige invoering. Wellicht helpt 
maatschappelijke druk het proces, zo moet de gedachte zijn geweest. In het 12e Ver-
slag wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen. De paragraaf eindigt met 
de hoopvolle verzuchting dat in een volgend Verslag over het standpunt van het cnv 
over de nieuwste versie van de Ziektewet nadere mededelingen kunnen worden ge-
daan. ‘Moge dan ook vermeld kunnen worden, dat de Ziektewet is ingevoerd’.57

Op 13 december 1926 zendt de minister een adviesaanvraag naar de Hoge Raad 
van Arbeid. J.S. Ruppert vertegenwoordigt het cnv in de commissie die het advies 
moet voorbereiden. Hij is dan ook de inleider op Algemene Vergadering, die het 
cnv op 27 januari 1927 aan de adviesaanvrage besteedt. Het cnv heeft grote be-
zwaren, maar Ruppert houdt vast aan zijn eerdere lijn: ‘er moet een wet tot stand 
komen, ook al is het een slechte’.58 Samen met Patrimonium en het Rooms-Katho-
liek Werkliedenverbond werkt het cnv zijn bezwaren uit in een adres, dat in april 
aan de minister wordt gezonden. Ten eerste is het cnv beducht voor te geringe in-
vloed van de arbeiders op de uitvoering van de wet. Vervolgens ziet het cnv nog 
niets in de bedrijfsverenigingen en pleit het voor het instellen van bedrijfskassen,59 
die beheerd worden door vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersor-
ganisaties. Het cnv meent dat de kring van verzekerden wel erg smal is omschre-
ven door het noemen van een maximum verzekerd loon. Tot slot vreest het cnv 
inkomensachteruitgang voor de lager betaalden, die volgens het voorstel de helft 
van de premie moeten gaan betalen.60 In dezelfde maand geeft ook de Hoge Raad 
van Arbeid advies. Dit advies komt in een aantal opzichten overeen met het adres 
van de gezamenlijke christelijke organisaties.

Op 9 november 1927 maakt de minister de Ziektewet opnieuw aanhangig bij de 
Tweede Kamer. Het cnv constateert tevreden dat ‘de Minister in belangrijke mate 
rekening heeft gehouden met de opbouwende critiek’. De minister komt het cnv 
(en anderen) inderdaad tegemoet. De kring van verzekerden strekt zich uit tot al-
len in loondienst, terwijl de bepaling over het dagloon is vervallen. Ook de zaak 
rond de bedrijfsverenigingen is nu naar tevredenheid geregeld, door onder andere 
te bepalen dat de staat de uitkering garandeert als de uitkeringsinstantie het af laat 
weten.61

Het duurt nog tot maart 1929 voordat de wet in de Tweede Kamer wordt be-
handeld. Die vertraging wordt veroorzaakt door een interventie vanuit de rooms-
katholiek wereld, die een synthese tussen de uiteenlopende opvattingen over de 
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uitvoering van de wet presenteert bij monde van de fractie van de Room-Katho-
lieke Staatspartij. Deze synthese komt erop neer dat de wet wordt uitgevoerd 
door de bedrijfsvereningingen, maar dat de dagelijkse gang van zaken onder het 
toezicht van die publiekrechtelijke verenigingen kan worden geregeld via de par-
ticuliere kassen. Dit amendement krijgt ook de steun van de sdap en daarmee is 
het debat over de uitvoering (eindelijk) afgelopen.62

Nadat de Eerste Kamer zich voor de wet heeft uitgesproken, stuurt het cnv-be-
stuur een telegrafi sche gelukwens aan minister Slotemaker de Bruïne . ‘Het dage-
lijksch bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond dankt U voor het vele 
en groote werk met de herziening der Ziektewet tot stand gebracht; het spreekt 
uit naam van duizenden arbeiders, als het U huldigt nu U zult bevorderen dat 1 
Maart [1930, ph] de Ziektewet in werking zal treden’. Het cnv is zeer tevreden. In 
het 14e Verslag wordt een gemanipuleerde foto afgedrukt, waarop Talma  en Slote-
maker beiden staan afgebeeld.

Op 1 maart 1930 wordt – 17 jaar nadat Talma ’s Ziektewet is aangenomen – een 
ziektewet van kracht. Op de morgen van die dag reizen de db-leden, die daartoe 
in de gelegenheid zijn, naar Bennebroek om een krans op het graf van Talma  te 
leggen. Op het wit-blauwe lint: ‘In dankbare nagedachtenis bij inwerkingtreden 
Ziektewet’. 63

De jarenlange strijd overziende kan worden geconstateerd dat – afgezien van al-

Afb. 8   Dagelijks Bestuur legt een krans op Talma’s graf op 1 maart 1930, de dag waarop 
de Ziektewet van kracht wordt. J. Hofman, J.Nauta, K. Kruithof, J.S. Ruppert en F. Elker-
bout.
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lerlei ‘dagelijkse beslommeringen’ – het debat vooral was gegaan over de uitvoe-
ring. Het beginsel heeft nimmer ter discussie gestaan. In Talma ’s wet is de uitvoe-
ring regionaal georganiseerd door deze op te dragen aan de Raden van Arbeid. In 
Slotemaker’s wet is de uitvoering door sectorale bedrijfsverenigingen mogelijk 
geworden. In de praktijk is de bedrijfsvereniging de uitvoerder geworden en ko-
men de Raden van Arbeid pas in beeld als een werkgever zijn personeel niet via 
een bedrijfsvereniging heeft verzekerd.64 Daarmee wordt de trend gezet voor de 
inrichting van de sociale zekerheid op uitvoeringsniveau.65

Het cnv heeft (te) lang vastgehouden aan de uitvoering van Talma ’s wet, maar 
uiteindelijk heeft ook het Verbond ingestemd met de sectorale uitvoering. Daar-
bij speelt de wens tot een spoedige invoering een belangrijke rol, maar zal ook het 
denken over de bedrijfsorganisatie niet zonder betekenis zijn geweest. Door de 
gekozen opstelling is de invloed van het cnv op het proces echter gering geweest.

3.3.2   Werkloosheidsverzekering

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien dat er een werkloosheidsverzekering 
tot stand kwam in de vorm van werkloosheidskassen, die door vakbonden werden 
opgericht. De overheid draagt bij aan de instandhouding door de premiebetaling 
door de vakbondsleden te subsidiëren. Werklozen, die geen vakbondslid zijn, en 
vakbondsleden die de maximale werkloosheidsuitkering hebben ontvangen, kun-
nen een beroep doen op de steunregeling – als de gemeente waar zij wonen ten-
minste zo’n regeling heeft.

In de praktijk is slechts een klein deel van de beroepsbevolking verzekerd tegen 
de risico’s van werkloosheid – feitelijk alleen vakbondsleden, die zijn aangesloten 
bij de werkloosheidskas van hun bond.

In 1919 maakt minister Aalberse  gewag van zijn voornemen een wettelijke ba-
sis te leggen onder de werkloosheidsverzekering. Daarbij speelt ongetwijfeld een 
bepaalde mate van ontevredenheid met het gegroeide stelsel een rol. Maar Aal-
berse  zal geen wet tot stand brengen. Feitelijk duurt de discussie over een betere 
werkloosheidswet tot aan de Tweede Wereldoorlog, zonder dat er wetgeving tot 
stand komt.66

Binnen het cnv bestaat tevredenheid en kan zelfs van trots worden gesproken 
als het gaat over het bestaan van de werkloosheidskassen: ‘Wij meenen, dat een be-
drag van 4 millioen gulden, dat door de verzekerden zelf vrijwillig bijeen gebracht 
is, om te voorzien in de gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, een prestatie is, 
die genoemd mag worden en die waard is, dat de Overheid de helpende hand uit-
steekt, om het instituut der werkloosheidsverzekering voor ondergang te bewa-
ren’.67 Daarmee is niet gezegd dat het cnv geen problemen heeft met de gang van 
zaken. De betrokkenheid van de overheid valt slechts zelden in goede aarde en 
ook het premiesubsidiesysteem blijkt nadelige kanten te hebben.

Het cnv beklemtoont het verzekeringskarakter van de werkloosheidsverzeke-
ring. Dat wil zeggen dat een arbeider een premie betaalt, die in relatie staat tot het 
risico dat hij loopt om werkloos te worden. De overheid geeft een subsidie van 
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100% op die premie en – indien nodig om de kas in stand te houden – wordt deze 
premie verhoogd. Nu blijkt dat de leden van verschillende bonden in dezelfde 
sector verschillende premies betalen. Het gevolg van het subsidiesysteem is dat 
bonden met een hoge premie meer subsidie ontvangen dan bonden met een lage 
premie. Bij de laatste horen vooral cnv-bonden, bij de eerste bonden van het nvv. 
Tegen deze ongelijkheid verzet het cnv zich niet echt, maar wel tegen het gevolg. 
Als extra steun nodig is, dan is een van de voorwaarden dat de leden dezelfde bij-
dragen betalen. En dat betekent voor cnv-leden in de praktijk een forse premie-
stijging. Dat is onaanvaardbaar en ‘vermoordt de werkloosheidsverzekering’. 
Deze bezwaren staan in een lange brief die het cnv-bestuur op 12 oktober 1923 
aan de minister van Arbeid stuurt. Een brief die eindigt met een pleidooi voor een 
wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering. Een wet die ook moet rege-
len dat werkgevers gaan bijdragen aan de werkloosheidsverzekering. ‘Het schijnt 
uiterst moeilijk, bij handhaving van de vakorganisaties als draagsters der verzeke-
ring, een systeem te vinden, waarbij de werkloosheidsverzekering wettelijk wordt 
geregeld, met medebetaling van een deel der premies door de werkgevers. Een 
wettelijke regeling, die daarin niet voorziet, heeft slechts zeer betrekkelijke waar-
de’.68 En om dat punt – de werkgeversbijdrage – draait het debat. 

In april 1927 zendt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) een nota 
naar de Werkloosheidsraad, waarin gepleit wordt voor vereenvoudiging van de 
bestaande situatie.69 In de bestaande situatie zijn er drie groepen uitkeringsgerech-
tigden: de werklozen, die een (verzekerings)uitkering ontvangen uit een werk-
loosheidsfonds van hun vakbond, de onverzekerden, die ten laste van de gemeen-
telijke armenzorg komen en de onverzekerden en de uitgetrokken verzekerden 
in situaties, waarin sprake is van abnormale werkloosheid. De situatie van abnor-
male werkloosheid – zo redeneren de gemeenten – is het gevolg van de (Eerste 
Wereld)oorlog en die ‘abnormale’ omstandigheden zijn, nu de economie weer is 
aangetrokken, wel voorbij. Als er toch werklozen zijn aangewezen op de steun, 
dan is blijkbaar de uitkeringsduur te kort. Verlenging van die periode ligt dan ook 
voor hand. Overigens moet in de eerste plaats de werkloosheid worden bestreden 
en dat kan door het uitvoeren van openbare werken.

De nota van de vng wordt besproken in een kleine commissie van de Werkloos-
heidsraad, waarin Kruithof  namens het cnv zitting heeft. De vakbondsgeleding in 
de commissie voelt weinig voor de gemeentelijke voorstellen. Het is nog maar de 
vraag of de abnormale, naoorlogse omstandigheden inderdaad zijn verdwenen en 
het voorstel leidt tot problemen bij de fondsen. De premiesubsidie zou boven de 
100% moeten stijgen als de werkloosheid zou aantrekken en dat acht de vakbewe-
ging ongewenst. ‘Ook was er geen zekerheid dat het rijk den extra steun na kor-
ten of langen tijd weer zou intrekken. Vroeger ten deze opgedane ervaringen ga-
ven niet zo veel reden tot groot vertrouwen’ zo schrijft het cnv-Verslag. ‘Naar de 
meening der arbeiders-vakcentralen kon alleen een wettelijke regeling der werk-
loosheidsverzekering, met medebetalen door de werkgevers een oplossing bren-
gen’. Maar in het commissierapport maken de werkgevers duidelijk voor dat laat-
ste niets te voelen.
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Een wettelijke regeling laat op zich wachten. Minister Slotemaker  de Bruïne 
maakt in de Tweede Kamer duidelijk ‘dat de Ziektewet en de Werkloosheidswet 
(de laatste met bijdragen van de werkgevers) niet tegelijk kunnen worden inge-
voerd’. Toch wil de minister ook een werkloosheidswet. Daarom zendt hij in ja-
nuari 1928 een adviesaanvrage aan de Hoge Raad van Arbeid. Daarin worden drie 
vragen voorgelegd. De belangrijkste komt op het volgende neer: is het aanvaard-
baar dat werkgevers ook premie betalen voor onverzekerde arbeiders?

Deze – en andere vragen – komen op 19 juni 1928 uitvoerig aan de orde in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van het cnv.70 Kruithof  leidt de discussie. 
Hij herinnert aan eerdere standpunten, waarin telkenmale werd gepleit voor een 
werkgeversbijdrage. Dat pleidooi betekent dat de werkgever ook bijdraagt voor 
onverzekerden. De reden daarvoor is dat een werkgever geen belang mag hebben 
bij een gering aantal verzekerden (i.c. vakbondsleden). Dit deel van de werkgevers-
premie kan in een apart fonds worden gestort, waaruit de ongeorganiseerden een 
uitkering kunnen ontvangen, die wel beduidend lager moet zijn dan de uitkering 
aan een verzekerde arbeider. De uitvoering daarvan kan bij de overheid liggen. In 
het debat werpt Amelink  tegen dat deze beleidslijn het feitelijke einde van het vrij-
willige verzekeringskarakter betekent. De vrijwilligheid is voor het cnv een be-
langrijk punt vanuit het denken over verantwoordelijkheid. Amelink  ‘vreest dat 
de positie zoo zal worden dat een veel grooter aantal arbeiders onder overheidsbe-
moeiing zal vallen dan er zullen behooren tot de verzekeringskassen, met gevolg, 
dat men vroeg of laat er toe zal overgaan, de vakvereenigingskassen uit te schake-
len en daar deze de minderheid vormen om alles te brengen onder eenzelfde alge-
meene regeling’. Kruithof  – en met hem de meerderheid van de ab-leden – vrezen 
deze ontwikkeling niet. ‘Ten slotte nemen de arbeiders toch nog liever hun steun 
van de vakvereenigingen in ontvangst dan van overheidsambtenaren, temeer als 
het bedrag nog hooger is’.

In de Hoge Raad van Arbeid behoort de cnv-opvatting tot een minderheid. De 
meerderheid verwerpt de gedachte dat werkgevers premie moeten betalen voor 
ongeorganiseerden en feitelijk – door premieafdracht aan vakbondskassen – de 
vakbeweging fi nancieel steunen. Het 13e Verslag merkt op dat rond de wettelij-
ke regeling van de werkloosheidsverzekering ‘nog al het een en ander geschiedt’, 
maar het is weinig hoopvol op een (voor)spoedige afl oop, want ‘of het vraagstuk 
dichter bij zijn oplossing gekomen is, wagen wij echter te betwijfelen’.

De cnv-opvatting dat het bij de werkloosheidsregeling om een verzekering moet 
gaan, speelt ook een belangrijke rol in een debat met de minister over de indeling 
in gemeenteklassen. De Nederlandse gemeenten zijn onderverdeeld in drie klas-
sen, die gebaseerd zijn op de omvang van de gemeente. Die klassenindeling maakt 
in veel gevallen ook onderdeel uit van de loonafspraken in de cao. De algemene 
gedachte is dat het leven in een grotere gemeente duurder is dan in een kleinere. 
Het loon is derhalve in 1e klas gemeenten hoger dan in 2e of 3e klas gemeenten.

Deze klassenindeling speelt ook een rol bij de werkloosheidsuitkering. De over-
heid draagt via een premiesubsidie aanmerkelijk bij in de kosten van de werkloos-
heidskassen van de bonden. Eerder al merkte ik op dat ‘wie betaalt, bepaalt’ en dat 
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geldt ook voor de overheid in relatie tot de uitvoering van de werkloosheidsverze-
kering. De overheid stelt voorwaarden aan het ontvangen van de premiesubsidie 
en een van die voorwaarden is dat de hoogte van de uitkering gebaseerd is op de 
gemeentelijke klassenindeling, die wordt bepaald in het Bezoldigingsbesluit Bur-
gerlijke Ambtenaren. Het cnv vindt dat deze benadering in strijd is met de ver-
zekeringsgedachte. De hoogte van de uitkering is in dat geval niet afhankelijk van 
het verzekerde loon en de betaalde premie, maar van de gemeente waar de uitke-
ringsgerechtigde woont. Zo kan het dat mensen, die vlak bij elkaar wonen en de-
zelfde bijdrage aan het werkloosheidsfonds betalen, een andere uitkering (moe-
ten) krijgen.

Op 16 april 1926 zendt het cnv in samenwerking met het r.k. Werklieden Ver-
bond een brief aan de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. De brief pleit 
voor afschaffi ng van de gemeenteklassen op grond van het Bezoldigingsbesluit. 
Deze brief leidt tot een intensieve briefwisseling met de minister. Het cnv en het 
rkwv herhalen hun pleidooi keer op keer. Er klinkt een zekere hopeloosheid in 
door: ‘Excellentie, ’t zijn meer kunstig-gewrochte-diplomatieke, dan aan de prac-
tijk der werkloosheidsverzekering ontleende bezwaren’. Het is toch – zo betogen 
de vakcentrales – eigenlijk erg eenvoudig: ‘De eenige objectieve maatstaf voor de 
uitkeringen uit de werkloozenkassen is naar onze innige overtuiging een nader 
vast te stellen percentage van het loon, hetwelk in den tijd, waarin een lid werkloos 
is, ter plaatse als normaal dagloon voor arbeiders van dezelfde categorie geldt’.71

Pas een jaar na de laatste brief van de vakcentrales reageert de minister op het 
vakbondspleidooi. Op 21 november 1927 schrijft hij het niet langer oneens te zijn 
met de redenering van de bonden, maar hij wil beter zicht hebben op de (fi nan-
ciële) gevolgen van de arbeidersverlangens. Die brief is de laatste in dit debat. 
Maar de praktijk maakt duidelijk dat fondsen, die zich niets meer aantrekken van 
de gewraakte indeling, gewoon hun gang kunnen gaan.72 Blijkbaar heeft Slotema-
ker de Bruïne – zelf ook voorstander van de cnv-benadering – geen behoefte de 
vakbeweging op dit punt tegen te werken.

De werkloosheidsverzekering voorziet in het compenseren van het inkomensver-
lies dat het gevolg is van werkloosheid. Het werk zelf is niet verzekerd. Om het be-
roep op de verzekering zo klein mogelijk te houden worden ook initiatieven ont-
wikkeld om het vinden van nieuw werk te bespoedigen (arbeidsbemiddeling), om 
werk te verschaffen (werkverschaffi ng) of om de arbeidsdeelname te beperken.

Doel van de arbeidsbemiddeling is het beperken, zo niet het voorkomen van 
werkloosheid. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten zo effi ciënt mogelijk 
bij elkaar worden gebracht. In de 19e eeuw is arbeidsbemiddeling een particulie-
re aangelegenheid. De zogenoemde ‘placeurs’ drijven een onderneming met het 
doel winst te maken. De praktijk is dat de nodige misstanden voorkomen, waar-
door het systeem niet echt effectief werkt. Dat leidt na 1880 tot betrokkenheid 
van gemeentelijke overheden, die arbeidsbeurzen oprichten. Succesvol zijn deze 
gemeentelijke diensten aanvankelijk niet. De Staatscommissie-Treub, die in 1914 
haar advies over de werkloosheid publiceert, bepleit een landelijk stelsel. Deze or-
ganisatie moet onder paritair bestuur van werkgevers en werknemers staan om zo 
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de relatie met de arbeidsmarkt in stand te houden.73 Deze gedachte lijdt evenwel 
schipbreuk, mede als gevolg van de oorlog. De gemeenten zoeken overigens wel 
samenwerking in een Centrale Arbeidsbeurs. Ondanks aandringen van de in 1919 
opgerichte Internationale Arbeidsorganisatie duurt het in ons land tot 1930 voor-
dat de arbeidsbemiddeling een wettelijke grondslag krijgt, het duurt zelfs tot sep-
tember 1940 voordat er één landelijke organisatie komt.74

Een tweede middel om het beroep op de werkloosheidsverzekering zo laag 
mogelijk te houden is dat van de werkverschaffi ng. Werkloze arbeiders kunnen 
worden ingezet op al dan niet grootschalige en arbeidsintensieve projecten, zoals 
landontginning. In de jaren ’20 wordt de werkverschaffi ng vooral in de noordelij-
ke provincies ingezet om zo werkloze veenarbeiders aan het werk te houden.75

Een derde middel is het verminderen van het arbeidsaanbod. In de jaren ’20 en 
’30 richt dit beleid zich vooral op vrouwelijke werknemers.76 Het verrichten van 
betaalde arbeid door gehuwde vrouwen wordt ontmoedigd, zodat er meer ar-
beidsplaatsen beschikbaar zouden zijn voor mannelijke kostwinners. Waar de 
overheid als werkgever optreedt, krijgt dat beleid vorm in het verbod getrouw-
de vrouwen in dienst te nemen of te houden. In confessionele kring – ook bij het 
cnv – speelt bij dit beleid overigens niet – of zelfs niet in de eerste plaats – een ar-
beidsmarktargument. De gehuwde vrouw heeft ‘als eigenlijke taak de opvoeding 
der kinderen en de zorg voor het huishouden’ en derhalve moet er naar gestreefd 
worden ‘den loonarbeid der gehuwde vrouwen zooveel mogelijk af te schaffen’. 
Het gaat daarbij – het lijkt een kwestie van woordkeus – niet om een verbod, maar 
om het zo regelen van de economische verhoudingen, ‘dat de gehuwde vrouw van 
loonarbeid kan worden vrijgesteld’. Daar moet overigens wel iets tegenover staan, 
zo vinden het cnv en andere christelijk-sociale vakorganisaties: ‘het loon van het 
gezinshoofd’ [d.i. de man, ph] moet voldoende zijn ‘om in de behoefte van het ge-
zin te voorzien’.77 

3.4   Medezeggenschap

Tijdens de Cursusvergadering op 1 maart 1921 verwoordt Herman Amelink  zijn 
opvattingen over medezeggenschap. Zijn inleiding wordt gepubliceerd en mag 
zich verheugen in een ruime belangstelling. Er worden 9.000 brochures verkocht.

Amelink  stelt in zijn (gepubliceerde) betoog, in navolging van ds. J.C. Sikkel , 
‘het vraagstuk van den arbeid’ aan de orde.78 Het gaat daarbij om de arbeidsver-
houdingen, om de plaats en de taak van de arbeider in het productieproces. Dat 
hij deze vraag stelt, is begrijpelijk. In het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 
was de bestaande maatschappelijke ordening onder grote druk komen te staan. De 
Russische Revolutie in oktober 1917, de opkomst en ondergang van revolutionai-
re bewegingen in Duitsland en ‘de vergissing van Troelstra ’ in eigen land, maak-
ten duidelijk dat de omschakeling van een standenmaatschappij naar een kapita-
listische samenleving een pijnlijk proces is. Amelink – en met hem het cnv –  is een 
hartgrondige tegenstander van revolutionaire omwentelingen en hij zoekt naar 
mogelijkheden om tot een andere maatschappelijke ordening te komen, waarbij 
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de veranderingen geleidelijk verlopen. Amelink  meent dat die verandering kan 
worden gevonden in de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie. De liberale vrij-
heid van het kapitalisme, waar het recht van de sterkste geldt, leidt tot chaos en 
chaos moet worden voorkomen. Amelink  is overigens niet de enige, die langs deze 
lijn denkt. Ook in rooms-katholieke kring wordt nagedacht over de vraag naar 
optimale maatschappelijke ordening. 

‘Sinds jaren’ – zo stelt Amelink  – ‘is het onze gemeenschappelijke overtuiging, 
dat de vakbeweging te streven had en heeft naar medezeggenschap. Echter, die 
medezeggenschap beperkten wij bewust tot datgene, wat wij een eerste recht der 
arbeiders hebben genoemd: Medezeggenschap in de vaststelling der arbeidsvoor-
waarden. (…) De eisch van de medezeggenschap der arbeiders in het vaststellen 
hunner arbeidsvoorwaarden is een eisch van Christelijk beginsel. Wij zien de zaak 
zoo: In het productie-proces treden tweeërlei factoren op (…) eenerzijds de pa-
troon (…) anderzijds de arbeider’. Het belang van kapitaal en technische bedrijfs-
leiding, erkent Amelink  ‘volledig en gaarne’, maar ‘daarnaast zal de erkenning 
moeten volgen, dat de “arbeid” een volstrekt niet minder gewichtige factor in het 
productieproces is. Ja, erkend zal moeten worden, dat de factor “arbeid” van de 
allergrootste beteekenis is’. Arbeid is geen koopwaar, want ‘deze gedachte is ten 
eenenmale in strijd met de beginselen der Heilige Schrift, die ons in den mensch, 
ook in den arbeider, den beelddrager Gods doet zien’. In navolging van Talma  
benadrukt Amelink  dat de arbeider een vrij man is. ‘De arbeidskracht waarover 
de arbeider beschikt, is niet het eigendom van den werkgever (…). Zij is het bezit 
van den arbeider, hem van God geschonken, om daarmede te woekeren en daar-
door te voorzien in het onderhoud van zichzelf en zijn gezin, om haar aan te wen-
den tot het voortbrengen van allerlei goederen, noodig voor het onderhoud en de 
instandhouding van het menschelijk leven, om haar zo te stellen in dienst van de 
gemeenschap. Wij zien den arbeider zijn arbeidskracht (…) in dienst stellen van 
het bedrijf (…). Maar mag dan niet als eerste eisch gesteld worden, dat de arbeider 
mede beslisse over de voorwaarden, waaronder hij zijn arbeid geven zal?’ Deze 
visie op medezeggenschap werd en wordt breed gedeeld binnen de kring van de 
christelijke vakbeweging. Maar uitdrukkelijk stelt – bijvoorbeeld – Diemer  tijdens 
de Vakvereenigings-Cursus van 1910 dat ‘medezeggenschap in het bedrijf zelve 
niet behoorde tot de doeleinden welke de vakvereeniging nastreefde’. Het waren 
Talma  en Sikkel , die over meer dan medezeggenschap op arbeidsvoorwaardelijk 
gebied spraken. Huizinga stelde al tijdens de Christelijk Sociale Conferentie van 
1905 dat aan de werklieden in het bedrijf zeggenschap moet worden geboden, op-
dat zij mede de regelen kunnen aangeven. Amelink  grijpt instemmend terug op die 
bredere visie op medezeggenschap. Maar – zo merkt hij op – ‘deze gedachten (…) 
hebben sedert dien nog niet veel ingang gevonden’. Hij heeft daar wel begrip voor 
(‘dit kon bijna niet anders’), ‘want de maatschappelijke ontwikkeling was nog niet 
zoover gevorderd, dat deze gedachten toepassing konden vinden’. De aandacht 
ging uit, moest uitgaan naar andere dingen die als eerste de aandacht van de vakbe-
weging opeisten. En ‘de ontwikkeling der idee “medezeggenschap in het bedrijf” 
is daarbij ook tegengehouden door de propageering van de beginselen der klassen-
strijd-vakorganisaties’, die zich op het standpunt stellen dat ‘er een onoverbrug-
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bare kloof is tusschen de belangen van de patroons en de belangen der arbeiders’. 
Dat is een ondeugdelijke tegenstelling, want ‘kapitaal en arbeid zijn op elkaar aan-
gewezen’. ‘En de “arbeid” is in het productieproces een even onmisbare factor als 
het “kapitaal”. Maar dan volgt daar o.i. ook uit, dat aan de arbeiders in het bedrijf 
zelve meer medezeggenschap moet worden gegeven’.

Hoe moet – zo is onvermijdelijk de vraag – die medezeggenschap vorm krijgen? 
Amelink  begint met op te merken dat voorzichtigheid op zijn plaats is. ‘Geen ei-
schen mogen worden gesteld, die niet voor inwilliging vatbaat zijn, of die bij in-
williging de arbeiders voor een taak zouden stellen, waarvoor zij absoluut de be-
kwaamheid en de geschoolheid missen’. ‘Naar onze meening zal de meerdere 
medezeggenschap zich moeten aansluiten aan het reeds verkregene. Zeer gelei-
delijk zal hier moeten worden te werk gegaan. (…) Deze aansluiting aan het be-
staande zal ook moeten gelden den vorm, waarin de medezeggenschap tot uiting 
gebracht wordt, nl. dat deze medezeggenschap zal moeten worden uitgeoefend 
niet door de arbeiders van elke onderneming afzonderlijk, maar door de hoofd-
besturen der landelijke vakbonden’.79 Met deze insteek kiest Amelink  niet voor 
medezeggenschap, zoals die in latere jaren binnen de arbeidsorganisatie vorm zal 
krijgen in ondernemingsraden, maar beschouwt hij medezeggenschap als bedrijfs-
organisatie op sectoraal niveau. Hij is daarin overigens niet de enige, want hij sluit 
aan op de algemene gedachte in die dagen over het niveau waarop medezeggen-
schap moet worden gerealiseerd.

Amelink  formuleert zeven gebieden waarop de medezeggenschap in zijn visie 
vorm moet krijgen:
1 Medezeggenschap betreffende ontslag van werklieden en stopzetten der be-

drijven.
2 Medezeggenschap bij de invoering van nieuwe arbeidsmethoden.
3 Aan de vertegenwoordigers der arbeiders moet het recht worden toegekend, 

de boeken der diverse ondernemingen in te zien, voorzover zij op loonen en 
arbeidsvoorwaarden betrekking hebben.

4 Aan de arbeiders zal, wanneer de ondernemers bindende afspraken maken be-
treffende prijsregelingen, en de arbeidersorganisaties zich verplichten, aan de 
handhaving daarvan hun medewerking te verleenen, over deze prijsregelingen 
medebeslissingsrecht moeten worden gegeven.

5 Bij trust- of kartelvorming zal eventueeel toegestaan moeten worden, een boe-
ken-onderzoek in te stellen, ten einde te kunnen controleeren, of te hoge prij-
zen gevraagd worden.

6 Bij onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zal, wanneer beweerd 
wordt, dat, om redenen, aan den toestand van het bedrijf ontleend het gevraag-
de niet kan worden ingewilligd, aan de organisaties der arbeiders toegestaan 
moeten worden een onderzoek in te stellen, waarvoor boeken en bescheiden 
zullen moeten worden overlegd.

7 Door de vertegenwoordigers der patroons- en arbeidersorganisaties zullen re-
gelmatig besprekingen plaats moeten hebben over de middelen, om het bedrijf 
vooruit te brengen, de productie te vergrooten en over de meest economische 
inrichting der bedrijven.
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Voorwaar geen radicaal programma, maar het is toch de vraag of Amelink ’s be-
toog ook de visie van het cnv verwoordt. Zeker, de uitgangspunten worden ge-
deeld en medezeggenschap moet meer zijn dan gelijkwaardige invloed op de ar-
beidsvoorwaarden. Maar of het hele programma van Amelink  op brede steun 
onder de leden kan rekenen? Het valt te betwijfelen.

Op 18 juli 1925 schrijft het cnv tijdens de formatie van het kabinet-Colijn  een 
brief aan arp en chu.80 In die brief bepleit het cnv op grond van zijn sociaal-poli-
tiek program ‘wettelijke maatregelen die de ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie 
verder kunnen bevorderen’. Daarbij moet de overheid echter niet ‘te ver vooruit-
grijpen’. De overheid kan terugtreden ‘wanneer de maatschappij zelf, door middel 
harer eigen organen deze taak der overheid over kan nemen’. ‘Het spreekt vanzelf 
dat zulk een bedrijfsorganisatie niet kunstmatig in het leven geroepen kan wor-
den’. De overheid moet aansluiten bij wat zich in de samenleving als gevolg van 
‘een gewijzigde gezindheid’ heeft ontwikkeld. De overheid kan ‘in die bedrijven, 
waarin sedert geruime tijd, regelmatig overleg tusschen de organisaties van werk-
gever en werknemers plaats heeft, over gaan tot de instelling van bedrijfsraden, 
gekozen door en uit de werkgevers- en werknemersorganisaties in het betrokken 
bedrijf’. Deze raden hebben in de visie van het cnv drie taken:
1 adviseren van de vakbonden inzake de af te sluiten cao’s;
2 het adviseren van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid en de bonden 

inzake het te voeren sociaal-economisch beleid;
3 mee te werken aan de uitvoering van de sociale wetgeving.
De benadering sluit aan bij die van Amelink  – niet overhaasten en aansluiten bij 
het bestaande en bij de wegen der geleidelijkheid – maar het cnv-programma is 
aanmerkelijk beperkter dan dat van Amelink . Nagenoeg dezelfde tekst is onder-
deel van het sociaal-politiek program dat in 1928 met het oog op de parlements-
verkiezingen van 1929 wordt opgesteld.81 

Steun voor Amelink  dus, maar mondjesmaat. Tijdens de tweede christelijk-so-
ciale cursus in september 1925 staat de medezeggenschap op de agenda. Het is van 
belang, maar ‘we (moeten) nuchter handelen en de zaak voorlopig laten een zaak 
van studie, om Amelink  tevreden te stellen’.82 En de voorzitter van de spoorweg-
vakbond, W. Belger , is tijdens de 3e Christelijk-Sociale Conferentie nog duidelij-
ker: ‘Er is vrees, dat de ontwikkelingen der bedrijven door medezeggenschap zal 
worden tegengehouden, dat men de stichting van nieuwe bedrijven zal tegenhou-
den, enz’.83

Amelinks visie84 wordt in ieder geval niet gedeeld door dr. H. Dooyeweerd ,85 die 
over het streven naar medezeggenschap van arbeiders een duidelijke opvatting 
heeft: ‘Een formidabele onlogische absurditeit, een constructie, welker juridische 
monstruositeit alleen wordt geëvenaard door haar miskenning van de practische 
economische werkelijkheid. Maar een constructie, die geheel past in de individua-
listische abstracte philosofi e der revolutionaire democratie, geen God, geen mees-
ter’.86 Dat is geen malse kritiek van een man, die een vooraanstaande rol speelde 
in de ontwikkeling van het denken binnen de arp. ‘Wanneer tusschen iemand van 
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zulk een positie en de Christelijke vakbeweging, blijkt een principiële kloof te ga-
pen, een kloof, die (…) niet te overbruggen is, dan moet dat op den duur ernstige 
gevolgen hebben. En die gevolgen kunnen – zo meent Amelink – niet anders dan 
tot nadeel van heel de Christelijke actie op sociaal-politiek gebied leiden’. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in De Gids (door Amelink ?) ook stevige 
taal wordt gebruikt in het cnv-verweer tegen Dooyeweerds kritiek: ‘Wij zul-
len niet opnieuw onze argumenten tegenover die van Dr. Dooyeweerd  stellen. 
Het zou toch niets geven. Het artikel [van Dooyeweerd  in Anti-Revolutionaire 
Staatkunde, ph] is een geleerde wetenschappelijke verhandeling. Wij zijn daarbij 
geen partij voor den heer Dooyeweerd . (…) Wij mogen daarvoor wel onze ver-
ontschuldigingen aanbieden! Wij zijn nu eenmaal geen jurist en geen doctor in 
de Staatswetenschappen. Als verzachtende omstandigheid moge dienen dat wij 
slechts tot ons 12e jaar lager onderwijs genoten!’87

De discussie spitst zich toe op het door Amelink  genoemde boekenonderzoek. 
Dat lijkt – zo stelt Dooyeweerd  – een zaak van medezeggenschap op het gebied 
van de arbeidsvoorwaarden.88 In werkelijkheid gaat het vele malen verder. De ar-
beider neemt plaats op de stoel van de ondernemer en daar hoort hij niet. Daarbij 
komt dat de vakbeweging dit boekenonderzoek bij wet – dus door de overheid – 
wil laten afdwingen. En dat is geen taak van de overheid.

Dooyeweerd  baseert zich op de gedachte van Abraham Kuyper , die bekend is 
als het leerstuk van de soevereiniteit in eigen kring, ‘d.w.z. de leer, dat er een veel-
heid van levenssferen is, die ieder door eigen souvereine ordinantiën beheerscht 
worden. Waar de wet is, is de goddelijke souvereiniteit ons onmiddellijk tegen-
woordig. We randen dus die souvereiniteit aan, wanneer we wetten, die alleen 
voor een bepaalde sfeer gelden, in eigenwilligheid ook trachten uit te breiden tot 
een andere sfeer, welke door haar eigen ordinantiën wordt beheerscht’.

Het economische heeft zijn eigen wetten. ‘We raken hier – zo schrijft Dooye-
weerd  – de specifi ek-economische ordinantiën Gods, onder welke de mensch zich 
niet minder heeft te buigen, dan onder de ethische en de rechtsordinatiën’. Er is 
sprake van de wet van de economische ongelijkheid, die de oorsprong is van de 
economische wet van de verdeling van arbeid. De taak van de een mag niet ver-
ward worden met de taak van de ander. Daarnaast is het toch zo dat het arbeids-
loon los staat van de gemaakte winst. Met andere woorden: de arbeider is princi-
pieel geen risicodrager en daarom heeft hij ook geen recht om zich met het dragen 
van het risico in te laten. Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. 

De Gids89 verzet zich heftig tegen deze benadering en wordt daarin bijgevallen 
door een Friese advocaat, die nog naam zal maken: P.S. Gerbrandy. 90 Het verzet 
richt zich vooral tegen ‘de bewering’ van Dooyeweerd  dat de arbeider geen ‘na-
tuurlijke vennoot’ is. Strikt juridisch is dat natuurlijk juist, maar het gaat – zo re-
deneert de auteur – niet om juridische argumentatie. De arbeider heeft wel dege-
lijk inbreng in het bedrijf. ‘Hij geeft zijn arbeidskracht voor het bedrijf, zonder 
welke de functioneering van het bedrijf niet mogelijk is. Dr. Dooyeweerd  beweert 
nu wel dat de arbeider kan worden aangenomen en ontslagen, zonder dat er iets 
in het bedrijf verandert. Dat moge gelden voor den individueelen arbeider, maar 
dat geldt niet – integendeel het zou dwaasheid zijn dat te beweren – voor de ar-
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beiders eener onderneming gezamenlijk’. De arbeider is wellicht principieel geen 
risicodrager, ‘maar de arbeider die dat lot [werkloos worden, ph] treft denkt daar 
anders over. (…) heel de theorie, dat de arbeider geen risicodrager is, wordt door 
de praktijk gelogenstraft. (…) “Principieel” mag hij dat dan niet zijn, dergelijke 
principiën geven wij Dr. Dooyeweerd  gaarne cadeau’.

De discussie tussen Dooyeweerd  en het cnv (Amelink ) trekt zeker in christe-
lijk-sociale kring, maar ook daarbuiten, de aandacht. In De Gids van april 1926 
wordt uitvoerig geciteerd uit het jaarverslag van de Dr. Abraham Kuyperstich-
ting, het wetenschappelijk bureau van de arp. In dat jaarverslag wordt stilgestaan 
bij de controverse tussen de beide Hermannen. ‘De polemiek begint thans het ka-
rakter aan te nemen alsof hier een onoverkomelijke tegenstelling bestaat. Dezer-
zijds zal het streven zijn gericht op de bevordering van rustige besprekingen in 
besloten kring, opdat misverstanden kunnen worden uit de weg geruimd’. Ten 
onrechte – zo is in het jaarverslag te lezen – wordt het debat gezien als een aanval 
op de Christelijke vakbeweging. Het is ook geen aanval op de medezeggenschap 
als zodanig, want het debat spitst zich toe op een punt: draagt de arbeider risico 
zodat hem op grond daarvan zeggenschap toekomt? Duidelijk is uit het jaarver-
slag dat van de zijde van de arp gezocht wordt naar beëindiging van het debat. En 
die behoefte is er ook bij het cnv, zoals blijkt uit het vervolg van het Gidsartikel. 
Na nog eens gewezen te hebben op een aantal ergerlijke punten uit het debat (het 
cnv zou ‘in het zog varen van den socialistischen ijsbreker’) stemt men in ‘met een 
rustige bespreking in besloten kring’. Overigens gaat dat niet echt van harte, want 
de laatste alinea van het artikel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘onze 
geheele Christelijke vakbeweging zal zich er over verheugen, als de Anti-Revo-
lutionaire Partij weer de vaan der Christelijke democratie hoog laat uitwapperen, 
gelijk in de jaren toen Dr. Kuyper  nog in zijn volle kracht stond, het geval was’ (de 
talrijke aanvaringen met Kuyper  zijn blijkbaar al weer vergeten).91

In oktober 1926 vindt de ‘rustige bespreking’ plaats en wordt de discussie (voor-
lopig) gesloten. Maar daaraan liggen eerder tactische overwegingen ten grondslag 
dan overeenstemming over de bedrijfsorganisatie.92 In het vijfde hoofdstuk zullen 
wij zien dat de partijen het debat opnieuw zoeken als binnen het cnv wordt ge-
werkt aan de Richtlijnen inzake de Bedrijfsorganisatie.93

De beknopt weergegeven discussie wil duidelijk maken dat medezeggenschap 
en de daarmee verbonden gedachten over de bedrijfsorganisatie zeker niet onom-
streden zijn. Colijn , die in 1925 zijn eerste kabinet leidt, deelt de opvattingen van 
Dooyeweerd  en daarmee wordt de realisatie van de voorzichtige cnv-wensen niet 
dichterbij gebracht.94

Op 2 februari 1921 richt het cnv zich in een Adres aan de Tweede Kamer. Aanlei-
ding is wetgeving op het gebied van de spoorwegen. Het cnv schrijft: ‘Het moet 
toch worden erkend, dat naast het “kapitaal” ook de “arbeid” in het bedrijf on-
misbaar is en zeker niet minder betekenis heeft voor het bedrijfsleven, dan het 
eerstgenoemde’. Het cnv meent ‘dat thans met het geven van medezeggenschap 
een aanvang zou kunnen worden gemaakt, door aan het personeel gelegenheid 
te geven, zich te doen vertegenwoordigen in den Raad van Commissarissen, (…) 
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Mochten tegen benoeming door de organisaties vooralsnog overwegende bezwa-
ren bestaan, dan ware aan bovengenoemde organisaties het recht van voordracht 
te geven’.95

Deze brief kenmerkt zich niet alleen door zijn voorzichtigheid (als benoeming 
niet haalbaar is dan toch het recht van voordracht), maar ook door het maken van 
een andere keuze dan die voor bedrijfsorganisatie. Het pleidooi om invloed te 
krijgen op de benoeming van de Raad van Commissarissen zal overigens nog vele 
malen worden herhaald en pas in de volgende eeuw feitelijk resultaat hebben.

De discussie over de principiële aspecten van medezeggenschap komen in de 
grond van de zaak neer op de visie die men heeft op de arbeidsorganisatie. Is een 
arbeidsorganisatie een samenwerkingsverband van mensen (en kapitaal) of is een 
onderneming een plaats waar arbeiders werk verrichten en voor de onderne-
mer/eigenaar inwisselbaar zijn? Amelink  kiest nadrukkelijk voor de eerste visie, 
Dooyeweerd  kiest voor de tweede benadering. Dit verschil in visie speelt in het 
vervolg van het debat een rol, waarbij dan ook telkens de mate van medezeggen-
schap aan de orde komt.96

3.5   Relaties97

Het cnv poogt op verschillende manieren politieke steun te verwerven voor zijn 
doelstellingen. De vakcentrale richt zich daarbij vooral op de protestants-christe-
lijke partijen, met name op de arp. De politieke strategie van het cnv wordt ener-
zijds gekenmerkt door het streven naar beïnvloeding van de politieke besluitvor-
ming, onder andere door het opstellen van een sociaal-politiek program en het 
schrijven van adressen aan het parlement. Anderzijds is er de poging om vooraan-
staande mannen uit cnv-kring op een verkiesbare plaats op de arp-kandidatenlijst 
te krijgen. De eerste pogingen tot zulke kandidaatstellingen lopen op een stevige 
teleurstelling uit en hebben aanzienlijke gevolgen voor de verhoudingen tussen 
het cnv en de arp in de loop van de jaren ’20.

Bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 1922 zijn er ei-
genlijk niet veel problemen. Kruithof vormt de uitzondering. Hij weigert een 
plaats op de lijst, omdat hij de hem toegewezen plaats niet vindt passen bij zijn 
waardigheid als cnv-voorzitter. Dat is een ernstige vergissing, die hem binnen het 
cnv dan ook zwaar wordt aangerekend. Door handig gebruik te maken van de 
mogelijkheden van de kieswet, behaalt de arp namelijk twee extra zetels en Kruit-
hofs plaatsvervanger op de lijst komt in de Kamer.

Het samenstellen van de antirevolutionaire kieslijst voor de verkiezingen in 
1925 loopt aanzienlijk minder geruisloos. Amelink  komt op een onverkiesbare 19e 
plaats terecht en Baas  krijgt een plaats op een zogenoemde bijlijst – onverkiesbaar 
derhalve. Te laag in de ogen van Kruithof , die na zijn ervaringen van een aantal ja-
ren eerder, zelf niet op de lijst wil.98 Smeenk , die tot 1924 lid van het Dagelijks Be-
stuur is geweest, wordt blijkbaar niet langer gezien als cnv-representant.99 Hij had 
zich in het parlement voorstander getoond van overheidsbezuinigingen, die door 
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het cnv waren verworpen. Kruithof  wil – evenals in 1918 – een actie starten om 
cnv-leden te bewegen op ‘cnv-kandidaten’ te stemmen, maar daarvoor krijgt hij 
geen steun in het Dagelijks Bestuur.100 Kruithof  komt tegenover Amelink  te staan, 
die meent dat er niet alleen sprake is van te geringe belangstelling aan de kant van 
politieke partijen, maar ook onder de cnv-leden. ‘Zij behooren niet alleen so ciaal, 
maar ook politiek georganiseerd te zijn. En dan is het hun plicht, te trachten door 
middel van hun politieke organisatie onze sociaal-politieke verlangens tot ver-
wezenlijking te brengen’. Het is overigens de vraag of de leden die benadering 
voldoende begrijpen, want veel leden zijn niet politiek actief. ‘Daarin moet ver-
andering komen’, zo meent Amelink . Leden moeten invloed uitoefenen via hun 
politieke partij. En ‘wanneer onze leden dat niet doen, wanneer zij hun politieke 
plichten verwaarlozen, hebben wij het aan ons zelf te wijten, dat er met ons geen 
rekening wordt gehouden’.101

Op 17 september 1925 bereikt de cnv-delegatie, onder wie Amelink , bij het icv 
congres102 in Luzern, het bericht dat Amelink  is benoemd tot lid van de Eerste Ka-
mer. In 1923 is hij op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst terechtgeko-
men, maar als gevolg van het vertrek van J.H. de Waal  Malefi jt , wordt hij alsnog 
benoemd. Kruithof  steekt zijn vreugde over deze benoeming niet onder stoelen 
of banken: ‘voorgoed gebroken de muur van vooroordeel tegen het optreden van 
het eigenlijke Christelijke arbeiderselement, van de mannen van onze Christelijke 
Vakbeweging, ook in het parlement’. Amelinks lidmaatschap is van belang, ‘want 
immers, Amelink  is een aan de spits onzer Christelijke Vakbeweging staand man, 
die de harde werkelijkheid van het werkmansleven uit eigen ervaring kent’.103

De vreugde van Kruithof  is overigens maar van korte duur. Op 30 juli 1926 
wordt de helft van de Eerste Kamer opnieuw gekozen. Amelink  verliest zijn ze-
tel als gevolg van het verlies van zijn partij. In De Gids wordt het zetelverlies be-
treurd, maar het ‘is niet te wijten aan de partij, waar de secretaris van het cvn toe 
behoort’.104

In dezelfde maand dat Amelink  naar het lidmaatschap van de Eerste Kamer reikt, 
vindt de tweede Christelijk-Sociale Cursus plaats. Smeenk  betoogt daar dat het 
wel en wee van de christelijke vakbeweging niet afhangt van de vraag of arbei-
ders wel of geen zitting hebben in het parlement. Er zijn tal van andere manieren 
om de politieke besluitvorming te beïnvloeden, onder andere via de media, maar 
ook door het werk in de Hoge Raad van Arbeid. En er is nog een ander probleem 
–  althans in de ogen van Smeenk  – als het gaat om cnv-kandidaten op de arp-lijst. 
De gereformeerde wereld bestaat uit een breed scala van groepen: boeren en tuin-
ders, middenstanders, arbeiders. Daar moet bij het samenstellen van de lijst re-
kening mee worden gehouden, net als met de regionale spreiding. Kortom: het is 
geen onwil van de arp om cnv-kandidaten al dan niet in de lijst op te nemen. Het 
is gewoon een complexe afweging.105

Tijdens de 13e Algemene Vergadering in juni 1927 wijst Smeenk  nadrukkelijk 
op een ander aspect. Vanuit zijn eigen ervaring weet hij dat een vakbondsman 
– eenmaal Kamerlid – meer moet doen dan zijn organisatie vertegenwoordigen. 
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Hij heeft als Kamerlid een bredere verantwoordelijkheid. En dat vergroot de her-
kenbaarheid niet altijd.

Deze Algemene Vergadering is voor een groot deel gewijd aan de politieke stra-
tegie van het cnv. De aanloop naar deze Vergadering vormt een geschiedenis op 
zich. Op 1 mei 1925 ontvangt het cnv-bestuur een brief van een aantal antirevo-
lutionaire leden, waaronder Kruithof , die voorstellen tegen de ‘houding der a.r. 
Partij in verzet te komen door b.v. een actie op touw te zetten’ om kandidaten uit 
cnv kring in de Tweede Kamer gekozen te krijgen. Het Dagelijks Bestuur voelt 
– zoals gezegd – niets voor deze gedachte. Als leden zoiets al willen, dan moet 
de uiterste voorzichtigheid worden betracht, ‘opdat zelfs niet de schijn zou ge-
wekt worden, dat deze actie door onze vakbeweging als zoodanig zou worden 
gevoerd’.106 De brief van mei 1925 krijgt een vervolg in januari 1926. Het cnv ont-
vangt een brief van een commissie, waarvan naast Kruithof  ook Ruppert  en an-
dere ab-leden deel uitmaken. De commissie heeft zich – zo blijkt uit de brief – de 
vraag gesteld wat ‘de taak en roeping van de christelijk-sociale beweging, van haar 
organen en leidende personen’ is als het gaat om het beïnvloeden van staatsorga-
nen, staatslieden en staatspartijen. Het oprichten van een eigen politieke partij is 
bij het beantwoorden van die vraag overwogen, maar die weg mag alleen ‘worden 
bewandeld bij uiterste noodzakelijkheid’. Blijft de vraag hoe ‘meer en geregeld 
contact’ tot stand kan komen. En daar ligt in de ogen van de commissie een taak 
voor het cnv.107 Het Dagelijks Bestuur besluit na enige aarzeling op het verzoek 
in te gaan en stelt het Algemeen Bestuur voor een Bijzondere Algemene Vergade-
ring aan dit thema te wijden.108 Het Algemeen Bestuur stemt in meerderheid met 
het voorstel in, maar het duurt nog tot juni 1927 alvorens de vergadering ook fei-
telijk plaatsvindt.

Kruithof  zelf treedt op als inleider met als vraag hoe er meer en geregeld contact 
kan verkregen worden met de christelijke politieke partijen?109 In een wel zeer wijd-
lopend betoog, waarin hij niet schroomt om bepaalde brieven integraal voor te lezen 
naast uitvoerige citaten uit eerdere publicaties over dit thema, stelt Kruithof  dat de 
politieke partijen te weinig omzien naar de christelijke vakbeweging. Hij richt zijn 
pijlen vooral op de arp, die hij tot weinig goeds in staat acht als het gaat om het be-
trekken van vakbondsmannen in politieke vertegenwoordigingen. Omstandig zet 
hij ook zijn eigen ervaringen uiteen rond zijn Kamerkandidatuur in 1918. Kruithof  
meent dat vooral deelname van vakbondsleiders in gekozen vertegenwoordigingen 
het antwoord is op de vraag hoe er meer en beter contact kan komen.

Smeenk  bestrijdt zijn opvatting. De relatie met politieke partijen moet veel bre-
der gezien worden dan Kruithof  doet. Voorzitters van bonden vallen Smeenk  bij. 
De kritiek op Kruithof  is onverbloemd: hij praat te veel vanuit zijn persoonlijke 
frustraties en blokkeert daarmee een helder zicht op de vormgeving van goede 
contacten. De bondsvoorzitters delen Kruithofs opvattingen niet, ook leden van 
het Dagelijks Bestuur bestrijden zijn eenzijdige nadruk op vertegenwoordigers. 
Vermeulen zegt, niet van ambitie ontbloot: ‘op deze wijze [een paar man in de be-
sturende organen, ph] wenscht hij geen contact. Wij moeten veel meer hebben. 
Wij moeten hebben, dat er niets gebeurt dat invloed heeft op het sociale leven, 
voordat onderhandeld is met de organen van de vakbeweging’.
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In een (breed opgezet) weerwoord licht Kruithof  zijn visie nogmaals toe. Hij 
herhaalt en argumenteert, maar geeft ook blijk van zelfkennis. Zo citeert hij arp-
Kamerlid Schouten  als deze zegt: ‘jij [d.i. Kruithof , ph] moet altijd je zin hebben. 
Krijg jij je zin niet dan moet het maar barsten. Buigen heb je niet geleerd’. Kruit-
hof  verwerpt deze typering als ‘onbillijk’, maar houdt vervolgens stevig vast aan 
zijn eigen visie. Echte conclusies worden ter vergadering niet getrokken. De dag-
voorzitter, tweede voorzitter J. Hofman , sluit de vergadering af met een dank-
woord voor het betoog van Kruithof  en ‘hiervoor, dat hij de gelegenheid gebruikt 
heeft, om hetgeen jarenlang op zijn ziel lag naar voren te brengen’. Hij hoopt ‘dat 
mee door deze ontboezeming uit de ziel meerder en beter contact bereikt wordt’. 
Feitelijk heeft de Algemene Vergadering de bestaande strategie – beïnvloeding en 
 vertegenwoordigers – gehandhaafd. In een brief, gedateerd 5 oktober 1928, herin-
nert het cnv het Centraal Comité van de a.r. Kiesvereenigingen aan zijn opvatting 
dat de volksvertegenwoordiging ‘een beeld van van de natie vertoont, dat daarin 
alle volksgroepen, alle politieke en sociale stroomingen haar tolken zien optreden’. 
De brief herinnert aan de ‘in ons Verbond uitgesproken klacht, n.l. dat in de a.r. 
Partij blijkbaar domineert de meening, dat in alle kringen en groepeeringen van 
ons volk, beginseltrouwe, bekwame, representatieve mannen worden gevonden, 
geschikt om in het parlement zitting te nemen. Alleen bij de christelijke arbeiders, 
en bij hen, die in de christelijke vakbeweging leiding geven, zijn zulke mannen niet 
te vinden’. Daarom dringt het cnv er op aan dat op de kandidatenlijst voor de ver-
kiezingen in 1929 ‘aan minstens één van de a.r.-georganiseerde voormannen van 
ons Verbond een voor verkiezing kansbiedende plaats wordt gegeven’. Het be-
stuur gaat een stap verder dan eerder en noemt de naam van Amelink als kandidaat. 
Amelink krijgt  een dertiende plaats. Maar weer verliest de arp een zetel, de der-
tiende. Kruithof is opnieuw woedend en trekt zich uit alle partijfuncties terug. Als 
in 1931 J. Severijn de Kamerclub verlaat, treedt Amelink  toe tot het parlement, nu 
om langdurig lid te blijven. De kritiek op de arp verfl auwt dan ook, want een ‘lei-
der van de christelijke vakbeweging’ maakt deel uit van het parlement.110

In de jaren ’20 gaat de discussie tussen het cnv en de arp dus vooral over de kandi-
daatstelling. Inhoudelijk zijn er geen al te grote verschillen van mening, zij het dat 
er twee uitzonderingen op deze hoofdlijn zijn. De eerste wordt gevormd door de 
aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen van Colijn . In 1924 treft Colijn  – hij is minister 
van Financiën – een reeks maatregelen om de begroting op orde te brengen. Eén van 
de maatregelen betreft de aankondiging de ambtenarensalarissen met 20% te verla-
gen. Daarbij trekt hij art. 40 van het bezoldigingsbesluit in. En vooral dat laatste is de 
reden voor een ernstig meningsverschil tussen het cnv en de arp. Art. 40 geeft aan 
ambtenaren die op 1 juli 1922 in dienst zijn, de garantie dat de ‘op dat tijdstip door hen 
genoten wedde’ gewaarborgd zal worden. Intrekken van dit artikel beschouwt het 
cnv als woordbreuk. Er had ten minste behoorlijk overleg moeten worden gevoerd.

Maar in de grond van de zaak heeft het cnv geen zwaarwegende bezwaren te-
gen de voorgestelde bezuinigingen, die in overeenstemming met de gangbare eco-
nomische opvattingen zijn. De verhoudingen worden dan ook niet langdurig ver-
stoord zoals wel het geval was met de lijstsamenstelling.
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De tweede aanvaring tussen beide is het dispuut tussen Amelink  en Dooye-
weerd , dat hoog oploopt, maar – zoals wij eerder zagen – in der minne wordt ge-
schikt.

Het cnv lijkt niet ontevreden over de invloed die het met name in antirevolu-
tionaire kring heeft. Zo vindt naar aanleiding van het (herziene) sociaal-politiek 
program in 1922 overleg plaats met de arp en de chu. ‘Mede ingevolge deze be-
spreking zijn enkele punten, voorkomende op het Program der a.r. Partij, meer 
in den geest van het program van het cnv vastgesteld (…) Wel is bij deze laatste 
en ook inzake andere punten niet verkregen, wat gewenscht werd, doch toch mag 
geconstateerd worden, dat eenig resultaat is bereikt’. ‘Eenig resultaat,’ want blijk-
baar is een kinderhand vlug gevuld. Het heeft er – het geheel overziende – meer 
van weg dat de arp het cnv probeert te vriend te houden zonder zelf veel in die 
vriendschap te investeren.

Wat betreft de chu: ‘In het verkiezingsmanifest dezer partij voor de verkiezin-
gen van 1922 zijn enige zinsneden, blijkbaar resultaat van de toezending van ons 
program en de daarover gehouden besprekingen, terug te vinden’.111 Ook de steun 
van Smeenk  in het debat over de Ziektewet wordt als positief ervaren. Het feit dat 
de belangrijkste voorlieden van het cnv de anti-revolutionaire beginselen zijn toe-
gedaan, zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in de beoordeling van en de po-
sitiebepaling ten opzichte van het beleid van de arp.
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4.1   De vereniging

4.1.1   Ledenontwikkeling

‘Dank zij den zegen van onzen God, bestond het cnv op 1 April 1934 uit 22 orga-
nisaties met een totaal van 116.688 leden. Het verschil met vóór 25 jaar is dus wel 
heel groot’.2 Met trots en dankbaarheid voor wat tot stand is gebracht, kijkt cnv-
voorzitter Klaas Kruithof  aan de vooravond van de jubileumviering terug op de 
geschiedenis van het cnv. Te midden van ‘de moeitevolle tijd, waarin wij leven’ 
is er toch reden om feest te vieren. Want dat de tijden ‘moeitevol’ zijn, lijdt geen 
twijfel. De economische crisis heeft enorme gevolgen voor de werkgelegenheid, 
de werkloosheid groeit huizenhoog. Ondanks dat is er dankbaarheid en trots. In 
de speciale jubileumuitgave van De Gids wordt uitvoerig ingegaan op allerlei fa-
cetten van het cnv. In korte artikelen wordt uit de doeken gedaan wat er in 25 jaar 
tot stand is gebracht. 

De ledengroei wordt door Kruithof  benadrukt en dat is – zeker op het moment 
dat hij zijn bijdrage schrijft – te begrijpen. In het vorige hoofdstuk zagen wij dat na 
een groeispurt in de tweede helft van het tweede decennium, de ledenontwikkeling 
in het derde decennium niet echt was opgeschoten. In de eerste jaren van het vierde 
decennium heeft de groei zich echter sterk voortgezet. In tabel 4.1 wordt de leden-
ontwikkeling per bond in kaart gebracht.

Bij het voortduren van de economische crisis treedt na een zekere stabilisering 
een lichte daling in. Wel blijft het hogere niveau gehandhaafd. Deze ontwikkeling 
valt af te lezen uit grafi ek 4.1, waarin het ledental van het cnv is afgezet tegen dat 
van de beide andere vakcentrales, de nvv en het rkwv. 

Duidelijk wordt dat het cnv de kleinste van de drie is, terwijl opvalt dat de ont-
wikkeling van de drie landelijke vakcentrales in hoge mate gelijk oploopt. De snel-
le groei in het tweede decennium, de terugval in het begin van de jaren ’20, gevolgd 
door een stevige ledentoename vanaf het midden van die jaren. Na 1933 – de eco-
nomische crisis lijkt dan uitzichtloos – daalt het ledental van het nvv aanzienlijk 
om in het laatste deel van de jaren ’30 opnieuw fl ink te groeien. Het  nvv wijt de 
ledendaling aan het feit dat door acties en stakingen geen successen worden be-
haald en aan de verlaging van het loonpeil.3 Diezelfde beweging tekent zich af bij 
het rkwv en het cnv, maar veel minder heftig. Blijkbaar is de ontwikkeling van het 
ledental verbonden met ontwikkelingen, die maar in beperkte mate door de afzon-
derlijke organisaties zelf worden bepaald. De rol van de vakbeweging is een be-
langrijke verklaring voor de groei van het aantal georganiseerden – ik schreef dat 

4   ‘Burgers in nood’1
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1930 1940

Algem. Nederl. Christelijke Ambtenaarsbond 
Behangers en aanverwante vakgenooten (nchmb) 
Bond van Christelijk Marinepersoneel beneden de rang van offi cier
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Bond van Nederl. Christelijke Houtbewerkers, Meubelmakers, 
Christel. Metaalbewerkersbond in Nederland
Christelijke Bond van Belastingambtenaren
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland
Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers
Christelijke Vereeniging van Verzekeringsagenten en Ziekenfondsboden
Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-,Telegraaf- en 

Telefoonpersoneel ‘Door Plicht tot Recht’ 
Nederl. Bond van Christelijke Arbeiders(-sters) in de Kleeding-

industrie en aanverwante vakken (ncbk) 
Nederl. Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders 
Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen (ncvgb)
Nederl. Christel. Textielarbeidersbond ‘Unita’
Nederl. Christelijke Bond van Personeel in Publieken dienst 

(n.c.b.p.p.d.)
Nederl. Christelijke Bouwarbeidersbond (ncb) 
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden
Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond
Nederlandsche Vereniging van Christelijke Technici
Nederlandsche(n) Christelijke(n) Werkmeestersbond
Protestantsch Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
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eerder –, terwijl de groei van het cnv (of een andere vakcentrale) (mede) wordt be-
paald door de omvang van de zuil waartoe de organisatie wordt gerekend.

De Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond groeit in het vierde decenni-
um uit tot de grootste cnv-bond. Het aantal leden verdrievoudigt bijna. De sterke 
groei, vooral begin jaren ’30, hangt samen met de toename van de werkloosheid 
in de land- en tuinbouw. Vakbonden spelen een belangrijke rol in het verstrek-
ken van werkloosheidsuitkeringen; het lidmaatschap van een bond heeft derhalve 
belangrijke voordelen. Het overgrote deel van de nclb-leden is dan ook werk-
loos.4 Een gelijksoortige verklaring is te geven voor de groei van de andere cnv-
bonden.

Uit een vergelijking tussen de bonden die in 1930 bij het cnv zijn aangesloten, en 
die dat in 1940 zijn, valt op dat de ‘Bond van Christelijk Marinepersoneel bene-
den de rang van offi cier’ in dat laatste jaar niet meer als lid staat ingeschreven. De 
bond beëindigt in de loop van 1933 zijn lidmaatschap. ‘Deze afscheiding geschied-
de niet vrijwillig, doch was een uitvloeisel van de, na de bekende droeve gebeurte-
nissen met De Zeven Provinciën, in Februari 1933 door den Minister van Oorlog 
gestelde regelen voor militaire belangenverenigingen’.5 Het cnv heeft begrip voor 
de opstelling van de minister, want hij wil ‘ook de marine vrijwaren voor revolu-
tionaire propaganda’. Maar het cnv betreurt het ministeriële besluit ook, want op 
deze manier ondervinden ‘onze christelijke marinemensen, die zich steeds achter 
het gezag hebben geplaatst, omdat zij dit, verpersoonlijkt in de overheid, zien als 
gezag bij de gratie Gods’ toch – onbedoeld door de minister – de gevolgen van de 
revolutionaire agitatie. Ondanks gesprekken en schriftelijke gedachtewisseling, 
blijft de minister bij zijn standpunt. De bond mag niet langer zijn aangesloten bij 
het cnv, maar de leden mogen wel blijven deelnemen in het tbc-fonds ‘Draagt 
Elkanders Lasten’. Het ministerieel besluit is overigens merkwaardig, omdat de 
muiterij werd gesteund door de Bond van Marinepersoneel, die niet was aange-
sloten bij een van de vakcentrales en daarom ook niet wordt getroffen door het 
verbod.6

Opvallend bij deze geschiedenis is dat het cnv weliswaar ongelukkig is met de 
gang van zaken, maar daartegen niet heel fel van leer trekt, terwijl toch de vrijheid 
van vereniging – een grondrecht – ten minste in het geding lijkt te zijn. Blijkbaar 
weegt de angst voor de ‘rode agitatie’ – waar wel fel tegen van leer wordt getrok-
ken – zwaarder.7

Wel vertrekkende bonden, maar geen groei door aansluiting van nieuwe organi-
saties. Alhoewel dat laatste wel aan de orde is. Op 5 maart 1931 ontvangt het cnv 
een brief van de Protestants-Christelijke Vereeniging van Beambten werkzaam 
bij het Mijnbedrijf. Deze vereniging wil zich bij het cnv aansluiten. Een bond die 
aansluiting wil bij de christelijke vakcentrale moet aan bepaalde voorwaarden vol-
doen. Derhalve vindt een ‘antecedentenonderzoek’ plaats. De Mijnbeambten be-
antwoorden per kerende post op de voorgelegde vragen. ‘De grondslag der ver-
eeniging, zoals in de statuten geconcipieerd, was aanvaardbaar. Niet vastgelegd 
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was echter, dat de vergaderingen met gebed geopend en gesloten zouden worden, 
terwijl ernstig bezwaar gemaakt moest worden tegen art. 13 van het huishoude-
lijk reglement, luidende: “op Zondag worden geen vergaderingen gehouden ter 
bespreking van zakelijke of huishoudelijke aangelegenheden”. Dit artikel immers 
sloot in zich, dat bijvoorbeeld feestvergaderingen op zondag wèl zouden kunnen 
plaatsvinden’. Dat is blijkbaar een punt van zorgelijke aandacht, want op 18 april 
stuurt het cnv een brief aan de Mijnbeambten. In de brief vraagt het db om te be-
palen dat op zondag niet wordt vergaderd, terwijl in het huishoudelijk reglement 
ook nadrukkelijk moet worden opgenomen dat vergaderingen beginnen en ein-
digen met gebed. Als hulp daarbij wijst het db op de formuliere gebeden, die be-
schikbaar zijn.

Twee maanden later komt er een reactie. Daaruit blijkt dat de aanvrage wordt in-
getrokken. In hoeverre de bezwaren van het db bij dit besluit een rol spelen is niet 
scherp te achterhalen. ‘Ofschoon men in ’t algemeen het niet met Uw bezwaren eens 
was, achtte men het beter hierover niet verder te correspondeeren, doch gezien het 
gewijzigde inzicht in onze positie door de beslissing ten opzichte der Staatsmijnbe-
ambten b.d. Ambtenaarswet, is besloten onze aanmelding (…) in te trekken’.8

Duidelijk wordt uit deze geschiedenis dat het cnv nadrukkelijk vormeisen stelt 
aan de christelijke identiteit. Nieuwe leden moeten aan die vereisten voldoen. Het 
sociaal-politiek program begint niet voor niets met een pleidooi voor de zondags-
rust. 

Afb. 9   Minister van Sociale Zaken J.R. Slotemaker De Bruïne, CNV-voorzitter K. Kruithof 
en minister-president  H. Colijn bij een viering van het 25-jarig bestaan van het CNV.
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4.1.2   Vrouwelijke leden

Het cnv is – zo schreef ik in het vorige hoofdstuk – een mannenbolwerk. Dat zou 
moeten veranderen in de ogen van het Dagelijks Bestuur, maar dat gebeurt niet 
echt. Het aantal vrouwelijke leden neemt tussen 1927 en 1933 – de jaren van de 
sterke ledengroei – weliswaar toe (van circa 2.000 tot ruim 4.500), maar blijft ach-
ter als percentage van het totaal aantal leden. Het 16e Verslag constateert ‘dat de 
teruggang van het ledental voor ruim 58% gelegen is in de vermindering van het 
aantal vrouwelijke en aspirant leden’. Datzelfde Verslag geeft ook aan waarom het 
vrouwelijk ledental daalt: ‘de teruggang in ledental (moet) voor het grootste deel 
toegeschreven worden aan het gevolg van de speciaal in den laatste tijd opgeko-
men suggestie tot het vervangen van vrouwelijke door mannelijke arbeidskrach-
ten’.9 Een ‘suggestie’ waar het cnv het overigens hartelijk mee eens is. 

Ondanks de gedachte dat vrouwen in verband met de grote werkloosheid hun 
arbeidsplaats moeten afstaan aan mannen, rapporteren de Verslagen trouw over 
onderzoek onder de bonden naar bijzondere activiteiten om vrouwelijke leden te 
werven. Verslag na Verslag blijkt dat bonden wel de vragenlijst invullen, maar dat 
die handeling ongeveer de enige is die zij op het terrein van vrouwenwerving on-
dernemen.

4.1.3   Drie fi nanciële instellingen

In het vorige hoofdstuk schreef ik over de oprichting en het werk van del, de aan-
koop van Edecea en van het Puttense vakantieoord. In dit hoofdstuk komen drie 
fi nanciële instellingen, die het cnv in het leven riep, aan de orde. Het Fonds tot 
Uitkeering bij Staking en Uitsluiting, het Centraal Fonds tot Credietverstrekking 
aan Exploitatiën van Eigen Gebouwen en het Centraal Beleggingsfonds. 

Een belangrijke overweging van Unitas om te komen tot de oprichting van een 
christelijke vakcentrale is de wens om ‘bij stakingen, waarbij de aangesloten vak-
bonden en vaksecretariaten zijn betrokken, fi nantieelen steun te verstrekken op 
een wijze, die later door de aangesloten organisaties kan worden vastgesteld’. Het 
verkrijgen van die steun gebeurt door het organiseren van steunbewegingen. Maar 
‘de totale opbrengst (was) als regel beduidend minder dan voor het voeren van de 
strijd noodig was, zoodat veelal de organisatie die in het confl ict betrokken was, 
aan het einde daarvan een groot bedrag aan leeningen, in den regel van andere or-
ganisaties, had moeten opnemen’.10 Steunacties in cnv-kring leveren in de regel 
minder op dan steunacties van andere vakcentrales. Hier moet ‘gesproken worden 
van een zwakke plek in de actie der Christelijke vakbeweging’ concludeert Ame-
link .11 Hij gaat daarbij niet in op de oorzaken van die ‘zwakke plek’. Wellicht kan 
een verklaring gezocht worden in het denken over stakingsacties in de protestantse 
wereld. Staken is in veler ogen een ongeoorloofd middel, want het is in strijd met 
de gezagverhoudingen tussen werkgever en werknemer. Daar klinken de woorden 
van Talma  uit het begin van de eeuw in door. In De vrijheid van den arbeidenden 
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stand betoogt hij juist het tegenovergestelde, maar daarmee overtuigt hij niet de 
hele protestantse wereld. Ook binnen het cnv is altijd een groep meer reformato-
risch georiënteerde leden, die het stakingswapen afwijst.12 Opvattingen zijn soms 
zwart-wit, maar liggen in veel gevallen uiteen over een schaal van wit naar zwart. 
Dat betekent dat het inzamelen van fondsen alleen zal worden gesteund door men-
sen, die persoonlijk van oordeel zijn dat het stakingswapen kan worden ingezet.

Die ‘zwakke plek’ is overigens riskant – meent Amelink  –, want het belemmert de 
mogelijkheden tot actievoeren. Een bond, belast met schulden, is niet in staat om op 
korte termijn opnieuw in actie te komen, terwijl dat wel noodzakelijk kan zijn. Zo’n 
situatie is overigens niet denkbeeldig. De Christelijke Metaalbewerker Bond (cmb) 
raakt eind 1921 betrokken bij een groot confl ict in de metaalindustrie. De werkgevers 
verlagen de lonen met een beroep op de economische problemen van dat moment. 
Pas in de eerste week van 1922 wordt een uitweg gevonden, maar de cmb heeft niet 
alleen de eigen middelen moeten aanspreken, maar ook grote sommen moeten le-
nen van andere cnv-bonden. Omdat er geen geordende gezamenlijke weerstands-
kas bestaat, duurt het tot december 1926 voordat de schuld is afgelost.13

Dat er geen centrale weerstandskas bestaat, wil niet zeggen dat daarover niet 
het debat wordt gevoerd. Toch leiden de talloze gesprekken niet tot overeenstem-
ming. Er zijn principiële bezwaren, die menen dat een centrale stakingskas te snel 
tot een stakingsbesluit zal leiden. Dat moet worden voorkomen: de werkstaking 
is immers het ultieme middel. Er zijn ook praktische bezwaren, want hoe organi-
seer je een centrale weerstandskas?

Tijdens de Algemene Vergadering van 1925 wordt een voorstel om tot een cen-
trale weerstandskas te komen, verworpen. Het blijkt overigens dat de bonden die 
vóór stemmen, de bonden met de meeste leden zijn. Het Dagelijks Bestuur ziet 
een kans om alsnog tot een gezamenlijke kas te komen. Op maandag 10 mei 1926 
besluit het Algemeen Bestuur tot de oprichting van een ‘Fonds tot uitkeering bij 
werkstaking en uitsluiting’ (Fonds usu). cnv-bonden kunnen vrijwillig toetreden 
en kunnen na een lidmaatschap van twee jaar in voorkomende gevallen een uitke-
ring ontvangen. Vier bonden treden toe en dragen 2 cent per week per lid af aan de 
kas.14 De uitkering zal per stakend lid 3 gulden per week bedragen.15

Na 18 jaar lijkt de discussie over één van de ontstaansredenen van het cnv, te 
weten de onderlingen fi nanciële bijstand, te zijn afgerond, maar of deze uitkomst 
Verveld  in 1907 voor ogen stond? ‘Lijkt’, want de discussie gaat eigenlijk gewoon 
verder. Weliswaar is deelname vrijwillig, maar zeker het Dagelijks Bestuur streeft 
toch naar deelname van alle of ten minste zo veel mogelijk bonden. Daarom wordt 
in de jaren na 1926 geprobeerd deelname aantrekkelijker te maken. Dat gebeurt 
door bij het bepalen van de bijdrage aan het ‘Fonds usu’ rekening te houden met 
het stakingsrisico. Eerst worden de bonden verdeeld in drie klassen. ‘In klasse A 
werden ingedeeld de organisaties met een normaal stakingsrisico, in klasse B die 
met minder risico, en in klasse C de organisaties met zeer gering of geen risico’.16 
Door deze – en enige andere (administratieve) maatregelen – stijgt het aantal deel-
nemers. In 1931 worden de regels opnieuw aangepast. De bonden worden nu in 
vier klassen ingedeeld, waarbij het (semi)overheidspersoneel in de laagste klasse 
wordt ondergebracht. Gelet op de ‘worgwetten’ van Abraham Kuyper uit 1903 
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is de kans op deelname aan een staking in die ledengroep zeer gering. Dat oor-
deel hebben die bonden blijkbaar zelf ook, want maar één bond uit klasse D – het 
Spoor- en Tramwegpersoneel – neemt deel in het fonds. Na de aanpassing groeit 
het aantal deelnemende bonden opnieuw en eind 1940 zijn 12 (van de 22) bonden 
aangesloten. Die 12 bonden vertegenwoordigen overigens 81% van de leden. Ver-
velds idee is toch nog – nagenoeg – gerealiseerd.

Vanaf de inwerkingtreding van het fonds – op 1 juli 1927 – tot eind 1940, 
wordt in totaal een bedrag van ƒ485.957,80 gestort. Over dezelfde periode wordt 
ƒ111.655,42 uitgekeerd, zodat met de renteopbrensten meegerekend eind 1940 
een vermogen van ƒ465.647,40 is opgebouwd.17 De vrees voor te gemakkelijk sta-
ken bij een centrale kas wordt daardoor stevig tegengesproken.

Het Centraal Fonds tot Credietverstrekking aan Exploitatiën van Eigen Gebou-
wen doet precies wat de lange naam zegt: het verstrekt krediet om de exploitatie 
van eigen gebouwen mogelijk te maken. ‘Vooral in den aanvang der beweging was 
de gelegenheid tot vergaderen niet altijd zonder bedenking, zoodat nu hier, dan 
daar de wensch openbaar werd om een eigen gebouw te stichten, waarin de gehele 
christelijke arbeidersbeweging een onderdak vinden kon’.18 In de praktijk blijkt 
het niet eenvoudig om een eigen pand te kopen, daar hypotheek voor te geven en 
om de exploitatie sluitend te krijgen. Daarom besluit het Algemeen Bestuur in 
1926 tot de oprichting van het Fonds Eigen Gebouwen, zoals de dagelijkse naam 
wordt. Het fonds leent geld tot 95% van de aankoopwaarde en dat is aanmerkelijk 
meer dan bij handelsbanken gebruikelijk is, die veelal niet meer dan 65% lenen. 
Die relatief hoge leningen worden overigens onder twee voorwaarden gegeven: 
Binnen 5 jaar moet het verschil van 30% zijn terugbetaald en de penningmeester 
van het cnv ziet toe op de exploitatie.

Het fonds verstrekt kredieten die schommelen tussen de zestig en honderddui-
zend gulden per jaar. Het geld om die kredieten te verstrekken komt gedeeltelijk 
uit het Fonds tot Uitkering bij Staking en Uitsluiting, terwijl ook middelen van 
del rentedragend worden ingezet.19

Vanaf het moment dat het cnv tot een stabiele organisatie is uitgegroeid – rondom 
1920 – is er een gesprek over de vraag of het niet verstandig is de beschikbare geld-
middelen te concentreren.20 In die discussie spelen – volgens Ruppert – twee ar-
gumenten een rol. ‘De eerste betreft de moeilijkheid en de zorg die elk der hoofd-
besturen heeft bij het kiezen van doelmatige beleggingen voor de aan hunne zorg 
toevertrouwde gelden. (…) De andere reden was, dat onze beweging en onderdee-
len daarvan voor verschillende doeleinden gelden behoefden, die dan niet of te-
gen bezwarende conditiën konden worden verkregen’.21 In dat kader ware het te 
overwegen om een eigen bankinstelling in het leven te roepen. Naast de overwe-
gingen van Ruppert spelen nog een paar andere overwegingen een rol: het oprich-
ten van een eigen bankinstelling past in het streven van de arbeidersbeweging naar 
zelfvoorziening, zoals ook blijkt uit andere cnv-activiteiten. Daarbij komt dat ar-
beiders meer zijn gaan verdienen en dat er hier en daar ruimte is om geld te spa-
ren. In een land met een groot aantal lokale spaarbanken, met soms maar een paar 
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duizend rekeninghouders, is een (spaar)bank voor het groeiend aantal cnv-leden 
aantrekkelijk. De oprichting van een spaarbank door de rooms-katholieke vakbe-
weging zal – tot slot – ook niet vreemd geweest zijn aan Rupperts streven.

In december 1920 besluit het cnv-bestuur om een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden tot de oprichting van de nv. ‘Spaarverzekering voor de Christe-
lijke Arbeidersbeweging’. Ruppert wordt voorzitter van een breed samengestelde 
commissie, waaraan ook niet-cnv’ers deelnemen – blijkbaar wil het bestuur meer 
dan een ‘cnv-bank’. Rupperts befaamde voortvarendheid is in dit geval en in deze 
tijd niet te herkennen. De commissie komt – voor zover nog is na te gaan – niet 
tot een rapport. Eigenlijk is dat wel logisch ook: de economische problemen in die 
tijd vertalen zich in tal van bancaire problemen en het ledental van het cnv neemt 
aanmerkelijk af. Er zijn andere zaken met minder risico die ook om aandacht vra-
gen, zoals de centrale weerstandkas.

Toch raakt de gedachte aan een eigen bank niet voor goed buiten beeld. Tijdens 
de Algemene Vergadering van 1929 stelt het hoofdbestuur van de Protestantsch-
Christelijke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel de zaak opnieuw aan de 
orde. Er wordt opnieuw een commissie benoemd, die een onderzoek moet ver-
richten naar ‘de bestaansmogelijkheden van een centrale bankinstelling voor de 
Christelijke vakbeweging, annex spaar- en voorschotbank’.22

De commissie rapporteert in 1931 en de conclusie is dubbel: de risico’s van een 
eigen bankbedrijf zijn groot en zeker de eerste jaren zullen de exploitatieverliezen 
aanzienlijk zijn. Maar – en dat is de andere kant – als er ideële motieven zijn, die 
zwaarder wegen, dan moeten daarvan de gevolgen worden aanvaard en kan een 
bank worden opgericht. Tijdens de Algemene Vergadering van 29 en 30 juni wordt 
uitvoerig van gedachten gewisseld. Alle voors en tegens passeren nogmaals de re-
vue en uiteindelijk wordt bij meerderheid besloten dat de bank er moet komen. 

Op 10 augustus – overigens na opnieuw een stevige gedachtewisseling – geeft 
het Algemeen Bestuur het db de opdracht ‘uitgewerkte voorstellen aan het alge-
meen bestuur te doen’ over ‘de concentratie van geldmiddelen’.23 Die voorstellen 
komen er en op 1 maart 1932 aanvaardt het Algemeen Bestuur het reglement van 
het ‘Centraal Beleggingsfonds der Christelijke Arbeidersbeweging’. Deelname is 
vrijwillig, dus de bonden die niets voor het fonds voelen, worden niet gedwongen 
tot deelname (als dat al zou kunnen). Overigens is het fonds ‘kleiner’ van opzet 
dan oorspronkelijk de bedoeling: het spaarbankelement is helemaal verdwenen.

Het oprichten van een fonds is één, er een succes van maken is twee. Dat wordt 
het dan ook niet. Slechts negen van de 22 bonden nemen deel en ook nog met be-
scheiden bedragen. Ruppert – als president-commissaris van Edecea – zorgt er-
voor dat de drukkerij een deposito van enige duizenden guldens pensioengeld 
stort en als penningmeester van het cnv brengt hij het eigen ‘Voorzieningsfonds’ 
voor pensioenen in. Het beleggingsbeleid van het fonds moet – gelet op de inge-
legde gelden en gegeven de sombere economische werkelijkheid van die jaren – 
uiterst conservatief zijn. Dat leidt tot een aanvaardbaar rendement, maar aan het 
eind van de jaren ’30 – het fonds is wel wat, maar niet echt gegroeid – wordt zelfs 
verlies geleden. Blijkbaar is het beheren van een fonds een kunst apart.

De Duitsers leggen in 1941 beslag op het fonds, dat daarmee feitelijk ophoudt te 
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bestaan. Overigens wordt ook beslag gelegd op de andere fondsen. In 1950 – wij 
lopen op de geschiedenis vooruit – wordt het fonds na een jarenlange discussie tot 
‘dood fonds’ verklaard. In 1953 wordt het uiteindelijk geliquideerd.

4.1.4   Een eigen krant24

Nog voordat het cnv offi cieel zijn werk in de zomer van 1909 begint, is al besloten 
tot de oprichting van een eigen tijdschrift. Eerst verschijnt De Gids maandelijks, 
later elke veertien dagen. Een belangrijk doel van De Gids is het beïnvloeden van 
de leden en het vormen van samenhangende opinies op christelijk-sociale grond-
slag. Langzaam aan groeit de gedachte dat een dagblad dat doel nog effectiever tot 
stand kan brengen, omdat dan dagelijks contact bestaat tussen de leiding en leden 
van de vakbeweging.

In de protestantse wereld bestaan in de jaren ’30 twee dagbladen: De Standaard, 
in de 19e eeuw opgericht door Abraham Kuyper , en de christelijk-historische De 
Nederlander. Deze bladen richten zich echter niet of niet voldoende op de arbei-
ders. Het streven naar een volksdagblad dat zich wel op de arbeiders richt, is dan 
ook een belangrijke wens van het cnv-bestuur. De kosten daarvan gaan echter de 
fi nanciële kracht van de vakcentrale te boven.

In 1931 wordt het cnv benaderd door De Standaard-directeur G.C. de Vugt. De 
Standaard is eigenaar van een noodlijdend Christelijk Volksdagblad De Amster-
dammer.25 De Vugt tracht het cnv te interesseren voor de krant. Met ogenschijn-
lijk succes, want het cnv is onder bepaalde voorwaarden bereid de redactie van de 
krant te gaan verzorgen. Belangrijk is dat de krant onafhankelijk van de uit anti-
revolutionaire kring afkomstige commissarissen van De Standaard kan opereren. 
Het cnv-bestuur heeft geen behoefte aan ‘a.r. censuur’, ook al omdat de relatie met 
de arp in die dagen niet optimaal is. Daartegenover staat dat de antirevolutionaire 
voorman, Colijn, wil voorkomen dat De Amsterdammer een opstapje zou kunnen 
worden naar een christelijke arbeiderspartij. Het cnv-bestuur moet politieke neu-
traliteit beloven en doet dat ook met het oog op zijn politiek gemêleerde achterban, 
die het nieuwe lezerspubliek van de krant moet gaan vormen. De Vugt vraagt het 
cnv ook om een fi nanciële inspanning – groot honderdduizend gulden – maar dat 
gaat het Dagelijks Bestuur te ver. De overeenkomst komt dan ook niet tot stand.

Het probleem van de directeur van De Standaard is niet opgelost en daarom doet 
hij het cnv in 1935 opnieuw een aanbod. Nu met succes. In ruil voor de toezeg-
ging dat het cnv de krant onder zijn leden zal aanprijzen, krijgt het Verbond dage-
lijks de beschikking over de halve voorpagina en wekelijks over maximaal twaalf 
kolommen in de rest van de krant. Het cnv moet wel het salaris van de redactiese-
cretaris betalen, alhoewel daar in cnv-kring de nodige bezwaren tegen bestaan. Er 
wordt een compromis gevonden en R. Hagoort  – de schoonzoon van Kruithof , die 
in 1931 gepasseerd is voor een db-functie – is voor beide partijen aanvaardbaar. 

Vanaf 1 januari 1936 verschijnt het Christelijk Sociaal Dagblad De Amsterdam-
mer. ‘Voor onze christelijke vakbeweging ongetwijfeld een zaak van groote be-
teekenis’.26 De leden delen die opinie niet: na een jaar is de oplage van het dagblad 
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met 209 gestegen. Ook in de volgende jaren groeit de oplage nauwelijks, terwijl 
dat niet gezegd kan worden van de kosten. De ‘eigen krant’ is geen succes, ook 
omdat populaire onderwerpen, zoals sport, worden vermeden, daar dat ‘beginsel-
verloochening’ betekent. Duidelijk wordt dat de bestuurders van het cnv andere 
beelden hebben bij de relatie tussen bestuur en leden, dan de leden zelf.

In mei 1941 wordt de band tussen het cnv en De Amsterdammer verbroken. 
Hagoort  wordt hoofdredacteur, slechts voor korte tijd. De bezetter is niet gesteld 
op zijn commentaren en voert hem in juni af als gijzelaar. In oktober van dat jaar 
wordt de krant opgeheven, omdat de bezetter meer greep wil krijgen op de Ne-
derlandse pers.

De Volkskrant – de succesvollere pedant van het Christelijk Sociaal Dagblad in 
de rooms-katholieke wereld – verdwijnt in augustus 1941 en wordt in 1945 op-
nieuw opgericht. Het cnv-bestuur besluit – al tijdens de oorlogsjaren – die stap na 
de oorlog niet te zetten. Het ontbreekt de christelijke vakbeweging aan de nood-
zakelijke fi nanciën om een eigen dagblad levensvatbaar te exploiteren. Die prijs 
voor zelfvoorziening kan en wil men niet betalen.

4.1.5   De organisatie

Een gevolg van ledengroei is de uitbreiding van het aantal bezoldigde bestuurders 
op vakcentrale-niveau. In de loop der jaren zijn Kruithof , Amelink  en Ruppert 
verbondsbestuurder geworden. De ledengroei rond het begin van de jaren ’30 en 

Afb. 10   Dagelijks Bestuur (1937). Zittend v.l.n.r.: F.P. Fuykschot, H. Amelink, A. Stapel-
kamp, W. de Jong, J. Schipper; staande v.l.n.r. G. Hordijk, L. Vermeulen en J. Hofman.
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de voortzetting van het Kamerlidmaatschap van Amelink , leiden tot de verkie-
zing van J. Schipper  (Grafi ci, 1931) en A. Stapelkamp  (Fabrieks- en Transport-
arbeiders, 1931).27

Op 15 oktober 1934 overlijdt J.S. Ruppert. Het cnv rouwt om het verlies van de 
man, die in de loop der jaren daadkrachtig werkte aan de uitbouw van de activi-
teiten van de christelijke vakbeweging. Rupperts plaats als penningmeester wordt 
ingenomen door W. de Jong  (Politieambtenaren), die op 28 december 1934 in het 
Dagelijks Bestuur wordt gekozen. 

Als Kruithof  op 26 oktober 1935 – de dag voor zijn zestigste verjaardag – te-
rugtreedt als voorzitter is in bestuurlijke zin een nieuwe periode aangebroken. 
Stapelkamp , ‘die door het dagelijksch bestuur als voorzitter was gekozen’, volgt 
Kruithof  – die benoemd wordt tot ere-voorzitter – op.28 De laatste uitbreiding van 
het Dagelijks Bestuur vindt in 1938 plaats als F.P. Fuykschot (Kantoorbedienden) 
door de Algemene Vergadering wordt gekozen.

Niet alleen in bestuurlijke zin is sprake van uitbreiding. Ook het bureau wordt 
in de loop der jaren versterkt en groeit uit tot 14 personen.

4.2   Sociaal-economisch beleid

4.2.1   De economische crisis

Op donderdag 24 oktober 1929 stort de New Yorkse effectenbeurs in. Die dag 
dalen de beurskoersen enorm, een daling die de daarop volgende dagen doorzet. 
Deze ‘Black Thursday’ wordt algemeen gezien als het begin van een ingrijpende 
crisis in de westerse economie. Een crisis die Nederland met zijn open economie 
zeker niet voorbij gaat. In eerste instantie lijkt het mee te vallen, ook omdat de na-
tionale economie in 1929 zijn naoorlogs hoogtepunt bereikt. Dat maakt het op-
vangen van de eerste schok mogelijk. In 1933 herstelt de mondiale economie zich, 
maar de Nederlandse economie profi teert daar niet van. Het handhaven van de 
gouden standaard is daar een belangrijke oorzaak van.29 Als Nederland die stan-
daard in 1936 eindelijk loslaat, begint ook het herstel van de economie. Maar dat 
herstel duurt kort, omdat de wereldeconomie opnieuw in een recessie raakt. De 
oorlogsdreiging stimuleert de economische ontwikkeling en opnieuw is sprake 
van herstel. Daaraan komt in 1940 – Nederland raakt betrokken bij de Tweede 
Wereldoorlog – een einde.30

De economische crisis van de jaren ’30 gaat gepaard met enorme werkloosheid 
en een algemeen malaisegevoel, dat ook in meer dan economisch opzicht een rol 
speelt. Zo wordt vaak verband gelegd tussen de sociaal-economische ontwikke-
lingen en de opkomst van het nationaal-socialisme. In dat perspectief is de Tweede 
Wereldoorlog (ook) een gevolg van de economische depressie.

Het 14e Verslag, dat het cnv in de loop van 1931 publiceert, maakt in de eerste zin-
nen duidelijk hoe de economische ontwikkeling wordt beleefd. ‘Dit 14e Verslag 
van het cnv verschijnt in crisis-tijd. Heel de wereld bijna gaat gebukt onder den 
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economischen druk. De werkloozen, ze worden bij millioenen geteld … Ook ons 
land gevoelt dezen druk der economische omstandigheden’. Veel vertrouwen in 
spoedig herstel is er niet: ‘de toekomst laat zich donker aanzien’.31

De bittere toekomstverwachting, die niet alleen in het 14e Verslag tot uitdruk-
king komt, is langzaam ontstaan. Als de minister van Financiën, D.J. de Geer , eind 
1929 de rijksbegroting verdedigt, bekritiseert De Gids de zuinige opstelling van de 
minister. Ook als er grote overschotten op de rijksbegroting zijn ‘dan blijft voor 
deze bewindsman het perspectief nog donker, “benauwend”, dan meent hij te 
moeten waarschuwen. Wij troosten ons echter: de Minister moge nog zo zeer zijn 
“de sterke man”, hij zal niet in staat blijken, duurzaam nieuwe uitgaven voor cultu-
rele en sociale behoeften tegen te houden’.32 Het cnv meent dat de Troonrede, die 
op 16 september 1930 wordt uitgesproken, ‘wel zeer in den mineurtoon gesteld’ 
is. ‘Wij achten deze troonrede een fout. Natuurlijk moet met een economische cri-
sis gerekend worden. Het spreekt vanzelf, dat de moeilijkheden die speciaal onze 
land- en tuinbouw doormaakt, moesten worden genoemd. Maar waarom er dan 
niet op gewezen, dat gelukkig in ons land van een crisis toch eigenlijk niet gespro-
ken mag worden?’33 Deze beleidsmatige benadering staat overigens op gespannen 
voet met de weergave van informatie van het cbs in dezelfde Gids als waarin het 
commentaar op de Troonrede is verwoord. De feiten krijgen blijkbaar steeds meer 
kleur, want in De Gids, die op 1 januari 1931 verschijnt, is het cnv doordrongen 
van de crisis. Weliswaar was 1930 ‘voor onze christelijke vakbeweging een betrek-
kelijk kalm jaar’, maar ‘in economisch opzicht is de horizon donker en valt nog 
geen licht te ontdekken. (…) Niemand weet een weg ter ontkoming. En intusschen 
wordt in tal van landen de ellende steeds grooter. En ook in ons land gaan arbeiders 
en arbeidersvrouwen onder groote zorgen gebukt’.34 Blijkbaar duurt het voordat 
de waarneming van gestegen (en hardnekkige) werkloosheid wordt ‘vertaald’ naar 
een gevoel van crisis. Waarbij dit besef eerder doordringt in politieke kring – zie de 
Troonrede van september 1930 – dan in het maatschappelijk midden – zie het   cnv-
commentaar op die Troonrede.35

Het duurt niet alleen lang voordat het cnv zich realiseert dat er sprake is van een 
economische crisis, er is ook ongeloof. Hoe kan het toch dat onze economie in 
deze situatie is beland? ‘Millioenen van menschen hebben aan allerlei tekort. Zij le-
ven in sobere, vaak zelfs slechte levensomstandigheden. En tegelijkertijd wordt het 
productie-apparaat ingekrompen, stilgelegd, worden maatregelen beraamd om de 
productie te beperken. Dat schijnt het middel te zijn, om de tegenwoordige pro-
ductiewijze weer op gang te brengen. Is scherper veroordeling van de huidige, de 
z.g. kapitalistische productiewijze mogelijk? Dat zulke maatregelen onder deze 
omstandigheden worden genomen, bewijst, dat deze productiewijze niet ingesteld 
is op het eigenlijke doel, nl. te voorzien in de behoefte der geheel menschelijke sa-
menleving. Als God ons zegent met overvloedige oogsten, als het productie-appa-
raat zoodanig is geperfectioneerd, dat overvloedig kan voorzien worden in deze 
behoefte, dat zou een oorzaak van vreugde moeten zijn. (…) Maar, nee zoo is het 
niet. Deze samenleving, die op het gewin is ingesteld, kan geen winst meer ma-
ken’.36 Ongeloof verbonden met kritiek op de economische orde. Op zich niet zo 
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vreemd. Veel van de cnv-mannen zijn opgegroeid in een wereld die nog veel ken-
merken van de 19e eeuw heeft, een eeuw waarin het kapitalisme nog niet domineert. 
Het cnv neemt de sociaal-economische ordening als gegeven. Diemer  doet dat al in 
zijn eerste grote rede in cnv-kring. Weliswaar bestrijdt Amelink  hem, maar vooral 
vanuit een bredere visie op de vraag naar werknemerszeggenschap. Nu wordt men 
geconfronteerd met een crisis, die beleefd wordt als een gevolg van de economische 
orde. En die gevolgen wil men niet accepteren. Maar hoe het anders moet? ‘Op die 
vraag moeten wij vooralsnog het antwoord schuldig blijven. Wij hebben geen nieu-
we maatschappij-organisatie kant en klaar op onze schrijftafel staan’. Het ontbre-
ken van dit antwoord is exemplarisch voor het cnv tijdens de crisisjaren. Zeker in 
de eerste jaren. Er wordt – ik kom daarover nog te spreken – serieus nagedacht en 
gezocht naar uitwegen, maar kennis en inzicht schieten tekort – overigens niet al-
leen bij de mannen van de christelijke vakbeweging.

Het zal niet verrassen dat het cnv geen voorstander is van loonsverlaging of ver-
laging van de uitkeringen. De crisis is ‘een benauwend probleem. God zegent ons 
met overvloed. Maar de mensch verzondigt Gods weldaden. (…) De zegen wordt 
zoo tot een vloek. En nu is er blijkbaar naar de meening van velen slechts één mid-
del om ons uit de misère te brengen: loonsverlaging en een gevoelige vermindering 
van den welstand’. Toch is het cnv niet blind voor de werkelijkheid. ‘Natuurlijk 
zie ik heel goed in, dat onder de huidige omstandigheden, vaak loonsverlagingen 
moeten worden geaccepteerd, omdat deze noodzakelijk zijn’, maar, voegt de cnv-
spreker er in zijn radiorede op 11 januari 1932 aan toe, ‘dan moet ook vaststaan, 
dat het accepteren van loonsverlaging wel een eenigszins beteekenende verlaging 
der prijzen tot gevolg zou hebben’. Het gaat er immers niet ‘om de winsten der 
ondernemers grooter te maken’.37

De spreker stelt – zonder het met zoveel woorden te noemen – de hoofdlijn van 
het sociaal-economisch beleid van het kabinet onder kritiek. Het kabinet-Ruijs de 
Bereenbrouck,38 dat als eerste wordt geconfronteerd met de crisis, meent dat over-
heidsingrijpen in beginsel niet bijdraagt aan het oplossen van de crisis. De markt 
zal – zo is de hoofdlijn van denken – zijn eigen problemen door (neerwaartse) 
prijsaanpassing moeten oplossen. Al snel blijkt het beginsel van laissez-faire niet 
te handhaven en wordt er – en in toenemende mate – steun verleend aan de land-
bouw. Colijn  zet dat beleid voort, maar het is innerlijk tegenstrijdig.39 De overheid 
steunt de landbouw, zodat er geen ruimte is voor belastingverlaging, waardoor de 
gewenste daling van de prijs voor arbeid uitblijft. En loondaling is nodig, om op 
die manier de export te bevorderen en zo de economie uit het dal te halen.40 

Een ander element in het kabinetsbeleid is het streven naar een sluitende begro-
ting, een niet gemakkelijke taak als gevolg van de omstandigheden. De crisis zorgt 
voor lagere belastinginkomsten en eist hogere landbouwuitgaven. De eerste grote 
bezuinigingsoperatie krijgt vorm in de Rijksbegroting voor 1933 en is gebaseerd 
op het rapport van een speciaal ingestelde commissie: de commissie-Welter. Het 
rapport bevat voorstellen die alle departementen raken, maar de kritiek van het 
cnv richt zich toch vooral op de voorgestelde inkrimping van het overheidsper-
soneel en op de verlaging van de salarissen van ambtenaren en onderwijzers. Het 
rapport is van zodanig belang dat het cnv op 22 en 23 augustus een Buitengewone 
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Algemene Vergadering houdt. Als inleider treedt Ruppert op ‘wiens inleiding drie 
uur in beslag nam’.41 Deze inleiding ‘met een tusschenzang’ vormt de opmaat voor 
een resolutie, waarin het cnv zijn visie op, de bezuinigingsvoorstellen geeft.42 Een 
resolutie met twee gezichten. Enerzijds wordt erkend dat ‘maatregelen tot herstel 
van het fi nancieel evenwicht van de begrooting niet kunnen uitblijven’, maar an-
derzijds worden de concrete voorstellen van de commissie-Welter stuk voor stuk 
verworpen. In sommige gevallen wordt een alternatief opgenomen. Zo wordt ge-
pleit voor vervroegde pensionering van ambtenaren in plaats van ontslag. En als 
loonsverlaging onvermijdelijk is dan moeten daarover afspraken gemaakt worden 
in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg.43

Naast het streven naar begrotingsevenwicht – waar cnv ten principale niet te-
gen is – leven binnen de christelijke vakbeweging ook andere gedachten om de 
gevolgen van de crisis te verzachten. Zo wordt in het commentaar op de Troon-
rede in september 1931 gepleit voor ‘maatregelen ter bescherming van de eigen 
industrie’ en wordt er met enige regelmaat gediscussieerd over de wenselijkheid 
van arbeidstijdverkorting.44 Tijdens de Algemene Vergadering van juni 1931 
houdt prof. P.S. Gerbrandy  een inleiding over rationalisatie.45 Natuurlijk wordt 
verband gelegd tussen de groeiende economische crisis en de ontwikkeling bin-
nen bedrijven. De vrees voor massale werkloosheid komt uitvoerig aan de orde. 
Is – zo stelt men zich de vraag – arbeidstijdverkorting niet een middel om de ge-
volgen van de rationalisatie en de economische crisis te bestrijden? Maar dan wel 
zonder dat het loon moet worden verlaagd. De Bouwarbeiders hebben tijdens 
recente cao- onderhandelingen de eis tot arbeidstijdverkorting van ‘de moder-
ne organisatie’ [d.i. het nvv, ph] afgewezen. ‘Maar’ stelt H.J. Terweij  – de voor-
man van de Bouwarbeiders – ‘moeten wij ons als christelijke arbeiders er tegen 
verzetten, om in de cao verkorting van den arbeidstijd op te nemen?’46 Terweij  
krijgt door Looyen – Ambtenaren – tegengeworpen dat de norm ‘6 dagen ar-
beiden’ is en Amelink  brengt naar voren dat er geen sprake is van overproduc-
tie, maar van onderconsumptie. Daarom is hij ‘tegen het streven tot invoering 
van een verkorten arbeidstijd’.47 Lijkt tijdens de Algemene Vergadering in 1931 
nog sprake van verdeeldheid, een jaar later zijn de cnv-rijen op dit punt geslo-
ten. Tijdens het icv-congres in Antwerpen van 22 tot en met 24 juni 1932, verzet 
het cnv zich met succes tegen een resolutie, waarin arbeidstijdverkorting ‘het 
vademecum is’. J. Nauta – Beambten – stelt ‘dat in ’t geheel niet vaststaat, dat 
door een 40-urige werkweek (…) een grooter aantal arbeiders te werk zal wor-
den gesteld’.48 En Ruppert voegt daar tijdens het debat aan toe: ‘We hebben van 
den 8-uren dag nooit een dogma gemaakt en zullen dat ook nu niet doen van de 
40-uren-week!’49

Het kabinetsbeleid kan worden getypeerd als het op orde houden van de over-
heidshuishouding en non-interventie in de economische ontwikkeling. Eerder 
werd al opgemerkt dat dit beleid niet was vol te houden onder andere als gevolg 
van omvangrijke landbouwsteun. In de loop der tijd wordt de druk op het kabinet 
om maatregelen te treffen, die de hoogopgelopen werkloosheid bestrijden, steeds 
groter. In de winter van 1933-’34 is meer dan een half miljoen mensen zonder 
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werk.50 Hoewel de bestrijding van de werkloosheid niet de eerste prioriteit van het 
kabinet-Colijn  is, ontkomt het niet aan gerichte activiteiten. Die krijgen vorm in 
het Werkfonds 1934, waarin een bedrag van 60 miljoen gulden wordt gestort. Het 
fonds heeft eigenlijk twee doelstellingen, naast het scheppen van werkgelegenheid 
vervult het een belangrijke rol in de aanpassingspolitiek van het kabinet. Alleen 
werken, uitgevoerd tegen lonen die aanzienlijk onder het normale loonpeil lagen, 
komen voor fi nanciering in aanmerking.51

‘Het wil ons voorkomen, dat dit plan [het wetsontwerp inzake het Werkfonds, 
ph] van de regeering toejuiching verdient,’ schrijft het cnv in een reactie. Het is 
‘een waarlijk grootsch plan’ en ‘de regeering decreteert daarbij geen lagere loo-
nen’. (…) Het spreekt vanzelf, dat bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden, de 
vakorganisaties, binnen het raam van het rechtvaardige en het redelijke, voor de 
belangen der arbeiders (…) hebben op te komen’.52 De wens lijkt de vader van de 
gedachte, want het is wel degelijk de bedoeling om de werken tegen lagere lonen 
uit te voeren. Minister Slotemaker de Bruïne vindt weliswaar dat over die lonen 
ordelijk overleg moet worden gevoerd, maar de bonden krijgen wel een dilemma 
voorgeschoteld: indien de vakbeweging niet wil meewerken aan het plan, dan zal 
de steun aan werkverruimingsarbeiders  tot een minimum worden beperkt.53 En 
‘komt men over de loonen niet tot overeenstemming, dan wordt het desbetreffen-
de werk niet uitgevoerd. (…) Dat laatste legt tevens een belangrijke verantwoor-
delijkheid op de arbeidsorganisaties’.54 Die benadering past in de fi losofi e van het 
cnv en de criticasters worden door Amelink  dan ook krachtig terecht gewezen.

De positieve benadering van het Werkfonds door de christelijke vakcentrale 
slaat al spoedig om in teleurstelling. ‘Er schijnt echter niet veel schot in te zitten. 
(…) Inmiddels zijn we eenige maanden verder en niemand merkte dat er iets ge-
beurde’.55 Strikt genomen is het verwijt niet juist: er was wel van alles gebeurd, 
want er zijn tal van ambtelijke ruzies uitgevochten. Zo is de voorzitter van het 
Werkfonds afgetreden uit frustratie over de trage gang van zaken.56 In september 
1934 lijkt sprake van enige voortgang. De Gids kopt: ‘De eerste resultaten’, maar 
diezelfde Gids herhaalt die kop in november 1936 nog maar eens. De feiten zijn er 
naar: in 1935 krijgen nog geen duizend arbeiders werk via het fonds. Toch werd er 
steeds meer geld ingestoken en in 1938-’39 worden er bijna 5000 mensen aan werk 
geholpen – een troostend druppeltje op een gloeiende plaat.

4.2.2  De Gouden Standaard

Het Werkfonds heeft mede tot doel bij te dragen aan de aanpassingspolitiek van het 
kabinet. Een beleid dat na 1933 steeds moeilijker wordt, ook doordat een aantal be-
langrijke handelspartners in dat jaar de gouden standaard loslaat. De exportpositie 
van de Nederlandse economie wordt daardoor eerder verslechterd dan verbeterd. 
Het kabinet-Colijn  houdt vast aan die gouden standaard, omdat het niet overtuigd 
is van de theoretische voordelen van het loslaten daarvan.57 Colijn  – en met hem 
gezaghebbende economen, zoals de president-directeur van de Nederlandse Bank, 
L.J.A. Trip – verwachten meer van een op defl atie gerichte aanpassingspolitiek. De 

118-155•Hazenbosch H04.indd   132 08-04-2009   22:34:07



gedachte achter dit beleid is, dat door het verla-
gen van het kostenniveau de concurrentieposi-
tie op de wereldmarkt kan worden verbeterd, 
waardoor de economische bedrijvigheid aan-
trekt en de werkgelegenheid groeit. 

Het cnv – eerst bij monde van Amelink  en la-
ter van Fuykschot – deelt die visie.58 In zijn ge-
schiedenis van het cnv schrijft Amelink  duide-
lijke taal: het loslaten van de gouden standaard 
is ‘knoeien met de munt’ en ‘geen eerlijk mens 
die daaraan dacht’.59 Het is in de visie van Ame-
link  en de zijnen niet alleen een economisch 
vraagstuk, maar ook een moreel probleem. Het 
loslaten van de vaste goudkoers is ‘economisch 
een sprong in het duister, waarbij aan een deel 
van het volk onrecht wordt aangedaan, zonder 
dat van te voren vaststaat, aan welk deel. Het is 
onrecht met het beruchte domme potlood’,60 zo 
meent Fuykschot in een serie artikelen in De 
Gids. Er moet in zijn ogen een andere weg wor-
den bewandeld: ‘de weg namelijk, waarop alle 
vorderingen en schulden, die in geld luiden, in 
overeenstemming met de waardedaling van de 
goederen worden gebracht’. Als – zo redeneert 
hij – de waarde van de huizen daalt dan moeten 
ook de hypotheken en de huren omlaag. Maar 
juist deze aanpassingen stuiten bij Colijn , die kan rekenen op de steun van de ar-
fractie in de Tweede Kamer, op verzet. In dit opzicht bevindt het cnv zich eerder 
in het gezelschap van de rksp dan van de arp.61

Het cnv valt Colijn  wel bij op een ander deel van zijn argumentatie. Het ge-
volg van defl atie kan leiden tot hogere grondstofprijzen en daarmee tot hogere 
lonen. Op die manier wordt het paard achter de wagen gespannen. ‘De conclusie 
is dan ook, dat den kleinen man, dat den arbeidenden stand enkel schade te wach-
ten staat. Zoo er enig voordeel valt te behalen, zal dit door het groot-kapitaal (…) 
worden behaald. (…) Onder deze omstandigheden beschouwen wij het als een 
duren plicht, als een voldoen aan onze internationale roeping vol te houden tot het 
uiterste. Ook als wij daarvoor offers moeten brengen’, meent Fuykschot.62

De steun aan de hoofdlijn – zo moet het vasthouden aan de vaste wisselkoers 
toch worden genoemd – van Colijn s beleid, zegt evenwel niets over de cnv-
opstelling tegenover het dagelijkse beleid. Aanvankelijk enthousiasme over het 
Werkfonds, maar forse kritiek op de manier waarop het kabinet een sluitende be-
groting wil realiseren. ‘Wel mogen wij echter zeggen, dat het voor ons verbond 
vaststaat, dat een sluitende staatsbegroting een noodzakelijkheid is. En ook stem-
men wij toe, dat (…) de publieke uitgaven een heel stuk naar beneden zullen moe-
ten’.63 Maar vervolgens laat het cnv na een Buitengewone Algemene Vergadering 

Afb. 11   F.P. Fuykschot.
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op 31 mei 1935 in een lange resolutie weten dat de verlaging van salarissen en pen-
sioenen in de overheidssfeer en andere uitgavenverlagingen, zoals bezuinigingen 
op de Invaliditeits- en Ouderdomswet, niet moeten worden doorgezet.64 De ge-
dachte dat het cnv heen en weer geslingerd wordt tussen de directe belangen van 
zijn leden en zijn steun aan de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid – dat inhoude-
lijk wordt onderschreven – dringt zich op. Een ongemakkelijke positie binnen de 
protestants-christelijke zuil.

Als eind september 1936 Frankrijk en Zwitserland de gouden standaard verlaten, 
kan het kabinet niet anders meer dan hetzelfde doen.65 Amelink  reageert eigenlijk 
opgelucht: ‘de depreciatie van den gulden, die nu om en bij 22 procent bedraagt, 
heeft ongetwijfeld de aanpassing, die door de tot dusver gevoerde regeeringspoli-
tiek reeds belangrijk was voortgeschreden, met één ruk, nog een heel stuk verder 
gebracht’.66 Van het morele probleem – met een religieuze ondertoon – is blijkbaar 
niet veel meer over.

4.2.3   Voortdurende (jeugd)werkloosheid

‘Men kan nu wel met zekerheid vaststellen dat de economische werelddepressie 
voorbij is’, schrijft Fuykschot in het voorjaar van 1937. En hij heeft gelijk: de uit-
voer stijgt in 1937 met ruim 19% en de industriële productie neemt fl ink toe. Het 
herstel duurt echter niet lang. Als gevolg van de ontwikkeling van de Amerikaan-
se economie buigt de conjunctuurgolf naar beneden. Dat heeft gevolgen voor de 
Nederlandse economie, die duidelijk wordt geremd in haar ontwikkeling. De re-
cessie duurt maar kort en eind 1938 buigt de conjunctuurgolf opnieuw: nu naar 
boven.67

De economie herstelt zich door de bank genomen. Dat is ‘verblijdend’, schrijft 
Amelink  in zijn nieuwjaarsartikel in de eerste Gids van 1938, maar het aantal 
werklozen blijft ‘nog ontstellend groot’. Er is meer nodig dan economisch her-
stel om de enorme werkloosheid terug te dringen. De nieuwe minister van Soci-
ale Zaken, C.P.M. Romme , kondigt eind december 1937 een pakket maatregelen 
aan gericht op het verminderen van het werklozental.68 Belangrijk onderdeel van 
dat pakket is ‘de beperking en regeling van den arbeid der gehuwde vrouw’. Daar-
naast bevat het pakket de toezegging tot een wettelijke regeling van de werkloos-
heidsverzekering te komen en om kinderbijslag in te voeren.69

Het cnv stelt ‘met genoegen’ vast dat deze punten ‘voorkomen in ons sociaal-
politiek program’. Met instemming wordt dan ook de toelichting op het vooront-
werp van wet geciteerd: ‘naar natuurlijk bestel dient de man de kostwinner van 
het gezin te zijn en heeft de vrouw tot taak de verzorging van het gezin. Het is 
in het algemeen een misstand als de vrouw zich aan die taak onttrekt en zich een 
anderen werkkring zoekt’.70 Deze gedachte, die in christelijke kring brede ingang 
heeft, brengt met zich dat er gepleit wordt voor een wettelijke regeling, waardoor 
gehuwde vrouwen geen betaalde arbeid verrichten. ‘Uit den aard der zaak zal niet 
kortweg met een verbod volstaan kunnen worden’, want als de man niet of onvol-
doende de kost kan verdienen, dan zal zijn vrouw dat moeten doen. Het verbod 
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– zo is het voornemen van Romme  – beperkt zich niet alleen tot fabrieksarbeid, 
maar krijgt een brede werking. Overigens valt het verrichten van huishoudelijke 
arbeid tegen betaling buiten het verbod, formeel omdat het zo moeilijk is te con-
troleren.

De heersende gedachte over de positie van de gehuwde vrouw in de christelijke 
wereld, wordt door velen niet gedeeld. ‘Minister Romme  heeft den toorn en den 
verontwaardiging van vele vrouwen opgewekt,’ meldt Gesina H.J. van der Mo-
len71 in De Gids.72 Ten onrechte – zo betoogt zij langs dezelfde lijn als Romme  in 
zijn memorie van toelichting. Overigens voelt het cnv blijkbaar zelf ook wel wat 
van de kritiek, want het zal niet zonder rede zijn dat een vooraanstaande vrouwe-
lijke anti-revolutionair gevraagd is om het wetsontwerp te verdedigen. Maar als 
zij fi nanciële steun vraagt om haar principiële opvattingen in een brochure te ver-
woorden, geeft het db niet thuis.73

Op 2 juli 1938 stelt de Hoge Raad van Arbeid zijn advies, waarom de minister 
had gevraagd, vast. De hrva wijst het wetsontwerp af. Er moet nader onderzoek 
komen – hoe groot is ‘het probleem’ eigenlijk?74  Vervolgens moet op grond van 
de onderzoekresultaten nog maar eens opnieuw over het nut van deze wetgeving 
worden nagedacht. De principiële achtergronden van het wetsontwerp, waaraan 
in cnv-kring waarde wordt gehecht, kennen blijkbaar weinig maatschappelijke 
bijval. Het wetsontwerp wordt nooit tot wet verheven. Romme ’s opvolger op 
Sociale Zaken, J. van den Tempel , zal het ontwerp eind 1939 dan ook intrekken. 
Maar het cnv zal nog de nodige tijd vasthouden aan zijn visie op het gezin en de 
rol van man en vrouw daarin.

Werkloosheid is in de visie van het cnv niet alleen maar een sociaal-economisch 
probleem, maar ook een moreel probleem. Dat treft alle werklozen, maar vooral 
‘de jonge mannen, staande aan de ingang van het leven, waren tot nietsdoen ver-
oordeeld. (…) Als een nietsnut gingen zij, vaak jaren aaneen, het leven door’.75 Het 
ligt dan ook ‘voor de hand dat onze christelijke vakbeweging, dit gevaar ziende, 
een ernstige poging waagde, den strijd daartegen aan te binden’.

Al in het najaar van 1930 – als de eerste crisisgevolgen zichtbaar worden – zijn 
‘pogingen aangewend om de jeugdigen werkloozen te beschermen tegen de na-
deelige gevolgen van langdurige werkloosheid’. Eerst alleen in de grote steden, 
maar allengs ook in kleinere plaatsen ontstaat aandacht voor dit vraagstuk.76

Praktisch probleem voor de vakbeweging is dat deze activiteiten geld kosten en 
dat rond het beroepsonderwijs samenwerking met de overheid nodig is. De zaak 
komt aan de orde in een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken, Ruys. 
Dat leidt tot een circulaire van de minister aan de gemeenten om de zaak lokaal in 
overleg met de vakbonden op te pakken.

Binnen het cnv is de zaak in handen van de besturenbonden (cbb’s). Hen wordt 
‘met nadruk verzocht, wel te willen toezien, dat bij ontwikkeling en ontspanning 
niets geboden wordt, dat in strijd zou zijn met onze beginselen. Terwijl de mo-
gelijkheid onder het oog gezien diende te worden, dat, binnen het raam eener al-
gemeene samenwerking, aan eigen ontwikkeling en ontspanning voor onze jonge 
leden de voorkeur moet worden gegeven’. Het gaat dus om ‘ontwikkeling’ in de 
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vorm van vakonderwijs en om ‘ontspanning’, ‘die zich meestal openbaart in het 
beschikbaar stellen van lokalen, waar gelegenheid is voor lezen, spelen, het aan-
hooren van lezingen en voordrachten; terwijl ook fi lms en lichtbeelden worden 
vertoond’. Vooral bij de ‘ontspanning’ wordt samengewerkt met andere chris-
telijke organisaties op lokaal niveau, want voorkomen moet worden dat jonge-
re werklozen hun ontspanning buiten de christelijke wereld zoeken en daardoor 
wegdrijven van het geloof. Het cnv vraagt de cbb’s niet alleen om actief te zijn, de 
cbb’s worden ook bevraagd op hun activiteiten, die vervolgens in het Verslag wor-
den opgenomen. De meeste cbb’s ontwikkelen dan ook activiteiten, terwijl andere 
dat bij gebrek aan lokale steun moeten laten liggen.77 

Maar er is meer nodig. In mei 1932 stelt Schipper  in het Dagelijks Bestuur de 
vraag ‘of het gewenscht en mogelijk is, een grooter of kleiner deel der jeugdige 
werkloozen, in overleg met de betrokken organisaties, enkele dagen in den min-
der drukken tijd in ons vacantie-oord te Putten te brengen’. Het idee van deze 
‘kampen’ is afkomstig uit de kring van de ajc – de Arbeiders Jeugd Centrale, de 
jongerenorganisatie van de sdap.78 Dat blijkt nog niet eenvoudig, want ‘het Va-
cantie-oord (is) tot eind September bezet’. Daarna zijn er – met hulp van de bon-
den – wellicht wel mogelijkheden. De leer-werkopdracht kan – zo wordt over-
wogen – bestaan uit het bouwen ‘eener recreatiezaal’.79 Op 5 september wordt 
besloten ‘om, gezien de groote kosten die er aan verbonden zijn en de weinige tijd 
van voorbereiding die nog rest, het plan om een aantal jeugdige werkloozen ge-
durende een week in een vacantiekamp bijeen te brengen, dit jaar niet tot uitvoe-
ring te brengen’.80

In het voorjaar van 1933 worden wel drie kampen georganiseerd in Putten, 
waaraan door ruim 80 jongeren wordt deelgenomen. Maar meer jongeren heb-
ben belangstelling en daarom wordt overleg gevoerd met de ncsv (Nederlandsch 
Christelijke Studenten Vereniging) om meer kampen te organiseren. Ook samen-
werking met anderen komt tot stand en dat leidt – nog in 1933 – tot de groei van 
het aantal kampen. In 1934 wordt dit beleid voortgezet en uitgebreid met regio-
nale kampen. Voordelen: meer jeugdigen worden bereikt en de kosten worden 
beperkt. Want ondanks de overheidssubsidie moeten ook de bonden bijdragen en 
dus moeten de kosten – gegeven de schaarse middelen – beperkt worden.81

De morele zorg voor werklozen begint met aandacht voor jongeren, maar breidt 
zich in de loop van de crisisjaren uit tot andere groepen. Er is eerst sprake van ei-
gen initiatief en eigen arbeid. Daarna van samenwerking op protestants- christelijk 
erf, die vorm krijgt in de ‘Centrale voor Werkloozenzorg’, waarin de kerken sa-
menwerken met christelijk-sociale organisaties. Zo ontstaat een scala aan activi-
teiten op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Niet alleen kampen, cursussen en 
plaatselijk werk gericht op ontspanning, maar ook aandacht voor de werkgelegen-
heid van jeugdigen. 

Op initiatief van het Jonge Vrouwen Gilde komt er aandacht voor de vrouwen 
van werkloze leden. Om deze vrouwen ‘boven de moeiten en zorgen van alledag 
uit te beuren’ ontstaat het ‘door het cnv-bestuur op hoogen prijs gestelde’ idee om 
deze vrouwen een kort verblijf in een vakantieoord aan te bieden. Een experiment 
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in 1935 verloopt succesvol en het initiatief wordt in de volgende jaren verder uit-
gebouwd.82 In 1940 wordt deze activiteit als gevolg van de oorlog gestaakt. ‘Met 
groote voldoening zien wij op dit crisiswerk terug. (…) Onze vrouwen hadden 
door jarenlange werkloosheid een zwaren last te dragen. Door haar in de gelegen-
heid te stellen, eenige dagen van rust en ontspanning te genieten in ons vacantie-
oord te Putten, heeft de christelijke vakbeweging het beginsel van het dragen van 
elkanders lasten gepoogd in de practijk te brengen’.83

De kampformule – ontwikkeld voor jongeren – wordt vanaf 1937 met suc-
ces toegepast voor mannelijke leden die zonder werk zijn. Zo nemen in 1938 800 
mannen deel aan kampen, waar hen ‘ontspanning en ontwikkeling’ wordt gebo-
den.84 

4.2.4   Romme ’s plannen

Het vraagstuk van de jeugdwerkloosheid trekt vanzelfsprekend niet alleen in cnv-
kring de aandacht. Ook de politiek buigt zich over het probleem. Met name mi-
nister Romme  maakt de bestrijding van de jeugdwerkloosheid tot een kern van 
zijn beleid.

In eerste instantie – in het begin van de crisis – beperkt de overheid zich tot het 
fi nancieel ondersteunen van verzuilde activiteiten. Het opvoeden van de jeugd is 
– zo wordt geredeneerd – geen taak van de overheid. Het resultaat van de parti-
culiere jeugdwerklozenzorg blijft evenwel beperkt en in toenemende mate ont-
wikkelt zich de gedachte dat er wel een rol voor de overheid is. In de zomer van 
1938 dient Romme  zijn Nota betreffende bestrijding van jeugdwerkloosheid in 
bij het kabinet. Hij bepleit een arbeidsverbod voor 14-jarige jongens en 15-jarige 
meisjes, verplichte deeltijdarbeid voor jongeren, de instelling van een nationaal 
orgaan jeugdkampen en de invoering van de arbeidsplicht voor jongeren.85 Het 
debat spitst zich toe op de extra middelen, die nodig zijn om de jeugdkampen en 
de arbeidsplicht te realiseren. Dat leidt tot het bijna-aftreden van de minister van 
Financiën en tot stevige spanningen in het kabinet. De protestants-christelijke 
ministers hechten zwaarder aan het streven naar een sluitende begroting dan de 
ministers van rooms-katholieke huize.86

Op 22 september 1938 praten Stapelkamp  en Schipper  met Colijn . De cnv’ers 
stellen met tevredenheid vast dat ook de minister-president ‘tegenstander van de 
verplichte arbeidsdienst is’. Er moet overigens wel een oplossing worden gevon-
den voor de te geringe deelname van jongens aan de werkkampen. Het cnv zegt 
toe een aantal suggesties te doen om die vrijwillige deelname te vergroten.87 Half 
oktober komt het cnv zijn toezegging na. Het cnv vraagt de regering onder an-
dere om de levensbeschouwelijke organisaties meer geld te geven zodat zij de 
 propaganda voor de kampen kunnen versterken. Ook daaruit blijkt dat het kamp-
werk vooral gezien wordt als een zaak en een taak van de organisaties en niet van 
de overheid.88

Eind maart 1939 – de plannen van Romme  zijn nader uitgewerkt – komt de zaak 
in het Algemeen Bestuur aan de orde. Schipper  leidt de bespreking in. Met betrek-
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king tot het kampwerk is – zo stelt hij – ‘een tendenz naar gemeenschapsopvoe-
ding waar te nemen’. De voorstellen zijn niet echt grijpbaar. ‘Er is echter een stre-
ven, om de taak van de opvoeding der jeugdigen van het gezin naar de kampen te 
verschuiven. (…) In feite beteekent het een verlegging van de taak der opvoeding, 
waartegen ongetwijfeld groot bezwaar moet worden gemaakt. Waakzaamheid te-
gen de leiding van den socialen jeugddienst is in dit opzicht wel dringend gebo-
den’. Schipper  verwoordt de zorg van de vergadering, die in deze arbeidsdienst 
een ontwikkeling naar Duits model ziet – een ontwikkeling die met kracht moet 
worden voorkomen.89 De cnv-opvattingen worden – wellicht door Amelinks 
 invloed – gedeeld door de Anti-Revolutionaire Kamerfractie, die daarmee tegen-
over de ‘eigen’ minister-president dreigt te komen staan. Een ongemakkelijke po-
sitie voor Colijn . Zonder de politieke gang van zaken hier te bespreken kan wor-
den geconcludeerd dat de stellingname van het cnv een bescheiden rol speelt in de 
val van het 4e kabinet-Colijn , waarmee feitelijk een einde komt aan het openbare, 
politieke leven van de antirevolutionaire staatsman.90

4.2.5   Collectieve arbeidsovereenkomst

In 1927 komt de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst tot stand. Er ont-
breekt – in de ogen van velen, waaronder het cnv – evenwel een belangrijk ele-
ment, namelijk het algemeen  verbindend verklaren van de cao. Door die al-
gemeen verbindendverklaring worden ook ongeorganiseerde werkgevers en 
werk nemers gebonden  aan de afgesloten cao in hun bedrijfstak. Op die manier 
wordt loonconcurrentie uitgesloten. Angst voor infl exibiliteit van de lonen met 
negatieve concurrentiegevolgen is een van de belangrijkste argumenten tegen dit 
avv-pleidooi. Daarnaast bestaat grote huiver voor te veel overheidsinvloed.

De economische crisis leidt echter tot een andere visie op dit vraagstuk. De visie 
op de rol van de overheid verandert onder druk van de omstandigheden, terwijl 
ook werkgevers andere belangen krijgen. Het verlies van internationale markten 
leidt tot allerlei vormen van samenwerking tussen ondernemingen. ‘Koop Neder-
landsche waar, dan helpen wij elkaar’ duidt op een streven om Nederlands fabri-
kaat in eigen land af te zetten. Daarbij past dat door ondernemers gemaakte, on-
derlinge afspraken niet doorbroken worden. In dat kader komt in 1935 de Wet op 
de verbindend en onverbindend verklaring van ondernemersovereenkomsten tot 
stand.91 In het verlengde daarvan past wetgeving om te voorkomen dat oneerlijke 
loonconcurrentie optreedt. In december 1936 zendt de minister van Sociale Za-
ken, M. Slingenberg (vdb), dan ook een voorstel voor een wet op de verbindend-
verklaring van cao’s naar het parlement.92

Op 12 februari 1937 buigt het Algemeen Bestuur zich over het Ontwerp van 
wet tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen 
van collectieve arbeidsovereenkomsten. Tweede voorzitter, J. Hofman , neemt de 
aftrap voor zijn rekening. Hij is tevreden met het feit dat het wetsontwerp er ein-
delijk is, want het ontwerp ‘komt voort uit een opvatting, die bij de christelijke ar-
beidersbeweging in Nederland instemming vindt, nl. dat, wat in het bedrijfsleven 
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is gegroeid, door den wetgever moet bevestigd worden’.93 Maar het feit dat het cnv 
‘met grote waardeering kennis (heeft) genomen van het voornemen der regeering’, 
laat onverlet dat er stevige kritiek is. Als het wetsontwerp ongewijzigd door de 
 Staten-Generaal wordt aangenomen zal het niet beantwoorden aan het doel. In een 
adres aan de Tweede Kamer formuleert het cnv een aantal punten van kritiek. Zo 
vindt het Verbond de ‘termijn der bindendverklaring’ te rigide op één jaar gesteld 
en wordt de ‘controle op de naleving’ node gemist, terwijl deze heel  gemakkelijk 
kan worden opgedragen aan de bedrijfsraad. Het cnv pleit ervoor dat werkgevers- 
en werknemersvakcentralen vertegenwoordigd zijn in de commissie die over het 
verbindend verklaren moet adviseren. En tot slot voert het cnv een pleidooi om 
de artikelen die het onverbindend verklaren regelen uit het ontwerp te schrappen. 
Onverbindend verklaren is in strijd met de geest van het wetsontwerp, dat immers 
uitgaat van de gedachte ‘dat door den wetgever bevestigd moet worden hetgeen in 
het bedrijfsleven is gegroeid’. De weigering om een cao algemeen verbindend te 
verklaren is voldoende als door het verbindend verklaren het algemeen belang in 
het geding mocht komen. ‘Onverbindendverklaring schept de mogelijkheid, dat 
collectieve arbeidsovereenkomsten uitsluitend zulke artikelen kan bevatten, die de 
minister wenscht’. En dat is een gruwel in de visie van het cnv, want daardoor kan 
de cao zijn karakter verliezen en verworden tot ‘door den minister aangegeven re-
geling van arbeidsvoorwaarden voor een bepaald bedrijf’.94

Op 19 maart 1937 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken. Het debat 
leidt tot een aantal wijzigingen, die in het verlengde liggen van de cnv-kritiek, 
maar de bepaling over de onverbindend verklaring blijft gehandhaafd. Amelink  
schrijft een uitvoerig artikel in De Gids, waarin hij ook ingaat op zijn eigen stem-
gedrag. Hij stemt voor de wet en bij de artikelsgewijze behandeling ook voor het 
gewraakte art. 8, waarmee hij nogal afwijkt van de lijn van de christelijke vakcen-
trale. Hij – en anderen met hem – bezwijken voor de druk van de minister, want 
‘de minister had in het debat verklaard, dat deze bepaling “een van de belangrijk-
ste pilaren is waarop het ontwerp steunt”. Dat beteekende dus: verwerping van 
de onverbindend verklaring leidt tot intrekking van het ontwerp’. Met tegenstem-
men – zo meent Amelink  – ‘waren de wenschen van het cnv allerminst gediend 
geweest’.95 

De wet treedt op 1 oktober 1937 in werking. Een maand later wordt de commis-
sie van de Hoge Raad van Arbeid geïnstalleerd, die de minister over het al dan niet 
algemeen verbindend verklaren gaat adviseren. Stapelkamp  wordt lid. Maar hij 
beleeft weinig vreugde aan het lidmaatschap. In 1940 concludeert hij dat er weinig 
schot in de zaak zit. Van de (slechts) 17 verzoeken worden er dan ook maar 3 ge-
honoreerd.96 De conclusie is dat de regelgeving rond de cao – na jarenlange dis-
cussies – op orde is, maar niet brengt wat het cnv daarvan verwacht. 

4.2.6   Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsbemiddeling is een intermediaire voorziening, die het functioneren van de 
arbeidsmarkt kan verbeteren. De staatscommissie onder leiding van Treub, die in 
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1914 zijn eindrapport publiceert, adviseert ook over de organisatie van de open-
bare arbeidsbemiddeling en bepleit een landelijk netwerk van arbeidsbeurzen.97 
De commissie wil ook een ordelijke regeling van de arbeidsbemiddeling door par-
ticulieren. Het wetgevingstraject neemt blijkbaar de nodige tijd in beslag, want 
pas op 1 maart 1929 wordt een ontwerp-Arbeidsbemiddelingswet ingediend bij 
de Tweede Kamer. Er is een ilo-verdrag dat aanbeveelt de openbare arbeidsbe-
middeling wettelijk te regelen98 en het wordt van belang geacht dat in alle gemeen-
ten met meer dan 15.000 inwoners een arbeidsbeurs wordt ingericht. Ook moe-
ten – zo meent de wetgever – regels worden gesteld voor arbeidsbemiddeling met 
winstoogmerk. 

Het cnv reageert tevreden, daar ‘ons sociaal-politiek program sinds jaren het 
punt bevatte: “wettelijke regeling der arbeidsbemiddeling” ’. Feitelijk legt de wet 
vast wat in de praktijk al is gegroeid, maar dat betekent niet dat het cnv zonder-
meer instemt met de voorstellen.99 Op 22 februari 1930 schrijft het Verbond een 
brief aan de Tweede Kamer, waarin gepleit wordt om twee verboden in de nieu-
we wet op te nemen. Het eerste verbod, dat het cnv bepleit, betreft een verbod op 
bemiddeling tegen lonen die lager dan gebruikelijk liggen. Het cnv vreest dat ‘in 
verband met de werkloosheid’ uitkeringsgerechtigde werknemers, die worden be-
middeld naar werk met lagere dan de gebruikelijke lonen geacht worden passende 
arbeid te hebben geweigerd en dus hun uitkering kwijt zijn. Een tweede verbod, 
waar het cnv voor pleit, is een verbod op arbeidsbemiddeling met winstoogmerk. 
Die vorm van arbeidsbemiddeling is ‘in strijd met de waardigheid van den arbei-
der als mensch’. Ook het nvv maakt dezelfde kritische kanttekeningen en tijdens 
de Kamerbehandeling krijgen de twee vakcentrales gedeeltelijk hun zin: arbeids-
bemiddeling met winstoogmerk wordt verboden. Maar arbeidsbemiddeling tegen 
lager dan gebruikelijke beloning blijft wel mogelijk.100

Tot niet geringe verbazing van het cnv, dat meent in de arp een bondgenoot te 
hebben, stemt slechts één antirevolutionair voor de wet: Smeenk . Hij mag vervol-
gens in een lang artikel in De Gids uitleggen wat het belang van de Arbeidsbemid-
delingswet is.

4.3   Sociale zekerheid

4.3.1    Werkloosheidsverzekering

Als er één woord verbonden is met de werkloosheid uit de jaren ’30 is het wel het 
woord ‘stempelen’. Mensen – aangewezen op een uitkering – moeten zich dage-
lijks melden om te stempelen, zodat voorkomen wordt dat zij zwart werk verrich-
ten. In het vorige hoofdstuk stelde ik al vast dat de wetgeving op het gebied van 
de werkloosheidverzekering niet tot stand kwam. Maar daarmee is niet gezegd dat 
het beleid op het gebied van de werkloosheidsverzekering niet wordt beïnvloed 
door de economische crisis. ‘De in omvang nog steeds toenemende crisis, maakte 
het voor de werkloozenkassen der bij ons Verbond aangesloten organisaties vrij-
wel onmogelijk om met de gewone inkomsten aan hunne verplichtingen tegen-
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over de gewone leden te voldoen’, aldus het 15e Verslag. De overheid springt bij 
om de kassen in stand te houden, maar streeft naar een sluitende begroting en dat 
dwingt tot lagere bijdragen aan de vakbondskassen.101 Met kunst- en vliegwerk 
worden de kassen draaiende gehouden: premieverhoging, beperking van rechten, 
bijdragen uit de bondskassen.

De werkloze, die na ommekomst van zijn verzekeringsuitkering geen werk 
heeft, en de werkloze die niet via een bond is verzekerd, hebben recht op ‘steun’. 
Over de ontwikkeling van ‘de steun’ overlegt de minister met de drie landelijke 
vakcentrales in de zogenoemde Contactcommissie. In de loop der jaren worden 
daar reeksen besluiten geformuleerd. De lijn in die besluiten heeft veel weg van 
het verzachten van de steunverlagingen, waarbij het cnv er vooral voor pleit om 
grotere gezinnen te ontzien. De steun is in de visie van het cnv eigenlijk te laag, 
maar er is ook begrip voor de keuzes van de overheid. 

In het voorjaar van 1934 besluit Slotemaker de Bruïne  de steunbedragen met in-
gang van 1 juli te verlagen. Dat kan in zijn visie omdat de lonen zijn gedaald en 
moet omdat de begroting niet sluit. ‘Gebeurde dit niet, dan moest voor ontred-
dering der overheidsfi nanciën worden gevreesd; een ontreddering die juist voor 
de werkloozen een ernstige bedreiging zou zijn, omdat dan de middelen zouden 
ontbreken om met steunverlening voort te gaan’. Zo schetst De Gids de redene-
ring van de minister en tekent bij die redenering aan: ‘door de vertegenwoordigers 
der vakcentralen is (…) met grooten nadruk gewezen op den nood die er nu veels-
zins reeds in de gezinnen der werkloozen bestaat; is er op gewezen dat er van het 
steunbedrag eigenlijk niets af kan, dat dit steunbedrag integendeel in vele gemeen-
ten nu reeds te laag moet worden geacht, en dat van de regeering, die dit alles ook 
kan weten, verwacht mag worden dat zij niet dan in het allernoodzakelijkste geval 
de steunbedragen zal verminderen’. Blijkbaar doet zich zo’n situatie voor en de 
vakbeweging heeft de keus: ‘1. tegen den minister zeggen: “Excellentie, wij willen 
geen verlaging van den steun en stellen op verder overleg geen prijs”; 2. nu de re-
geering toch meende te moeten doorzetten, mede te werken een zoo goed moge-
lijk regeling te verkrijgen’.

De vakbeweging kiest voor het laatste en het cnv stelt vast ‘dat het overleg dat 
verder gevoerd is niet alleen intensief was, maar ook vruchtbaar’. Het ‘vruchtba-
re’ zit hierin dat ‘de nieuwe regeling de groote gezinnen en de werkloozen uit de 
lagere loonklassen tegemoet (komt)’. Dat is in de visie van het cnv winst binnen 
het geleden verlies.102

De verlaging van de steun leidt op 4 juli 1934 tot oproer in Amsterdam. Op deze 
zomerse woensdagavond komen aanhangers van een communistische organisatie 
bijeen in de Jordaan. Op een bepaald moment slaat de vlam in de pan en breken 
er rellen uit. De volgende dag is het ronduit oorlog.103 De rellen verspreiden zich 
door de stad en slaan ook over naar andere steden, zoals Rotterdam, Den Haag, 
Enschede en Heerlen. De cpn poogt greep op de spontane acties te krijgen en 
roept op tot steun en staking.104 Maar die steun komt niet, wel het leger. Als het op 
zaterdag weer rustig is, zijn er zeven doden en tweehonderd gewonden te betreu-
ren.105 Het cnv neemt duidelijk stelling. ‘Wat in Amsterdam is gebeurd, kan door 
geen regeering worden geduld. Het is opstand, het is verzet tegen de overheid’. 
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In de visie van het cnv is sprake van opzet en het Verbond dringt erop aan dat de 
organisatoren worden opgespoord en berecht. Maar meer: na uit communistische 
schrifturen te hebben geciteerd vraagt het cnv zich af: ‘hoelang zal in Nederland 
dergelijk ophitsend schrijven door de overheid nog worden geduld?’106 Het cnv 
staat niet alleen in deze benadering. Het communistische blad De Tribune wordt 
voor enige tijd gesloten.

Met de al eerder besproken problemen op De Zeven Provinciën vormt het Jor-
daan-oproer feitelijk het enige openlijke, niet-georganiseerde verzet tegen het so-
ciale zekerheidsbeleid van de kabinetten-Colijn . De vakorganisaties – ook het nvv 
heeft zich uitgesproken tegen het Jordaan-oproer107 – richten zich op het wegne-
men van de scherpe kantjes van het beleid, maar hebben in de grond van de zaak 
geen echt alternatief.

Na de verlaging van de steunbedragen keert de rust aan het uitkeringsfront te-
rug, maar wordt in 1936 opnieuw verstoord. Een steunuitkering kan een toeslag 
voor de huishuur bevatten en het steunbedrag zelf is afhankelijk van het laatst ver-
diende loon. Als dit loon daalt, dan daalt ook de steunuitkering. In het voorjaar van 
1936 dient het kabinet het zogenoemde vaste-lasten-ontwerp in bij de Kamer. De 
gedachte achter dit ontwerp is om bepaalde kosten – hypotheekrente, huren – te 
kunnen verlagen om zo de aanpassingspolitiek van het kabinet te doen slagen. Als 
gevolg van dit beleidsvoornemen meent minister Slingenberg dat de huurtoeslag 
op de steunuitkering kan worden ingetrokken. De huren zullen immers dalen.108 
Het cnv maakt duidelijk, dat ‘in abstractie geredeneerd, voor geleidelijke afschaf-
fi ng van den huurbijslag’ wel wat te zeggen valt, maar het moet dan wel zo zijn dat 
of de huren dalen of dat er goedkopere woningen beschikbaar zijn. En omdat de 
Kamer het vaste-lasten-ontwerp niet heeft aangenomen, kan van lagere huurtoe-
slag dan ook geen sprake zijn. Ondanks een herhaalde poging van de minister – nu 
in het bredere verband van het beleid inzake de werkverschaffi ng – blijft het cnv 
zich samen met de andere vakcentrales verzetten. Met een zeker succes. ‘De inmid-
dels ingetreden wijziging in de monetaire politiek [het loslaten van de gouden stan-
daard, ph] was oorzaak dat de regeering den reeds gedeeltelijk ingetrokken huur-
bijslag compenseerde’.109

4.3.2   Kinderbijslag

Het cnv heeft een duidelijke visie op de rol van het gezin in de samenleving, een 
visie die niet alleen tot uiting komt rond de wetgeving van Romme  inzake het te-
rugdringen van betaalde arbeid door gehuwde vrouwen. Het cnv meent dat de 
man voldoende moet verdienen om zijn gezin (vrouw en kinderen) te kunnen on-
derhouden. Daarbij meent het cnv dat de gemeenschap fi nancieel moet bijdragen 
aan de opvoeding van kinderen. Slotemaker de Bruïne betoogt – als hij in 1934 
een poging doet de kinderbijslag wettelijk te regelen – dat ‘de gemeenschap voor 
haar krachtig voortbestaan in het algemeen afhankelijk (is) van de natuurlijke ont-
plooiing van het gezinsleven, terwijl in het bijzonder kinderrijke goed geregelde 
gezinnen voor haar vooruitgang van de grootste waarde zijn’.110 De regeling van 
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Slotemaker is overigens eerder een poging om vrijwillige regelingen algemeen ver-
bindend te verklaren, zodat ook werkgevers die geen eigen regeling kennen, ge-
dwongen zijn hun arbeiders in bepaalde omstandigheden een bedrijfskindertoe-
slag te betalen. Het cnv vindt de wet ‘een stap in de goede richting’, maar ‘het is 
wel een bescheiden stap’.111 De poging van Slotemaker mislukt nadat hij op 25 mei 
1935 een negatief advies over zijn ontwerp heeft ontvangen van de Hoge Raad van 
Arbeid en alle aandacht eigenlijk uitgaat naar de bezuinigingswet van het kabinet 
Colijn .112

Op 13 december 1938 dient Romme  opnieuw een wetsontwerp in. Dat ligt voor 
de hand, want het pleidooi voor wettelijke kinderbijslag is vooral een rooms-
 katholiek pleidooi. In het wetsontwerp ontvangt iedereen in loondienst vanaf 
het derde kind kinderbijslag waarbij het bedrag kan variëren van tien cent tot een 
kwartje per dag afhankelijk van het inkomen. Overigens de hogere inkomens ont-
vangen meer kinderbijslag dan de lagere vanuit de gedachte dat de hogere inko-
mens meer geld aan hun nakroost besteden. De uitgaven voor de kinderbijslag 
worden bestreden door premies te heffen bij de werkgevers. Het cnv reageert 
enthousiast: ‘wij zijn dankbaar voor de spoedige indiening van het wetsontwerp. 
Een wettelijke regeling der kinderbijslagverzekering, staat sinds jaren op ons pro-
gram’. Het cnv meent dat een kinderbijslagregeling voor gezinnen met meer dan 
het gemiddeld aantal kinderen recht doet aan het feit dat het loon meer is dan de 
economische tegenprestatie van arbeid. Ook de ‘behoefte-factor’ speelt een rol. 
Uitvoerig betoogt het cnv – ter ondersteuning van het ontwerp – dat hier wordt 
getreden in de voetsporen van de grote Talma . Het heffen van een premie bij de 
werkgevers en het verstrekken van een kinderbijslag sluit nauw aan bij de wetten 
die Talma  tot stand heeft gebracht. Als het al dan niet invoeren van een kinderbij-
slag aan het vrije spel wordt overgelaten dan komt er nooit wat van. ‘Zonder het 
systeem der verplichte kindergeldverzekering is niet tot een algemeene regeling te 
komen’. Ondanks het grote enthousiasme is er een punt van kritiek: de minister 
stelt drie mogelijke uitvoeringsvormen voor, die naast elkaar kunnen bestaan. Dat 
betreurt het cnv. De minister doet er beter aan de uitvoering op te dragen aan de 
bedrijfsraden. Op die manier krijgen deze raden een serieuze taak en zal het (te-
genvallende) aantal toenemen. Als werkgevers niet deelnemen aan een bedrijfs-
raad of een bedrijfsvereniging, kan de wet worden uitgevoerd door de Raden van 
Arbeid.113

Op 21 juni 1939 wordt het wetsontwerp behandeld door de Tweede Kamer. Het 
cnv-pleidooi om de bedrijfsraden een belangrijke rol te geven, lijdt schipbreuk. 
De bedrijfsraden dreigen zelfs tijdens de behandeling als uitvoeringsorganisatie te 
sneuvelen. Maar een ‘amendement Smeenk  (heeft) deze verdienste gehad, dat het 
de brug is geweest, waardoor de bedrijfsraden in het ontwerp als uitvoeringsor-
ganisatie zijn behouden gebleven’. Op de achtergrond van deze discussie speelt 
(opnieuw) de vraag naar de uitvoering van de Ziektewet. Voorkomen moet wor-
den – zo meent een Kamermeerderheid – dat een werkgever met verschillende uit-
voeringsorganisaties wordt geconfronteerd. En daarom blijft de zaak nog boven 
de markt hangen. Het cnv is er niet gerust op: ‘wij zijn er echter nog niet. Het 
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huidige kabinet is demissionaire. Wat zal het nieuwe kabinet doen? (…) Het zou 
wel zeer te betreuren zijn, wanneer, zoo nabij de verwezenlijking, de kinderbij-
slagverzekering zou stranden’.114 Het nieuwe kabinet – bij monde van minister J. 
van den Tempel (sdap) 115 – legt de goedgekeurde wet voor aan de Eerste Kamer.116 
Tijdens de behandeling in de Senaat komt de vraag naar de uitvoeringsorganisatie 
opnieuw aan de orde – maar kan daar niet worden beslist: de Eerste Kamer mag 
nu eenmaal geen wetten amenderen. Het zal – na instemming van het hele parle-
ment – nog enige tijd duren alvorens de wet ook feitelijk in werking treedt, omdat 
nog de nodige uitvoeringsbesluiten moeten worden genomen.117 Eind augustus 
1940 meldt de Staatscourant dat de wet op 1 januari 1941 zal ingaan. Uit die me-
dedeling wordt ook duidelijk dat de bedrijfsraden niet betrokken worden bij de 
uitvoering. Dat worden de Raden van Arbeid en de Bedrijfsverenigingen wel. Het 
cnv komt in zijn reactie niet terug op de twist over de uitvoering, tevreden als het 
is over wat wel is bereikt. Wel wordt – Nederland is bezet – nadrukkelijk melding 
gemaakt van het feit dat de wet nog door het parlement is goedgekeurd.118

4.3.3   Ziekenfondsen

In de jaren ’20 trekt de totstandkoming van de Ziektewet de nodige aandacht. Deze 
al door Talma  in 1913 geïnspireerde wet wordt – eindelijk – in 1930 van kracht. De 
Ziektewet voorziet in een inkomensverzekering in geval van ziekte, maar de ver-
goeding van de loonderving vormt maar één aspect van ziekte, de betaling van de 
medische kosten een ander. Al vanaf het midden van de 19e eeuw zijn er op tal van 
plaatsen in ons land onder nogal uiteenlopende voorwaarden ziekenfondsen op-
gericht. Men stort een premie in het fonds en onder bepaalde voorwaarden wordt 
de medische zorg vergoed. Overigens combineren sommige ziekenfondsen bei-
de activiteiten, loonderving en ziektekosten. Voor het goede begrip wordt opge-
merkt dat deelname in een ziekenfonds een volkomen vrije zaak is.

In de loop van de tijd ontstaat niet alleen behoefte aan een zekere ordening, die 
ordening komt ook tot stand. Ziekenfondsen gaan samenwerken. Zo ontstaat eind 
1929 een samenwerkingsverband tussen de Landelijke Federatie ter behartiging 
van het Ziekenfondswezen, het nvv en het cnv.119 Dit samenwerkingsverband, de 
Algemeene Raad, heeft tot doel ‘de belangstelling van de georganiseerde arbeiders 
voor het ziekenfondswezen op te wekken en hun toetreding te bevorderen; het 
bevorderen van grootere eenheid op het gebied van het ziekenfondswezen; het 
oprichten van door verzekerden zelf beheerde ziekenfondsen en het bevorderen 
van wettelijke (…) maatregelen om het ziekenfondswezen in ons land tot groote-
ren bloei te brengen’.120 In een brief aan de besturenbonden wijst het cnv nadruk-
kelijk op de mogelijkheid om ziekenfondsen in eigen beheer te stichten. Dat ge-
beurt ook, zij het dat het aantal in de beleving van het cnv tegenvalt. Door zich uit 
te spreken voor ziekenfondsen in eigen beheer, kiest het cnv overigens positie in 
het landelijke debat over de vormgeving van ziekenfondsen. Het cnv wijst de zo-
genoemde doktersfondsen af, die fondsen zijn te veel gericht op de belangen van 
de ‘geneesheren’ en hebben onvoldoende oog voor werknemersbelangen. Toch 
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wordt geprobeerd om samen te werken met de Nederlandsche Maatschappij ter 
bevordering der Geneeskunst (nmg).121 Een poging die in eerste instantie mislukt 
omdat geen overeenstemming kan worden bereikt over de bestuursvorm van de 
op te richten ziekenfondsen. In april 1936 – na een hernieuwde poging – slagen 
partijen er wel in het eens te worden. Zij besluiten tot de oprichting van een Cen-
trale Commissie, die – in algemene bewoordingen – moet zorgdragen voor het 
oplossen van alle denkbare problemen binnen de fondsen en tussen de fondsen 
en de geneesheren. Het cnv concludeert dat het ‘resultaat van de commissie ons 
niet onbevredigend voorkomt’. Die conclusie wordt in november 1936 gebruikt 
in een brief aan de Tweede Kamer inzake de ontwerp-Ziekenfondswet. Het cnv 
‘heeft zich de vraag gesteld, of een spoedige totstandkoming van genoemde wet 
wenschelijk moet worden geacht. Het meent deze vraag in ontkennende zin te 
moeten beantwoorden’.122 De zaak marcheert goed en waarom iets bij wet rege-
len, dat door betrokkenen zelf al is geregeld? Het ‘oude beginsel’ van de zelfregu-
lering, waar het cnv voorstander van is, vormt de basis van het cnv-pleidooi tegen 
de wettelijke regeling. Daarbij komt dat de voorgestelde wettelijke regeling in de 
ogen van het cnv zal leiden tot ‘in redelijkheid niet te dragen lasten’ voor de ar-
beiders.123

De samenwerking tussen de zelfbestuurde ziekenfondsen, de vakbeweging 
en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is niet alleen 
moeizaam op gang gekomen, maar blijft in de praktijk ook moeizaam verlopen. 
Kernprobleem is de vrije artsenkeuze. Daarbij gaat het onder andere om de vraag 
of een fondsdeelnemer een vrijgevestigde arts moet kiezen of dat hij gebruik gaat 
maken van een arts, die een dienstverband met het fonds heeft. Een studiecom-
missie moet de problemen oplossen, maar uiteindelijk slagen partijen er niet in het 
met elkaar eens te worden. Het cnv concludeert dat er nu wel reden is voor over-
heidsbemoeienis. Een per Koninklijk Besluit in te stellen ‘Algemeenen Raad voor 
het Ziekenfondswezen’ moet de lopende problemen oplossen en de zelfsturende 
fondsen versterken.124

4.3.4   Werkverschaffi ng

Hèt gevolg van de economische crisis is de enorme werkloosheid. Het kabinet 
ontwikkelt meer dan een reeks fi nancieel-economische activiteiten gericht op een 
begrotingsevenwicht, waardoor via een defl atoir beleid de internationale concur-
rentie het hoofd kan worden geboden. Eerder zagen wij al dat het kabinet onder 
andere via het Werkfonds probeert nieuwe banen te scheppen. In het beleid speelt 
de werkverschaffi ng een belangrijke rol en dat vraagt in de loop van de jaren ’30 
de nodige aandacht van de vakbeweging. Daarbij moet telkens gebalanceerd wor-
den. Door de werkverschaffi ng mogen geen reguliere banen verloren gaan, want 
zo wordt het paard achter de wagen gespannen. Dat uitgangspunt heeft gevolgen 
voor het werk in het kader van de werkverschaffi ng, dat in sommige situaties eer-
der bezigheidstherapie lijkt dan het verrichten van zinvolle arbeid. Een ander pro-
bleem is dat van de hoogte van de beloning. De kosten moeten laag worden ge-
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houden, anders heeft dat teveel negatieve gevolgen voor de Rijksbegroting. Toch 
moet de beloning hoger zijn dan de werkloosheidsuitkering, want er behoort ver-
schil te zijn tussen de ledigheid van de werkloosheid en de activiteit van de werk-
verschaffi ng. 

In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken – de werkverschaffi ng res-
sorteert nog onder dat departement – gaat het cnv uitvoerig in op achtergronden 
van de beloningsproblemen. ‘Bij de tewerkstelling kan niet worden gerekend met 
den maatstaf ‘vakbekwaamheid’, maar moet worden volstaan met den maatstaf: 
‘lichamelijke bekwaamheid’. Omdat in ploegen wordt gewerkt en de ploegvor-
ming vrij is, kan worden vastgesteld dat er sterke en zwakke ploegen zijn. Uit de 
loonlijsten – zo concludeert het cnv – blijkt dat ‘die zwakke ploegen (…) een loon 
verdienen, dat op verre na niet in staat stelt in de noodzakelijke levensbehoefte 
van een middelmatig gezin op bescheiden wijze te voorzien’. Zo’n gezin wordt 
‘met een dergelijk inkomen gebracht tot, of gelaten in armoede’. De oplossing ligt 
in een verhoging van het basisuurloon met 3 cent per uur. Het pleidooi van het 
cnv en andere heeft gevolg en er wordt ‘een nieuw systeem voor het bepalen der 
eindlonen ingevoerd’.125

Het cnv bekommert zich overigens niet alleen om de materiële belangen van de 
tewerkgestelden. Eind 1930 wordt ‘een Christelijk Nationaal Comité tot geeste-
lijke verzorging van de bij de werkverschaffi ng tewerkgestelde werkloozen’, on-
der voorzitterschap van Slotemaker de Bruïne , opgericht. Doel is de geestelijke 
verzorging, maar ook het organiseren van ontwikkeling en ontspanning met name 
voor de tewerkgestelden ver van huis.

Het cnv pleit niet alleen voor uitkeringen, waarmee de kosten van levensonder-
houd kunnen worden bestreden, maar is ook betrokken bij tal van initiatieven om 
bepaalde primaire levensbehoeften tegen verlaagde prijzen beschikbaar te stellen 
aan werklozen en aan werknemers in werkverschaffi ng. Zo neemt het cnv deel in 
de Commissie van Advies Crisis-Zuivel-Centrale, die zich onder andere ten doel 
stelt goedkope margarine te verstrekken.126

Naarmate de crisis langer duurt, gaat het tewerkstellen van werklozen op werk-
verschaffi ngsprojecten vaster onderdeel van het beleid vormen. Dat heeft ze-
ker twee gevolgen: de betrokkenheid van de vakbeweging bij de gang van zaken 
wordt steeds verder geïnstitutionaliseerd en de regelgeving op het gebied van de 
werkverschaffi ng wordt verfi jnder. Zo wordt maandelijks overleg gevoerd tussen 
de vakbeweging en de inspecties van de werkverschaffi ng over ‘zaken die betrek-
king hebben op de werkverschaffi ng en de positie der te werk gestelden’. Ook 
wordt de rechtspositie van tewerkgestelden verbeterd, onder andere door een re-
geling tot stand te brengen, op basis waarvan mensen tegen bepaalde beslissingen 
in beroep kunnen gaan.127

Na het verlaten van de gouden standaard trekt de economie aan, maar ‘het was 
slechts een opklaring, meer depressies naderden’. Die constatering leidt binnen het 
Algemeen Bestuur van het cnv – en niet alleen daar – tot de conclusie dat de werk-
verschaffi ng ‘niet alleen met onverminderde kracht (moet worden) voortgezet, 
doch tevens worde daaraan uitbreiding gegeven’.128 In een uitvoerige brief aan de 
Ministerraad wijst het cnv op een belangrijke verandering in de aard van de werk-
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verschaffi ngswerken. ‘Werden oorspronkelijk vrijwel geen productieve werken 
uitgevoerd, zoo is, sinds de werkverschaffi ng onder beheer en controle der rijks-
overheid is gekomen, de positie ontstaan, dat de objecten, die thans in werkver-
schaffi ng uitvoering vinden, voor het meerendeel werken van groot economisch 
nut zijn. (…) Niettemin blijven de aan deze objecten te werk gestelde groote groe-
pen arbeiders nog steeds als werkloozen geregistreerd staan. (…) Dit laatste moet 
als onjuist worden aangemerkt’. Er is in de zienswijze van het cnv dan ook alle 
reden om de werkverschaffi ng en de activiteiten in de Werkfondsen op een lijn 
te brengen, ook wat de arbeidsvoorwaarden betreft. Dat heeft tot gevolg dat een 
aantal van de ‘lijst der gesteunden kan worden afgevoerd, terwijl hun het gevoel 
wordt hergeven in het belang van hun gezin weer nuttig werkzaam te zijn’. Naast 
economische zin heeft dat derhalve ook een moreel nut, zo meent het cnv. Uit ka-
binetstukken, zoals uit stukken rond de rijksbegroting, leest het cnv politieke in-
stemming met de gekozen benadering. Instemming die vorm krijgt in de activitei-
ten van een commissie onder leiding van J.Th. Westhoff,129 die van de minister van 
Sociale Zaken, Romme , opdracht krijgt voorstellen te doen om de massawerkloos-
heid door middel van de werkverschaffi ng aan te pakken.130 In de ab-vergadering 
van 24 november 1938 licht Westhoff zijn rapport toe. De kern van zijn betoog is 
dat de uitvoering van grote cultuur-technische werken de komende jaren honderd-
duizenden arbeiders zinvol werk kan geven. ‘Ik – zo stelt Westhoff aan het slot van 
zijn uitvoerige inleiding – vertrouw, dat is aangetoond, dat een effectieve, daad-
werkelijke bestrijding van de werkloosheid behoort te geschieden door het ter 
hand nemen van cultuur-technische werken op groote schaal. Het werkloosheids-
vraagstuk behoeft geenszins als onoplosbaar te worden beschouwd; integendeel 
dankzij een aantal gunstige factoren verkeeren wij in ons land in de gelukkige situ-
atie dat zonder groote offers een doeltreffende werkloosheidsbestrijding mogelijk 
is’. Uit de discussie, die op de inleiding volgt, blijkt waardering: ‘Schaafma brengt 
den heer Westhoff hulde voor het door hem uitgebrachte rapport’.131

Onder het kopje ‘Het staatswerkverruimingsbedrijf’ informeert het cnv zijn le-
den over de voortgang in de uitvoering van het plan-Westhoff, dat onderdeel is 
van een bredere aanpak. Niet alleen de uitvoering van cultuur-technische werken, 
maar ook industriële en andere activiteiten kunnen door overheidssturing worden 
ondernomen in de strijd tegen de werkloosheid.132 Ondanks het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog – op 1 september 1939 – en de politieke noodzaak meer 
middelen te bestemmen voor de landsverdediging – pogen de Miljoenennota en 
de begroting van Sociale Zaken duidelijk te maken, dat het rooms-rode kabinet de 
door Romme  ingeslagen weg wil voortzetten.133 Maar tijdens de begrotingsbehan-
deling neemt het cnv waar dat het kabinet gas terugneemt: ‘het komt ons voor, dat 
geheel de werkloosheidsbestrijding thans min of meer op losse schroeven komt te 
staan’. Dat, gevoegd bij een uitspraak over de aard van de werkverschaffi ng door 
minister Van den Tempel,  is voor het cnv dan ook aanleiding om een brief aan de 
minister van Sociale Zaken te schrijven. In die brief citeert het cnv uitvoerig uit 
de brief, die in 1938 aan het kabinet werd gezonden en dringt het krachtig aan op 
uitvoering van de plannen om ‘zoo spoedig mogelijk tot een wijziging van het ka-
rakter der werkverschaffi ng’ te komen.134 De minister antwoordt per kerende post 
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naar tevredenheid: ‘De groote voordeelen, welke Uw verbond ziet in het onttrek-
ken van de te werk gestelden aan de sfeer van de werkloozenzorg, worden door 
mij onderschreven’.135 Maar de oorlogsomstandigheden hebben de voornemens 
van de minister ernstig vertraagd. Eind 1940 ziet het cnv opnieuw reden zich tot 
de autoriteiten te wenden, maar met welk verzoek of pleidooi is niet meer te ach-
terhalen – het lijkt waarschijnlijk dat langs dezelfde lijnen als eerder wordt aange-
drongen op de voortzetting van de werkverschaffi ng.136 

4.4   Medezeggenschap

4.5.1   Bedrijfsradenwet

In 1929 wordt T.J. Verschuur minister van Arbeid. Als lid van de rksp is hij be-
kend met en betrokken bij de discussie over de sociaal-economische ordening. Een 
discussie die binnen het cnv vorm krijgt door de inzet van Amelink . Als in het 
begin van de jaren ’30 – mede als gevolg van de economische crisis – de behoefte 
aan ordening toeneemt, zet hij de eerste stap op de weg naar de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie (pbo). Hij dient de Bedrijfsradenwet in bij het parlement. Deze 
bedrijfsraden – zo is zijn bedoeling – gaan zich bezighouden met het arbeidsvoor-
waardenoverleg, de uitvoering van de Invaliditeitswet, de Ongevallenwet en de 
Ziektewet, het bemiddelen in geschillen en het adviseren van de overheid. Of in 
een sector een bedrijfsraad zal worden opgericht, wordt in zijn visie door het ka-
binet bepaald. Daarvoor moet dan binnen de sector wel voldoende draagvlak zijn. 
Een bedrijfstakraad bestaat uit sectorale werkgevers en werknemers, die worden 
aangewezen door werkgevers- en vakorganisaties. Bedrijfsraden krijgen overigens 
(nog) geen verordenende (publiekrechtelijke) bevoegdheden.137 

Het cnv is het wel met de lijn van de minister eens. ‘Veel opmerkingen hebben 
wij over dit voorontwerp niet te maken. Het heeft in het algemeen onze instem-
ming. (…) In het (sociaal-politiek) program is door ons verbond uitgesproken, 
dat de Overheid tot taak heeft, te trachten door wettelijke maatregelen de ontwik-
keling tot bedrijfsorganisatie te bevorderen, zonder daarbij te ver vooruit te grij-
pen’.138 Dat is precies wat de overheid in de visie van het cnv doet. Op 12 oktober 
1932 schrijft het cnv dan ook een brief aan de Tweede Kamer, waarin op aanvaar-
ding van de wet wordt aangedrongen. Die steun is nodig, want de Hoge Raad van 
Arbeid heeft eerder in meerderheid negatief geadviseerd, terwijl ook in de Kamer 
de nodige kritiek is. Zo wordt Verschuur onder vuur genomen door zijn partij-
genoot, L.G. Kortenhorst,139 die een reeks wijzigingsvoorstellen indient die er op 
gericht zijn de – toch al beperkte – bevoegdheden van de bedrijfsraden onderuit 
te halen. Het cnv wijst er in zijn adres op dat ‘langs deze weg ook de mogelijk-
heid verkregen kan worden, dat de overheid zich langzamerhand van het terrein 
der sociale wetgeving terugtrekt’, maar ‘de eisch van geleidelijkheid mag hier niet 
uit het oog worden verloren’.140

De wet passeert nagenoeg ongewijzigd de Tweede Kamer en wordt in het voor-
jaar van 1933 ook door de Eerste Kamer aanvaard. ‘De Bedrijfsradenwet is thans 
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in veilige haven,’ schrijft Amelink  in De Gids en als openingszin van een reeks ar-
tikelen, waarin de noodzaak van bedrijfsorganisatie nog eens wordt toegelicht. 
‘De Bedrijfsradenwet is dus nu gereed om in de practijk toepassing te vinden,’ 
schrijft hij, maar de ‘practijk’ valt niet mee. Als hij – later – terugkijkt op de in-
vloed van de wet dan constateert hij terecht: ‘Veel betekenis hebben de krachtens 
deze wet in verschillende bedrijven ingestelde bedrijfsraden, echter niet gehad’.141 

4.4.2   Ondernemersovereenkomsten 

De prijs, ‘de vroegere regulator der productie, werkt niet meer zo perfect als vroe-
ger’, althans dat meent Amelink begin jaren ’30.  Er moet derhalve omgezien wor-
den naar andere instrumenten om de productie te reguleren. ‘De noodzakelijkheid 
van economische ordening heeft zich (…) ten gevolge van de economische crisis 
(…) doen voelen. Het past in dit kader dat ondernemers onderling afspraken ma-
ken om zaken zoals de productie en de afzetprijzen te reguleren. ‘Samenwerking 
moet in de plaats komen van het elkaar op leven en dood beconcurreeren’. De 
overheid moet die samenwerking niet opleggen, maar wel mogelijk maken. ‘Daar-
om moest de regeering overgaan tot een wettelijke voorziening, waardoor de mo-
gelijkheid werd geopend, dat overeenkomsten aangegaan tusschen personen, die 
een bedrijf uitoefenen, (…) algemeen verbindend verklaard kunnen worden’.142

Eind 1934 dient de minister van Economische Zaken, T.J. Verschuur (rkps), het 
Ontwerp van wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van 
ondernemersovereenkomsten in bij het parlement. Het Dagelijks Bestuur van het 
cnv vindt het voorstel belangrijk genoeg om grondig in het Algemeen Bestuur te 
bespreken.143 Die bespreking leidt tot een adres aan de Tweede Kamer, waarin het 
cnv zijn steun voor het ontwerp uitspreekt, zij het dat ook een aantal kritische 
opmerkingen wordt gemaakt. Die kritische kanttekeningen bij het ontwerp be-
vatten overigens niet alle kritiek die in cnv-kring leeft. Tijdens de ab-verga dering 
van 28 januari 1935 maken C. van Baren  – Fabrieks- en Transportarbeiders – en 
B. Kruithof  – Sigarenmaker – duidelijk weinig heil in de nieuwe wet te zien.144 
De Bedrijfsradenwet heeft immers ook niet geholpen. Ondanks deze criticasters 
‘betuigt ons bestuur zijn instemming met beginsel en doel van het wetsontwerp’, 
maar ‘het wetsontwerp bedoelt, uitsluitend economische belangen te behartigen 
met uitschakeling van de sociale’. Het wetsontwerp ziet voorbij aan de samenhang 
tussen deze twee. Als een onderneming geheel of gedeeltelijk moet worden stilge-
legd om overproductie te voorkomen dan ontvangt de ondernemer – terecht – een 
vergoeding, maar de arbeiders ontvangen niets. Dat is scheef. ‘Een toekomstige 
ordening van het bedrijfsleven – zo meent het cnv – zal dan ook op gans andere 
leest geschoeid moeten worden. (…) Naar onze meening zal in de toekomst aan 
de bedrijfsraden verordenende bevoegdheid moeten worden gegeven, zoowel ten 
opzichte van sociale als economische bedrijfsregelingen’. Daarmee herhaalt het 
cnv zijn al haast oude standpunt over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en 
het grijpt de gelegenheid aan – het is begin 1935 – om opnieuw te pleiten voor zijn 
oude wens de cao’s algemeen verbindend te verklaren.145
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In het voorjaar van 1935 stemt de Staten-Generaal in met de wet, die nog dat-
zelfde jaar in werking treedt. Uit een overzicht, dat Amelink  samenstelt, blijkt 
dat er tot 1 januari 1939 31 overeenkomsten ter goedkeuring zijn voorgelegd. Een 
aantal wordt teruggetrokken of afgekeurd, terwijl negen overeenkomsten alge-
meen verbindend worden verklaard.146 Dat is niet veel en het valt het cnv, dat gro-
te verwachtingen heeft van dit type wetgeving, dan ook tegen.

4.5   Relaties

4.5.1    Normaliserende verhoudingen

De rol, de invloed van de overheid op de gang van zaken – ook de sociaal-econo-
mische gang van zaken – neemt in de loop van het 4e decennium zeker toe. Het 
plan-Westhof, dat ik al noemde, is hiervan een voorbeeld. Westhoff zelf spreekt 
van een ‘economie dirigeé’.147 De overheid treedt op als dirigent van economische 
initiatieven en ontwikkelingen. De noodzaak om goede relaties met ‘de politiek’ 
te onderhouden is dan ook evident. Die verhoudingen zijn in de jaren ’20 rond-
uit slecht te noemen, maar normaliseren gaandeweg, zeker nadat Amelink  in 1931 
lid van de Tweede Kamer wordt. Ook de voorzitterswisseling – Stapelkamp  volgt 
Kruithof  in 1935 op – draagt bij aan een betere verhouding tot de ar-fractie. Wel-
iswaar is het cnv politiek onafhankelijk en laat het ook niet na dat te benadrukken, 
de praktijk is evenwel dat de nauwste (persoonlijke) banden met de arp bestaan. 
Een mooie illustratie daarvan is te vinden in de notulen van het Dagelijks Bestuur 
van 5 december 1932: Onder het kopje ‘Candidaatstelling Tweede Kamer’ doet 
Ruppert ‘de persoonlijke mededeling dat hij van het hoofdbestuur van de Chris-
telijk-Historische Unie een uitnoodiging heeft ontvangen, zich beschikbaar te 
willen stellen voor plaatsing op de candidatenlijst dezer partij voor de aanstaande 
Tweede Kamer-verkiezingen’. Het bestuur neemt er kennis van en de Antirevo-
lutionair Ruppert bedankt.148

Het Kamerlidschap van Amelink  normaliseert de verhoudingen in zekere zin 
en de relatie met de politiek krijgt een meer inhoudelijk karakter. Het gaat min-
der om de (partij)politieke posities, en meer om de inhoud van het beleid. Op 
hoofdlijnen deelt het cnv het beleid van de protestants-christelijke zuil, waarin de 
arp onder leiding van Colijn  toonaangevend is.149 Er is wel kritiek, vooral op het 
ontbreken van voortgang op belangrijke dossiers, zoals het algemeen verbindend 
verklaren van cao’s en rond de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Kortom 
het sociale gezicht van de politiek i.c. de arp is slecht zichtbaar. Zo is er kritiek 
op Colijn  als hij zich op 26 januari 1935 in een toespraak voor grote ondernemers 
minder positief uitlaat over de bedrijfsorganisatie. Wellicht is ‘kritiek’ al bijna een 
te groot woord. Zijn rede heeft ‘op één punt’ niet voldaan. ‘Wij hadden nl. over 
het vraagstuk van de ordening van het bedrijfsleven liever een wat ander geluid ge-
hoord,’ schrijft Amelink  in De Gids. ‘Maar hoewel wij op dit punt misschien met 
den heer Colijn  van meening verschillen (misschien zeggen wij, omdat bij nadere 
overweging wel eens zou kunnen blijken, dat dit verschil zeer wel te overbruggen 
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is)…’150 Maar op belangrijke momenten steunt het cnv de hoofdlijnen van het be-
leid. Wij zagen dat eerder toen wij stilstonden bij de cnv-opvattingen over het al 
dan niet handhaven van de gouden standaard. Het blijkt ook uit de gedeelde kri-
tiek op het Plan van de Arbeid dat sdap en nvv in 1935 presenteren als beleidsuit-
weg uit de crisis. Fuykschot  noemt het Plan ‘zuiver speculatie’. ‘Het Plan van de 
Arbeid brengt geen enkele oplossing, is zuiver voor de politieke propaganda be-
stemd, (…) en biedt daarom voor een uitweg uit den nood van werkloosheid en 
crisisellende geen enkel perspectief. Het is een werkverschaffi ngsplan met tal van 
gevaarlijke kanten’.151

Ongetwijfeld heeft wetgeving die aansluit op de wensen van het cnv bijgedra-
gen aan een veranderende verhouding tot de politiek. De Arbeidsbemiddelingwet, 
de Bedrijfsradenwet, de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend ver-
klaren van ondernemingsovereenkomsten en de Wet op het algemeen verbindend 
en onverbindend verklaren van cao’s zijn voorbeelden van – niet alleen – door 
het cnv gewenste ontwikkelingen. Ook mag worden verondersteld dat het Kamer-
lidmaatschap van Amelink  invloed heeft – invloed vanuit het cnv op de fractie, 
maar ongetwijfeld ook omgekeerd: vanuit de fractie op het cnv. Smeenk  – met wie 
enige tijd verschil van mening bestond – wees daar al eerder op.152

4.5.2   Nationaal-socialisme153

In de jaren ’20 en ’30 worden met enige regelmaat christelijk-sociale cursussen geor-
ganiseerd. De cursussen – bijeenkomsten van een week, veelal te Lunteren – worden 
georganiseerd door de zogenoemde Commissie van Samenwerking, waarin christe-
lijk-sociale organisaties elkaar ontmoeten.154 In de Cursus van 1933 wordt uitvoerig 
stilgestaan bij Fascisme, nationaal-socialisme, corporatieve staat.155 Uit de naamge-
ving van de cursus blijkt de conclusie. Er moet zijn ‘harmonie van het individuele 
en het collectieve’ en daarmee worden fascisme en nationaal-socialisme verworpen 
als aanvaarbare ideologieën. Het fascisme en het nationaal-socialisme verabsolute-
ren de staat en dat past niet in de visie van het cnv, die juist zoekt naar een samen-
leving waarin de verantwoordelijke burgers een centrale rol spelen.

Tijdens de conferentie komt ook de vraag naar de verenigbaarheid van het cnv-
lidmaatschap en dat van de nsb aan de orde. A.C. Vreugdenhil  – Technici – vreest 
dat veel christenen zich laten misleiden door de nsb-propaganda en dat veel 
cnv-leden zich al hebben aangemeld bij deze politieke stroming. Vermeulen 
–  Beambten – bestrijdt dat en waarschuwt voor de gevolgen van de uitzichtloze 
werkloosheid, die mensen tot extremistische opvattingen kan brengen. Hij ziet 
er voor het cnv aanleiding in om nog actiever aan maatschappijhervormingen te 
werken. Amelink  valt hem bij: ‘we moeten niet alleen schoone inleidingen hou-
den, maar lijnen uitstippelen, waarlangs het maatschappelijk leven moet gaan en 
ons afvragen, of wij niet een andere koers moeten inslaan, om ons idee, dat niet 
macht maar het recht beslissen moet, tot verwezenlijking te brengen’.

Een van de deelnemers, de Duitse predikant Knüppel, spreekt wel in positieve 
termen over ‘de nieuwe orde’ in zijn land. De conferentie dient hem van repliek 
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door het spontaan zingen van het Lutherlied Een vaste burcht is onze God, het 
Wilhelmus en Wij leven vrij.

De christelijk-sociale cursussen zijn vooral ontmoetings- en bezinningsplaatsen 
voor de leiding van de christelijk-sociale beweging. De voorlichting van de leden 
krijgt vorm in De Gids en in het materiaal voor propaganda- en scholingsavonden. 
In De Gids van 27 juli 1933 geeft Stapelkamp  zijn visie op de nieuwe ideologie. Hij 
verwerpt de almachtige staat, die wil heersen over het geweten van de burgers. In 
het fascisme en het nationaal-socialisme wordt ‘de christelijke vakbeweging niet 
geduld en evenmin christelijke staatkundige partijen. Zelfs de Kerk van Christus 
wordt ondergeschikt gemaakt aan de staatsmacht’. Veel meer argumenten heeft 
een cnv-lid niet nodig om beide politieke stromingen te verwerpen.

De Gids bericht regelmatig over de feitelijke ontwikkelingen in Duitsland en 
kiest een vaste ‘kop’ voor die artikeltjes: Uit Nazidonië – niet vleiend en niet 
 vleiend bedoeld. Maar ook op een diepgravender niveau worden leden geïn-
formeerd: in 1933 – overigens het jaar waarin Adolf Hilter minister-president 
wordt – wordt een brochure van Smeenk  in 120.000 exemplaren verspreid. Hij 
verzet zich heftig tegen het nationaal-socialisme en fascisme, maar spaart ook het 
socialisme en het communisme niet. De laatste geeft hij de schuld van het ontstaan 
van de eerste. ‘Het nationaal-socialisme en fascisme zijn geboren uit de revoluti-
onaire, Gods openbaring terzijde schuivende ontwikkelingen op het gebied van 
het denken op het terrein van maatschappij en staat’. De brochure vormt voor het 
cnv-bestuur aanleiding om het op te nemen als thema voor de wintercursussen 
van 1933-34. Een gelukkige greep, want alleen al in september vinden er 150 bij-
eenkomsten plaats. In de handleiding wordt duidelijk gemaakt dat de corporatieve 
staat, zoals die in Italië en Duitsland wordt voorgestaan, wezenlijk anders is dan 
de organisatie van de staat die het cnv nastreeft. In de visie van het cnv moet de 
bedrijfsorganisatie langs organische weg tot stand komen, dat wil zeggen op ini-
tiatief van de samenleving zelf. In het fascisme en het nationaal-socialisme wordt 
deze staatsvorm door de overheid dwingend opgelegd.

cnv-leden treden toe tot de nsb, stelt Vreugdenhil  tijdens de christelijk-sociale cur-
sus en Vermeulen  bestrijdt dat. Daarachter schuilt de vraag naar de verenigbaarheid. 
Kan een cnv-lid ook lid van de nsb zijn? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen 
gegeven de ideologische onverenigbaarheid, maar de praktijk is toch weerbarstiger. 
Want wie beslist daarover? De afdeling Schiedam van de Metaalbewerkers brengt 
eind 1932 de bal aan het rollen door een opvatting aan het bondsbestuur te vragen. 
Het bondsbestuur legt de zaak voor aan  het cnv-bestuur. Dat kaatst de bal terug: 
in de statuten van de bond moet het antwoord op die vraag zijn te vinden. Na enig 
heen-en-weer concludeert het bondsbestuur dat het cnv-bestuur van oordeel is dat 
welbewuste fascisten geen lid van het cnv kunnen zijn. Maar – zo voegt het cnv-
bestuur aan die opvatting toe – dat oordeel kan niet worden opgelegd aan alle cnv-
bonden. De bonden zijn autonoom en moeten zelf beslissen.

De afdeling Schiedam – die overigens twee leden royeert op grond van de cnv-
uitspraak – is niet de enige die worstelt met de vraag naar de (on)verenigbaarheid. 
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Ook de Christelijke Besturenbond Zutphen en de Christelijke Ambtenaren doen 
dat. De vraag om een richtlijn is aanleiding voor een scherpe discussie in het Da-
gelijks Bestuur. De formalist Kruithof  en de breder georiënteerde Amelink  – met 
veel kennis over de gang van zaken in het buitenland – staan tegenover elkaar. 
Kruithof  meent dat er geen plaats is voor fascisten in de cnv-gelederen, maar om-
dat het om leden gaat is het in zijn zienswijze een zaak van elke bond. Amelink  
meent dat het cnv feitelijk stelling heeft genomen en nu de consequenties daarvan 
moet accepteren. Er kunnen anders gemakkelijk misverstanden ontstaan over de 
opvattingen binnen het cnv. Amelink  trekt na een zeldzame stemming in het db 
aan het kortste eind. De cbb Zutphen en de Ambtenaren zal worden meegedeeld 
dat het eerdere standpunt – de bondsstatuten moeten leidraad vormen – gehand-
haafd blijft.156 Amelink  grijpt echter zijn kans als hij in januari 1934 in De Gids 
schrijft over het besluit van de Christelijk Bouwarbeidersbond nsb’ers te schrap-
pen als lid. Hij noemt het besluit ‘een volkomen logische beslissing’ en stelt ‘voor 
een fascist of een nationaal-socialist is in onze beweging geen plaats. Hen, die de 
vakbeweging willen vernietigen, kunnen wij niet als lid gebruiken. Dat is zo klaar 
als de dag’. Geen formele richtlijn – wel een duidelijke uitspraak van de hoofdre-
dacteur van De Gids!157

Vreugdenhil  stelt dat veel cnv-leden zich bij de nsb aansluiten en Vermeulen  be-
strijdt hem. Terecht, zoals blijkt uit onderzoek in 1934. Er zijn 73 leden geroyeerd 
op grond van hun lidmaatschap van de nsb.158

In samenhang met de discussies over en de stellingname ten opzichte van het na-
tionaal-socialisme speelt nog een andere zaak: de vraag of werklozen te werk 
mogen worden gesteld in Duitsland. Het cnv heeft met die vraag eigenlijk niet 
zoveel moeite. Het hebben van werk is van groot belang en centraal staat de gees-
telijke weerbaarheid. Uit niets blijkt dat Nederlanders, die in Duitsland aan het 
werk gaan, gehinderd worden door pogingen hen tot het nationaal-socialisme te 
‘bekeren’. ‘De vrienden moeten erkennen, dat de voorwaarden waaronder ge-
werkt moet worden, en ook de verdiende loonen, goed zijn, terwijl uit geen van 
de klachten blijkt, dat aan de Nederlandsche arbeiders overlast wordt aangedaan’. 
Werklozen mogen derhalve in Duitsland tewerk worden gesteld.

Overigens besluit de sociaal-democratische minister, J. van den Tempel , in de 
herfst van 1939 – de oorlog is dan al uitgebroken en Nederland poogt neutraal te 
blijven – wel dat werklozen, die weigeren in Duitsland te gaan werken, in aanmer-
king blijven komen voor een uitkering.

4.5.3   Sociale partners

Het cnv neemt bij zijn oprichting in 1909 nadrukkelijk afstand van het socialisme 
en daarmee ook van de socialistische arbeiderbeweging. Ook het nvv-streven naar 
een eenheidsvakcentrale draagt bij aan het op afstand houden van die organisatie. 
De poging tot intensieve samenwerking met de rooms-katholieke arbeiders in één 
interconfessionele organisatie mislukt en zo ontstaat een driestromenland. Het nvv 
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als grootste, de katholieke vakbeweging als tweede en het cnv als derde vakcentrale 
in Nederland. Vanuit het ‘en verwerpt mitsdien de klassenstrijd’ is eenvoudig te be-
grijpen dat de verhoudingen met het nvv geen vriendschappelijk karakter hebben. 
Op tal van terreinen hebben cnv en nvv andere opvattingen. Het verzet in de jaren 
’20 tegen de proeve Posthuma -Kupers  rond de inrichting van de Ziektewet is daar-
van niet meer dan een illustratie. De trouwe lezer van De Gids wordt met regelmaat 
geïnformeerd over vreemde opvattingen in nvv-kring, over merkwaardig gedrag van 
nvv-bestuurders en over onjuiste oordelen binnen het nvv over cnv-opvattingen. 
De toon is soms cynisch, soms vermoeid-droevig, maar nooit begripvol. De tegen-
stellingen worden eerder aangescherpt dan toegedekt. Ook de verhouding tot de 
rooms-katholieke vakbeweging kenmerkt zich niet door grote vriendschappelijk-
heid. De polemiek is minder en minder heftig, maar lang blijft het verwijt tegen de 
rooms-katholieke ‘Alleingang’ doorklinken. Bijvoorbeeld in het dispuut over de 
bedrijfsorganisatie, waarbij het cnv stelselmatig wijst op de verwerpelijke gedachte 
de bedrijfsorganisatie ‘van bovenaf’ te willen opleggen.

De verhouding tot de werkgeversorganisaties is in de grond van de zaak inge-
wikkelder. Vanuit de cnv-visie op de samenleving is een bedrijf een samenwer-
kingsverband van kapitaal en arbeid. Samenwerking tussen werkgevers en werk-
nemers is derhalve een belangrijke vorm van maatschappelijke ontwikkeling, 
maar de dagelijks praktijk is vaak anders. Vooral de relatie met de veelal liberale 
werkgevers is gespannen. Het cnv herkent daar een maatschappij-opvatting, die 
niet de zijne is, nog los van de problemen rond het tot stand brengen van cao’s en 
het uitbrengen van gezamenlijke adviezen aan het kabinet in de Hoge Raad van 
Arbeid.

Veel christelijke werkgevers treft het verwijt dat zij zich niet christelijk, maar li-
beraal organiseren. Een verwijt dat voortkomt uit de eigen keuze van het cnv om 
zich te baseren op christelijk-sociale beginselen. En vanuit het historisch gegeven 
dat christelijke werkgevers en werknemers in het begin van de sociale organisatie 
vanuit gelijke beginselen onderdak vonden in hetzelfde huis: Patrimonium. 

Niet alleen het cnv is – na allerlei ingewikkeldheden – voortgekomen uit Patri-
monium, ook de patroonsvereniging Boaz is een loot van die stam. Het doel van 
‘Boaz’ laat zich kort formuleren: ‘Godvrucht in het bedrijf’.159 Het is een organi-
satie van boeren en tuinders, middenstand en industriëlen en kent een persoon-
lijk lidmaatschap. In 1918 valt Boaz uit elkaar: De Christelijke Boeren- en Tuin-
dersbond (cbtb), de Vereniging van Christelijke Handeldrijvende en Industriële 
Middenstand (vchim) en de Vereeniging van Christelijke Werkgevers en Groot-
handelaren (cwv). Colijn , die in die jaren werkzaam is bij de Bataafse Oliemaat-
schappij, wordt voorzitter van de laatstgenoemde organisatie. In de cwv ligt het 
accent opnieuw op bezinning, want ‘voor de behartiging van de materiële belan-
gen kunnen de christelijke werkgevers beter te rade gaan bij de neutrale verenigin-
gen’.160 Zo meent Colijn . Daarbij verlaat hij nadrukkelijk de uiteindelijke opvat-
tingen van Kuyper , die neutrale (d.i. liberale) organisatie had afgewezen. Binnen 
de cwv richt het gesprek zich op de menselijke verhoudingen tot God, de over-
heid of de naaste. Maar praktisch gebeurt er weinig.161

De eerste werkgeversorganisatie die tot leven komt is de cbtb. De economische 
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crisis slaat in het begin van de jaren ’30 onbarmhartig toe in de land- en tuinbouw. 
Een mislukte interventie om overheidssteun voor de agrarische sector te krijgen, 
dwingt de cbtb (en andere agrarische) organisaties tot een actief beleid gericht op 
de belangenbehartiging van hun leden.162 Het duurt tot het midden van de jaren 
’30 voordat ook de twee andere organisaties het bezinningsperspectief verlaten 
om zich om te vormen tot een werkgeversorganisatie. De middenstand verenigt 
zich in Christelijke Middenstandsbond (cmb) en de grote werkgevers verenigen 
zich in het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers (vpcw).

Uit de cnv-Verslagen blijkt dat er feitelijk weinig contact is tussen de drie werk-
geversorganisaties en de christelijke vakcentrale. Dat verandert in 1937. De drie 
werkgeversbonden vormen een comité van samenwerking en nodigen het cnv uit 
deel te nemen aan het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties.  Het cnv gaat 
op die uitnodiging in, ook omdat wordt afgesproken dat het Convent het karak-
ter van een permanent college zal krijgen dat actuele kwesties bespreekt en tot ge-
meenschappelijke standpunten tracht te komen.163 Op 21 oktober 1937 komt het 
Convent voor het eerst bijeen.164 

In het overleg met werkgevers komt enige structuur door de oprichting van het 
Convent – zij het dat in cnv-kring met een zekere sceptische houding tegen die 
oprichting wordt aangekeken. Ook ontstaat in de kring van de vakcentrales een 
zekere mate van afstemming. Begin 1934 stuurt het nvv een brief aan de centrale 
werkgevers- en werknemersorganisaties. Het nvv schrijft dat de economische cri-
sis de overheid tot optreden heeft gedwongen en meent dat ‘hier een terrein (ligt), 
waarop door werkgevers- en werknemersvakcentralen gemeenschappelijk kan 
worden opgetreden’.165 Eerdere initiatieven uit het nvv om buiten de offi ciële ka-
nalen – zoals de Hoge Raad van Arbeid – contact te hebben werden altijd afgewe-
zen. En bij die afwijzingen werd stevige taal niet geschuwd. Nu denkt men daar  
anders over en op 1 februari vindt een ontmoeting plaats. Kruithof  en Stapelkamp  
nemen deel en rapporteren een paar dagen later in een vergadering van het Al-
gemeen Bestuur. Kruithof  meldt dat nvv-voorzitter Kupers  naar samenwerking 
zoekt om daardoor het kabinet te stimuleren tot een steviger beleid gericht op de 
bestrijding van de werkloosheid. Hij maakt ook melding van zijn eigen oordeel 
over het verzoek van een organisatie ‘die in zijn oogmerken niet te vertrouwen is’. 
Het nvv heeft samen met de sdap een eigen programma en zal dat via de samen-
werking willen realiseren. ‘Spr. voelt hier niets voor’. H.J. Terweij  – bouwarbei-
ders – en Hofman  – Grafi ci – denken een slagje anders: ‘met handhaving van de 
principiële verschillen (zou) op sommige punten samenwerking mogelijk zijn’. 
Kruithof  laat zich niet overtuigen, maar trekt toch de conclusie dat ‘wordt echter 
een nieuwe poging [tot gesprek, ph] gedaan, dan moeten wij daarbij zijn’.166 Die 
nieuwe poging wordt gedaan, het overleg wordt voortgezet en slaagt erin tot een 
gezamenlijke opvatting over het huurbeleid te komen.167 Het gaat te ver om het 
besluit tot deelname aan overleg tussen de ‘sociale partners’ te beschouwen als een 
verandering van koers. Wel verlaat het cvn het automatisme om onder verwijzing 
naar de principiële verschillen elk overleg met het nvv in de grond van de zaak af 
te wijzen. Geen normalisering van verhoudingen – wel het prille begin daarvan.
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5.1   De vereniging2

5.1.1   Ledenontwikkeling

25 juli 1941. Misschien wel de gedenkwaardigste dag uit de geschiedenis van het 
cnv. Marinus Ruppert  zal er de rest van zijn leven in ieder geval elk jaar op die 
dag zo rond een uur of vijf aan terugdenken.3 Aan de dag waarop het cnv wordt 
gelijkgeschakeld en zichzelf opheft. De christelijke vakbeweging kan principi-
eel geen onderdeel vormen van een eenheidsvakcentrale, ook niet als die eenheid 
wordt afgedwongen. Als gevolg van deze gebeurtenis – waar ik nog op terugkom 
– kent de ledenontwikkeling in de jaren ’40 een grillig verloop. Op 1 januari 1940 
staan ruim 120.000 mensen ingeschreven als lid, op 1 januari 1950 zijn dat er meer 
dan 152.000. Maar op 1 januari 1946 zijn nog maar 62.500 leden teruggekeerd in de 
cnv-gelederen. De heroprichting kost tijd, maar al in de loop van het eerste naoor-
logse jaar is het ledental van 1940 weer bereikt. In de tabel 5.1 worden de leden-
tallen per bond gegeven. De tabel laat ook zien dat de samenstelling van het cnv 
tussen 1940 en 1950 is veranderd. Dat is het gevolg van fusies tussen bonden – zo 
sluiten de bonden in de sfeer van de overheid zich in 1946 aaneen in de ncbo. Er 
treden ook in de jaren na 1945 nieuwe, veelal kleinere bonden toe. Sommige van 
die kleinere bonden zijn overigens ontstaan door activiteiten van het cnv zelf of 
van andere cnv-bonden. Zo spant W. Strijbis  Pzn – lid van het Dagelijks Bestuur 
– zich in om (opnieuw) een Christelijke Bond van Huispersoneel op te richten. De 
Apothekerassistenten vormen eerst een vakgroep binnen de Kantoorbedienden-
vereeniging om daarna zelfstandig voort te gaan. Het zoeken naar nieuwe aanslui-
tingen wordt zonder twijfel ingegeven door te willen groeien in ledenaantal. Er is 
evenwel meer dan die drijfveer. Het past in een verzuilde samenleving om de zuil 
zo hecht mogelijk te organiseren en om deze daardoor ook te beschermen tegen 
aanvallen van buiten. De ontwikkelingen rond de communistische Eenheidsvak-
centrale – ik kom daar nog op terug – zal in de overwegingen zeker zijn betrok-
ken. Elke arbeider moet een thuis kunnen vinden in een christelijke vakbond.

De ledengroei wordt niet veroorzaakt door de aansluiting van nieuwe organi-
saties. Op 1 januari 1950 is slechts 0,6% van de cnv-leden lid van een nieuw aan-
gesloten bond. De ledengroei voltrekt zich dan ook bij de bestaande bonden. De 
vakcentrale probeert ledenwerving te stimuleren vanuit de gedachte dat leden le-
den werven. In een aparte brochure Wij gaan op  huisbezoek! – Handleiding voor 
huisbezoekers worden leden ondersteund in gesprekken met ongeorganiseerden. 

5   ‘Oorlog en vrede’1
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1940 1950

Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland (cmb)
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland (cbc)
* Nederl. Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders 
Christelijke Bond van Huispersoneel
Christelijke Bond van Kapperspersoneel
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in 

Nederland
Christelijke Vereeniging van Diamantbewerkers
Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen (ncvgb)
Nederl. Christelijke Bouwarbeidersbond (ncb) 
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor-en Handelsbedienden
Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel (ncbo)
* Algem. Nederl. Christelijke Ambtenaarsbond 
* Bond. van Ambtenaren bij ’s Rijks directe belastingen op 

Christelijken grondslag
* Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post -,Telegraaf- en 

Telefoonpersoneel ‘Door Plicht tot Recht’ 
* Nederl. Christelijke Bond van Personeel in Publieken dienst
Nederlands Christelijke Landarbeidersbond (nclb)
Nederlands Christelijke Werkmeestersbond
Nederlandse Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en 

Ziekenfondsboden
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Houtindustrie
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- en 

Kledingbedrijven ‘Unitas’
* Nederl. Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de Kleeding-

industrie en aanverwante vakken (ncbk) 
* Nederl. Christel. Textielarbeidersbond ‘Unitas’ 
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-assistenten
Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en 

Handelsagenten
Nederlandse Vereniging van Christelijke Technici
* Christelijke Opzichter- en Teekenaarsbond (notb)
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Protestants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
Protestants-Christelijke Journalistenvereniging

 –
1.899

12.437
 

18.588
 –
 –

1.270

13
3.360

16.161
3.260
7.848

 
4.572
1.717

2.359

5.641
25.036

798
147

3.599
 

718

5.155
–
–

–
782
448

4.536
– 

102
5.161

18.635
16.658

 
140
113

1.213

–
4.271

17.727
4.608
9.422

27.153
 
 

 

 
27.144
1.235

309

3.838
7.095

 
 

197
371

1.062
 

615
8.063

100

Totaal cnv 120.344 155.232

Huisbezoeken, die worden voorbereid door te inventariseren wie nog geen lid van 
een cnv-bond is, maar dat vanuit zijn achtergrond wel behoort te zijn. De huis-
bezoeker kondigt zijn komst overigens aan en informeert het beoogde lid van te 
voren door hem (of haar) een aparte folder met informatie over het cnv te ver-

Tabel 5.1   Leden aangesloten organisaties4
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strekken. Ledenwerving wordt niet (langer) aan het toeval overgelaten, maar is het 
gevolg van gerichte acties.

De ledenontwikkeling van het cnv – zo merkte ik in het vorige hoofdstuk op – ver-
toont een zelfde beeld als de ontwikkeling bij de andere vakcentrales. Dat blijkt 
opnieuw in de periode die in dit hoofdstuk aan de orde is.

Blijkbaar heeft het feit dat het nvv al in 1940 onder Duits toezicht wordt ge-
plaatst en een (bedenkelijke) rol speelt bij het opheffen van de twee andere vak-
centrales geen invloed op de ‘marktpositie’ van het nvv. Het ledental groeit in de 
naoorlogse jaren welhaast nog sneller dan dat van rkwv en cnv. Grafi ek 5.1 illu-
streert deze ontwikkeling.

5.1.2   Oorlog

In de vroege morgen van 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. 
Daarmee komt een einde aan de Nederlandse neutraliteit en wordt het land be-
trokken bij de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog, die een paar maanden eerder – 
in september 1939 – is begonnen met de Duitse inval in Polen. Stapelkamp  schrijft 
in die tijd: ‘Geloovig vertrouwend voortarbeiden’. Hij vreest ‘een wereldbrand, 
zoals wij dien gekend hebben in de jaren 1914-1918. Maar ook als zou dit niet ge-
beuren, dan is de omvang, dien de strijd thans reeds heeft aangenomen, wel van 
dien aard, dat ook in neutrale staten, en met name voor Nederland, wanneer het 
God moge behagen ons buiten de oorlog te houden, toch allerlei economische 
moeilijkheden zich zullen voordoen’. Die ‘moeilijkheden’ moeten met voortva-
rendheid worden aangepakt. Gelukkig is de overheid nu beter voorbereid en in 
staat de problemen het hoofd te bieden dan in 1914, zo stelt de cnv-voorzitter. Er 
moet bijzondere aandacht zijn voor de gemobiliseerden. ‘Wij moeten deze vrien-
den, die dikwerf onder zeer moeilijke omstandigheden ver van hun gezin en ver 
van hun arbeid het vaderland dienen, geestelijke en morele hulp bieden’.5
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De inval in Polen vormt voor het cnv – en de andere vakcentrales – het signaal 
om na te denken over de gevolgen van een inval in Nederland. Dat nadenken leidt 
tot een beperkt aantal maatregelen. Zo wordt wat meer kasgeld dan gebruikelijk 
aangehouden en wordt het effectenbezit van een Utrechtse naar een Haagse bank 
– achter de Waterlinie – overgebracht. Maar verder gaat het werk gewoon door, zij 
het gehinderd door de mobilisatie, waardoor bestuurders en kaderleden niet meer 
beschikbaar zijn voor vakbondswerk. Om de geestelijke en morele hulp, waar Sta-
pelkamp  voor pleit, vorm te geven, besluit het bestuur het Christelijk Sociaal Dag-
blad gratis onder de gemobiliseerden te verspreiden.

De hoop dat God Nederland ‘buiten de oorlog’ zou houden, komt niet uit. De 
strijd duurt kort en na het bombardement op Rotterdam rond het middaguur van 
de 14e mei, moet de Nederlandse legerleiding besluiten tot overgave. ‘In de kracht 
des geloofs,’ zet Stapelkamp  boven ‘een enkel woord tot onze leden’. Wij moeten 
verder, is de boodschap. ‘De christelijk-sociale beweging schreef het steeds in haar 
vaandel: “Voor het Volk om Christus’ wil”. Die taak blijft, ook onder de gewij-
zigde verhoudingen en wij willen trachten, met in achtneming van de ons gestelde 
grenzen, deze taak te vervullen’.6 Wij moeten laten zien “dat de christelijke begin-
selen beteekenis hebben voor het sociale leven”’.7

Op 18 mei 1940 wordt de Oostenrijker A. Seyss-Inquart  door Hitler  aangewezen 
als rijkscommissaris voor Nederland. Op 29 mei aanvaardt hij zijn functie. Het 
beleid van de Duitse bezetter is er in de eerste oorlogstijd op gericht de Neder-
landse bevolking voor zich te winnen en daar past geen geharnaste taal bij. Seyss-
Inquart  begrijpt dat en stelt velen gerust. Het dagelijks leven kan zijn normale 
loop hernemen – zo denken of hopen mensen.

Op 27 mei zendt het ministerie van Sociale Zaken een circulaire rond, die ge-
baseerd is op een verordening van ‘de Opperbevelhebber van de Duitsche Le-
gergroep in Nederland’. De verordening verbiedt stakingen en het oproepen tot 
staking. Staken is ook niet nodig, zo valt te begrijpen, want de lonen mogen niet 
verlaagd worden als gevolg van de oorlog.8 Spoedig volgt ook een ontslagverbod 
als middel tegen de snel stijgende werkloosheid. 

Als gevolg van de oorlog stijgen de kosten van levensonderhoud, maar de Duit-
sers proberen de kostenstijging zoveel mogelijk in de hand houden. Loonstijgin-
gen worden in november 1940 gebonden aan toestemming door de overheid en 
duurtetoeslagen worden verboden.

De Duitse bezetter treedt direct handelend op. Met handelingen die niet ver staan 
van de opvattingen van het cnv. Stakingen worden weliswaar verboden, maar er 
komt een sterke rol voor het College van Rijksbemiddelaars.9 De inaugurele rede 
van de Rijkscommissaris stelt ook het cnv in zekere mate gerust. Begin juli wordt 
een manifest Aan de leden van de christelijke vakbeweging rond gezonden. Voor-
al de uitspraak van Seyss-Inquart  ‘dat deze toestand tijdelijk is’ geeft hoop voor de 
toekomst. In het manifest spreekt het cnv zich ook positief uit over de samenwer-
king met andere sociale organisaties. Een ontwikkeling, die – zo wordt beklem-
toond – al voor de oorlog is begonnen.
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160 5  ‘Oorlog en vrede’

De opstelling van het cnv in de eerste maanden van de bezetting is aarzelend. On-
uitgesproken blijft dat men de bezetting onaanvaardbaar vindt, maar in artikelen in 
De Gids wordt breeduit stilgestaan bij de beginselen van de vereniging. Daaruit kan 
zonder al te veel moeite worden gelezen dat de ‘nieuwe heren’ een verkeerde ideo-
logie hebben, zoals in de vooroorlogse jaren al zo vaak is gezegd. Maar los van de 
principiële verschillen, lijkt de praktijk van alledag mee te vallen. Het cnv zet zijn 
eigen programma af tegen de daden van de Duitse bewindvoerders en kijkt – net als 
vele anderen in die tijd – niet te veel naar de (slechte) naam van de bezetters.

5.1.3   De banier gestreken

Het aantreden van Seyss-Inquart  heeft gevolgen voor de inrichting van het burger-
lijk bestuur. In de loop van de 13e mei 1940 verlaten koningin Wilhelmina  en de le-
den van de ministerraad – weliswaar gescheiden – Nederland en zoeken een veilig 
onderkomen in Engeland. Voor zijn vertrek draagt de minister-president, De Geer , 
het gezag over aan de opperbevelhebber van het leger, generaal H.G. Winkelman .10 
De feitelijke leiding van de departementen valt toe aan de secretarissen-generaal.11 De 
Rijkscommissaris benoemt vier commissarissen-generaal, ieder met een eigen aan-
dachtsgebied. Het ministerie van Sociale Zaken valt onder de commissaris- generaal 
voor Financiën en Economische Zaken, H. Fischbock . De contacten met de vak-
beweging krijgen vorm binnen de ‘Dienststelle für Soziale Verwaltung’, veelal de 
‘Dienstelle Hellwig ’ genoemd, naar haar leider W. Hellwig . Hellwig  is afkomstig 
uit het Deutsche Arbeitsfront (daf), de Duitse eenheidvakbeweging.

Eén van de eerste acties van Hellwig  is de gelijkschakeling van het nvv. Op 16 
juli deelt Hellwig  het nvv-bestuur mee dat het per direct van zijn taak is ontheven 
en dat in hun plaats de nsb’er H.J. Woudenberg  is benoemd. De voorzitter van het 
nvv en zijn plaatsvervanger, E. Kupers  en S. de la Bella , worden met onmiddellij-
ke ingang geschorst. De andere bestuursleden krijgen de opdracht op hun post te 
blijven. Als zij dat niet doen, dan zal dat worden beschouwd als een vijandelijke 
daad, waarop bestraffi ng staat. Kupers  poogt nog verzet te bieden, maar hij is de 
enige en het is tevergeefs.

Diezelfde middag zijn de andere vakcentrales uitgenodigd voor een gesprek 
met Hellwig . Zij zijn ’s morgens op de hoogte gebracht van de machtsgreep bij 
het nvv en vrezen het ergste. In dat licht valt het mee. De gelijkschakeling van het 
nvv vloeit voort uit het marxistisch karakter en het centraal stellen van de klassen-
strijd, zo betoogt Hellwig . Omdat de christelijke centrales de klassenstrijd nooit 
hebben aangehangen volstaat de aanstelling van een toezichthouder. Deze ‘Beo-
bachter’ is nodig om de contacten tussen de bezetter en de vakcentrales te verster-
ken, maar de centrales blijven vrij in hun activiteiten en hun beleid. Een zekere O. 
Schleinitz  wordt benoemd als toezichthouder bij het cnv.

De volgende morgen – het is 17 juli – meldt Schleinitz  zich bij het cnv. Hij 
wordt ontvangen, voorgesteld aan het personeel en apart genomen door Stapel-
kamp . De cnv-voorzitter maakt duidelijk dat zijn aanwezigheid niet met vreugde 
wordt begroet. Zijn benoeming is een vernedering voor het Verbond. Schleinitz  
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zegt begrip voor het cnv te hebben en hij zegt toe zijn best te doen voor een goe-
de samenwerking. Hij houdt zich aan zijn toezegging, want hij mengt zich niet in 
het cnv-bestuursbeleid.

De Duitsers willen de Nederlandse samenleving naar Duits model inrichten. Voor 
de vakbeweging betekent dat gelijkschakeling, dat wil zeggen dat de vakbeweging 
moet worden omgevormd tot één organisatie onder Duitse of Duitsgezinde lei-
ding. Na het bewind bij het nvv te hebben overgenomen worden geruststellende 
woorden gesproken, maar de dreigende wens van de bezetter verdwijnt daarmee 
niet. Toch komen de eerste pogingen tot samengaan niet van de Duitsers. Eerst is 
het de Nederlandsche Vakcentrale (nvc), daarna is het Kupers  die al in de zomer 
van 1940 voorstellen doen om die eenheid zelf tot stand te brengen. Het cnv en het 
rkwv wijzen beide voorstellen af. Het cnv wil niet meewerken aan het tot stand 
komen van een vakcentrale anders dan op christelijke grondslag. Als het Verbond 
wel zou instemmen, dan zou de principiële opstelling in het verleden loos zijn ge-
weest. ‘De Christelijke vakbeweging heeft een doel dat ver uitgaat boven tijdelijke 
waarden, een doel dat ook nimmer ten volle wordt bereikt. (…) Dat doel is in de 
menschelijke samenleving de krachten van het Koninkrijk Gods tot openbaring 
te brengen.(…) Voor dit doel hebben wij een eigen, zelfstandige, christelijke vak-
beweging van noode,’ schrijft De Gids in september 1940. Het moet de leden dui-
delijk zijn wat het belang is van een christelijke organisatie, die wel – onder voor-
waarden – met andere wil samenwerken, maar niet in andere wil opgaan.

Begin oktober 1940 proberen de Duitsers de vakcentrales op een andere manier 
tot eenheid te stimuleren. R. Ley , het hoofd van het Deutsche Arbeitsfront, no-
digt de vakcentrales uit voor een bezoek aan Duitsland. Het cnv aarzelt om op 
de uitnodiging in te gaan, maar accepteert deze toch als duidelijk wordt dat wei-
geren ernstige gevolgen kan hebben. Formeel is het bezoek bedoeld om kennis te 
maken met de omstandigheden waaronder Nederlandse arbeiders in het buurland 
werkzaam zijn. Er worden dan ook tussen 10 en 20 november een reeks fabrieken 
bezocht, maar de Nederlandse vakbondsbestuurders worden ook geconfronteerd 
met een voorstelling van de antisemitische fi lm Jud Süss. Terug in Nederland laat 
Stapelkamp  zich terughoudend uit over zijn ervaringen. Toch kan hij niet voorbij 
aan publicitaire aandacht. In twee Gidsartikelen staat hij dan ook – voornamelijk 
feitelijk – stil bij de reis. Hij constateert: ‘stellig zal men vergelijkingen gaan tref-
fen met de vakvereenigingen in ons land. Men zal echter bemerken, dat deze ver-
gelijken heel moeilijk is, aangezien we met een andersoortige organisatie te doen 
hebben’. De goede lezer begrijpt dat hij het Duitse model van vakorganisatie op-
nieuw afwijst. Kort en goed: de reis heeft niet het door de Duitsers gewenste ef-
fect. ‘Schleinitz  liet, wanneer hij daartoe in een persoonlijk gesprek de kans kreeg, 
het ongenoegen van Hellwig  over de gang van zaken telkens weer merken. Hij 
vond het niet verstandig, dat wij een zo star afwijzend standpunt tegenover de 
Duitsers innamen,’ schrijven Stapelkamp  en Schipper  na de oorlog.12

Begin 1941 neemt de druk van de Duitsers toe. Eind november zijn alle Joden 
ontslagen uit overheidsdienst en elke onderneming – geheel of gedeeltelijk – in 
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162 5  ‘Oorlog en vrede’

Joodse handen moet geregistreerd worden.13 Op zaterdag 22 en op zondag 23 fe-
bruari trekken de Duitsers de Amsterdamse Jodenhoek in en arresteren – nogal 
lukraak – Joodse mannen. Deze eerste razzia is aanleiding tot de Februaristaking, 
die op dinsdag 25 februari begint. De Duitsers grijpen snel en hard in. Drie dagen 
later is de rust hersteld. De staking is een spontane actie, die in de praktijk geleid 
wordt door mensen uit cpn-kring. De vakbeweging staat buiten de actie – ook het 
cnv. Niet duidelijk is of en op welke wijze in cnv-kring wordt gereageerd op de 
acties. Na de oorlog schrijven Stapelkamp  en Schipper dat zij op de bewuste dins-
dagmorgen geïnformeerd werden door een bondscollega uit Amsterdam. Zij op 
hun beurt informeerden Schleinitz . De Beobachter ontstak in grote woede, maar 
de schrijvers zien er ‘toch wel het eerste bewijs (in), dat een volk, dat voor zijn 
vrijheid alles op het spel zet, er op den duur niet onder te houden is’.14

Na de Februaristaking neemt de druk verder toe. Blijkbaar beseffen de Duitsers 
dat zij niet op spontane medewerking van de Nederlanders kunnen rekenen bij de 
nazifi cering van de samenleving. Op 2 mei 1941 neemt de bezetter het zogenoem-
de Journalistenbesluit: alleen journalisten die zijn aangesloten bij het Verbond van 
Nederlandse Journalisten – een nbs-organisatie – mogen het beroep van journa-
list uitoefenen. Dit besluit treft ook het cnv, dat immers nauwe banden heeft met 
het Christelijk-Sociaal Dagblad ‘De Amsterdammer’. Het cnv-bestuur besluit die 
banden met ingang van 1 juli te verbreken. Het CSD wordt overigens in de loop van 
de zomer – formeel als gevolg van de papierschaarste – opgeheven. De werkelijke 
rede is dat de hoofdredacteur, Hagoort , met de beste wil van de wereld niet Duits-
gezind kan worden genoemd.

Onderdeel van de toenemende druk is ook het gerucht, dat begin 1941 in om-
loop komt, dat de confessionele vakbeweging zal worden gelijkgeschakeld. De 
geruchten brengen het cnv-bestuur ertoe het Pinkstermanifest op te stellen. Kern 
van het manifest is de leden een  hart onder de riem te steken. ‘Nederland is be-
zet gebied. Rond is het oorlog. Velerlei zorgen vervullen ons hart. (…) Wij weten 
niet wat de naaste toekomst ons zal brengen. Wellicht worden die moeilijkheden 
en zorgen grooter. Zullen wij nu met dat perspectief voor ogen onze taak neer-
leggen? Zullen wij in onze arbeid op sociaal terrein verzwakken? Dat mogen en 
daarom zullen wij dat niet. (…) In dat geloof roepen wij al onze leden in het land 
toe: Volhardt! Grijpt moed! Zet de arbeid in de christelijke vakbeweging in rustig 
geloofsvertrouwen voort’.15 

Op 22 juni 1941 vallen Duitse troepen de Sovjet Unie binnen. Ter gelegenheid 
daarvan houdt Seyss-Inquart  op 28 juni een rede. Daarin zegt hij dat alle instellin-
gen en verenigingen die niet conform de nationaal-socialistische beginselen opere-
ren, moeten worden opgeheven. Twee dagen later voegt hij de daad bij het woord 
en heft alle politieke partijen op. Diezelfde dag worden negentig vooraanstaan-
de antirevolutionairen gevangen genomen. Onder hen Stapelkamp  en Amelink . 
Amelinks arrestatie is begrijpelijk, hij was tot mei 1940 lid van de Tweede Kamer, 
maar Stapelkamp  was als gemeenteraadslid van Utrecht nauwelijks politiek ac-
tief. Zijn arrestatie moet dan ook verband houden met de opstelling van het cnv. 
Stapelkamp  en Amelink  worden eerst vastgehouden in het Polizeiliches Durch-
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Afb. 12   Brief van Seyss-Inquart.

 5.1  De vereniging 163

156-209•Hazenbosch H05.indd   163 08-04-2009   22:34:46



164 5  ‘Oorlog en vrede’

gangslager Schoorl en na 8 weken afgevoerd naar concentratiekamp Buchenwald, 
waar zij in december 1942 worden vrijgelaten.

De leiding van het cnv beseft dat het zwaard van Damocles aan een dunner wor-
dende draad boven hun hoofd hangt. Op 10 juli wijst Schleinitz  cnv-penning-
meester De Jong  op de toespraak van Seyss-Inquart en diens pleidooi voor meer 
eenheid naar Duits voorbeeld. Schleinitz  voegt er aan toe dat hij persoonlijk denkt 
dat er spoedig een einde gemaakt zal worden aan het zelfstandig voortbestaan van 
de christelijke vakbeweging. Als de Duitsers daartoe besluiten – zo merkt De Jong 
op – dan zullen de bestuursleden van het cnv niet weifelen om de consequenties 
van dat besluit te aanvaarden. Het heeft – zo gaat hij verder – geen enkele zin hem 
of andere cnv-bestuurders op andere gedachten te brengen.

Er is meer dan de verwachting van Schleinitz . Het wordt H.J. Vermeulen – de 
voorzitter van de Kantoor- en Handelsbedienden – duidelijk dat er concrete voor-
bereidingen worden getroffen om het cnv gelijk te schakelen. Een districtsleider 
van Mercurius – een nvv-bond – is gevraagd om als contactcommissaris op te tre-
den bij de confessionele vakbeweging. En hij is niet de enige die door de Duitsers 
is benaderd voor zo’n soort rol. Op dezelfde dag dat Vermeulen  hoort over de 
Duitse voorbereidingen, ‘verspreekt’ een hoge ambtenaar op Sociale Zaken zich 
en zegt dat het cnv toch wel begreep dat het ‘er uit lag’.

De volgende dag – 22 juli – deelt Schleinitz  aan Schipper  mee dat Hellwig  op 25 
juli om 11.00 uur het cnv zal bezoeken, nadat hij om 10.00 uur bij het rkwv – dat 
ook kantoor houdt in Utrecht – op bezoek is geweest. Schipper  heeft geen nadere 
toelichting nodig. Zeker niet nadat Schleinitz  op 23 juli zijn mededeling herhaalt 
tegenover Fuykschot  en De Jong . Diezelfde dag nog wordt een vergadering van 
het Dagelijks Bestuur uitgeschreven. Die vergadering vindt plaats op 24 juli in het 
kantoor van de Landarbeiders. Het bestuur stelt een brief op, die naar alle bestu-
renbonden zal worden gezonden als de verwachte overval inderdaad plaatsvindt. 
In die brief staat dat de bestuurders van het cnv hun werk hebben gestaakt en dat 
iedere afdelingsbestuurder mededelingen van zijn bestuur moet afwachten. Ook 
wordt een vergadering van alle hoofdbesturen uitgeschreven voor de volgende 
dag. Niet op het cnv-kantoor, want dat kan bezet zijn, maar op het kantoor van 
de Nieuwe Utrechtse Courant, waar cnv-ers goede relaties mee onderhouden.

De volgende morgen om 11.00 uur verschijnt Hellwig  op het cnv-kantoor. Hij 
wordt ontvangen door Schipper , Fuykschot  en De Jong. Hellwig  leest eerst een 
brief voor van de rijkscommissaris, waarin Seyss-Inquart meedeelt dat hij ‘met 
ingang van heden de heer H.J. Woudenberg  tot commissaris voor het Christelijk 
Nationaal Vakverbond in Nederland benoemt’. Ook wijst hij erop dat ‘het be-
stuur zich van elke werkzaamheid (moet) onthouden’. Vervolgens licht Hellwig  
het besluit toe. De Duitsers hebben nu een jaar lang geprobeerd de Nederlandse 
vakbeweging tot meer eenheid te bewegen. Maar het ontbrak aan echte medewer-
king, zeker ook bij het cnv. Nu ‘de Duitser zijn bloed en zijn leven geeft in de 
strijd tegen het bolsjewisme en voor Europa, moet ook hier aan de versterking der 
eenheid worden meegewerkt’.16 

Fuykschot  neemt als eerste het woord en zegt verwonderd te zijn over het Duit-
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se gedrag. Het cnv heeft zich gedurende het afgelopen jaar bereid getoond om tot 
een redelijke samenwerking te komen. Er waren gedurende dat jaar geen klach-
ten gekomen. Daarom is het Duitse ingrijpen dan ook onacceptabel. Het cnv wil 
vanuit eigen opvattingen, die gebaseerd zijn op de bijbel, beleid voeren en uitdra-
gen. Door de komst van Woudenberg  worden de christelijk-sociale uitgangspun-
ten vervangen door een nationaal-socialistische grondslag. ‘Daaraan kunnen wij 
niet medewerken, omdat zulks in zou gaan tegen de beginselen die wij belijden. 
Dat kunnen wij niet en dat mogen wij niet. Daarom moeten wij om ontheffi ng uit 
onze functie verzoeken’. Woudenberg  zegt vervolgens dat bestuurders niets be-
hoeven te doen dat tegen hun geweten indruist. De Jong stelt dat hij bereid is de 
consequenties van hun besluit te aanvaarden. Schipper  – tot slot – verklaart dat het 
bestuur bereid is tot medewerking bij de overdracht van het werk, maar meer mag 
niet van hen gevraagd worden.

Hellwig  reageert niet en vertrekt. Wel sommeert hij de bestuursleden in het kan-
toor te blijven en laat hij een eigen bezetting op de telefooncentrale achter. Hij 
wil klaarblijkelijk dat de bondsvoorzitters, die hij pas aan het eind van middag zal 
spreken, niet van tevoren al op de hoogte zijn. Zijn maatregel helpt niet, want een 
personeelslid glipt het kantoor uit en informeert twee bestuurders van de Landar-
beiders, M. Ruppert en H. Oudekerk. Zij informeren de andere bonden en bren-
gen het verzoek van het Dagelijks Bestuur over: vraag ontheffi ng uit uw functie! 
Ook verzenden zij de brief, die eerder was opgesteld, aan de besturenbonden.

Om vijf uur komen de voorzitters van de bonden bijeen in het cnv-kantoor. Zij 
worden toegesproken door Hellwig . Feitelijk herhaalt hij wat hij in de ochtend-
uren tegen het Dagelijks Bestuur heeft gezegd. J. Hofman , de voorzitter van de 
Grafi ci en de oudste in jaren, neemt als eerste het woord. Hij zegt dat hij op prin-
cipiële gronden niet kan meewerken aan een organisatie, die de christelijke begin-
selen niet aanvaardt. Hij verzoekt derhalve om ontheffi ng uit zijn functie. Na hem 
spreken de andere voorzitters en herhalen in andere woorden, maar met dezelfde 
principiële strekking, de mededeling van Hofman . 

Om zeven uur komen de bondsvoorzitters en het Dagelijks Bestuur zoals afge-
sproken bijeen in het kantoor van de Nieuwe Utrechtse Courant. Er is haast spra-
ke van opluchting nu de situatie duidelijk is. De spanning was de laatste dagen 
groot, maar nu is gebleken dat geen enkele bestuurder zich laat lenen voor samen-
werking met de Duitsers. In de vergadering wordt afgesproken dat de bestuurders 
meewerken aan de overdracht en vervolgens ontheffi ng uit hun functie zullen vra-
gen. Als het werk klaar is dan zeggen zij het lidmaatschap van hun bond – die niet 
langer de hunne is – op.

Op 5 augustus komen de bestuurders van de vakcentrale en de bonden opnieuw 
bijeen. In dat overleg worden afspraken gemaakt over de voortzetting van het 
werk. Er wordt een netwerk van contactpersonen ingericht – de cnv Binnencon-
tactgroep. Doel is om contact te blijven houden en elkaar wederzijds te informe-
ren en om de leegloop van de bonden te begeleiden. Ook worden twaalf bestuur-
ders aangewezen die de contacten met de besturenbonden zullen onderhouden. 
Tot slot besluiten de bestuurders een identieke brief aan Woudenberg  te sturen, 

 5.1  De vereniging 165

156-209•Hazenbosch H05.indd   165 08-04-2009   22:34:47



166 5  ‘Oorlog en vrede’

waarin zij ontheffi ng uit hun functie vragen. In de praktijk leidt dat laatste er toe 
dat alle bestuurders eind augustus op non-actief zijn gesteld.

Op 25 juli was een eerder opgestelde brief naar alle bondsafdelingen en besturen-
bonden gestuurd. Daarin stond dat het cnv gelijkgeschakeld is en worden de le-
den opgeroepen om hun lidmaatschap op te zeggen. De leden geven – ondanks 
tegenacties van Woudenberg  – massaal gehoor aan deze oproep. Hoe massaal is 
moeilijk te achterhalen, omdat betrouwbare en overzichtelijke cijfers ontbreken. 
Van Dijk  en Werkman  – die op deze bladzijden in hoofdlijnen worden gevolgd – 
komen na stevig onderzoek tot de conclusie dat ‘aanzienlijk meer cnv-leden dan 
rkwv-leden zich hebben laten strikken voor het lidmaatschap van een nvv-bond’. 
Maar zij constateren ook dat het om minder leden gaat dan lang is aangenomen. 
‘Bij de boordeling van het hogere aantal cnv-overschrijvingen moet vooral over-
wogen worden dat aan protestantse zijde van onverhulde, centrale kerkelijke lei-
ding geen sprake was, laat staan van kerkelijke sancties’. Door de opstelling van 
de aartsbisschop, kardinaal De Jong, was in de rooms-katholieke kring duidelijk 
sprake van kerkelijke beïnvloeding op het gedrag van arbeiders. Ook in protes-
tantse kring was sprake van collectieve beïnvloeding, maar ‘ten principale handel-
den de protestantse arbeiders naar eigen inzicht en geweten. Dit geeft aan het aan-
tal opzeggingen bij de cnv-bonden een apart cachet’.17

5.1.4   Donkere dagen

De cnv-bestuurders vragen ontheffi ng uit hun functies, maar die wordt niet zon-
der meer en direct verleend. Het kost – bij wijze van spreken – moeite om ontslag 
te krijgen. Maar op 11 augustus beschouwen de leden van het Dagelijks Bestuur 
hun werk als afgerond. Op 26 augustus sturen Fuykschot , De Jong  en Schipper  
een persoonlijke brief aan de oud-bestuurders van de Christelijke Besturenbon-
den.18 ‘Wij willen van dit oogenblik gebruik maken met een enkel woord van U 
afscheid te nemen. Vele jaren hebben wij met U mogen samenwerken aan het 
schoone doel, dat wij ons hadden gesteld. Aan deze samenwerking is een einde 
gekomen. (…) De vriendschapsbanden, die door de jaren heen tusschen U en 
ons zijn gelegd, zullen blijven bestaan, al zal van verder contact ook geen sprake 
zijn’.19 Die laatste zin – zo wordt in het 20ste Verslag betoogd – is bedoeld als een 
poging de bezetter te misleiden. Er wordt namelijk wel contact onderhouden. 
Wellicht is de gedachte dat het cnv een ondergrondse vakorganisatie wordt te 
vergaand, maar er wordt door vakcentrale en bonden wel een schaduworganisatie 
in stand gehouden. Een organisatie, die contributie blijft innen – soms in samen-
werking met lokale diaconieën – die uitkeringen blijft verstrekken en salarissen 
betaalt aan bestuurders, die elders geen werk krijgen. De leden van het Dagelijks 
Bestuur – voor zover niet gevangen genomen – ontmoeten elkaar regelmatig om 
zich te bezinnen op de heroprichting van het cnv na de oorlog. Daarbij hoort de 
ontwikkeling van een visie op de inrichting van de naoorlogse samenleving. Die 
visie, verwoord in Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie, komt in het gedeelte 
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over medezeggenschap uitvoerig ter sprake. Daarbij hoort ook overleg met andere 
maatschappelijke organisaties over vormen van samenwerking. De oprichting van 
de Raad van Vakcentralen en de Stichting van de Arbeid zijn daarvan het gevolg 
– ontwikkelingen, die in een volgend deel van dit hoofdstuk aan de orde komen.

Op 4 mei 1942 wordt een aantal cnv-bestuurders, onder wie Fuykschot  en Schip-
per , opgepakt en gevangen gezet te St.Michielsgestel. Ook Stapelkamp  en Ame-
link , die al op 30 juni 1941 zijn opgepakt, worden daar geplaatst. In de loop van de 
oorlogsjaren worden de gevangen genomen bestuurders weer vrijgelaten. Sommi-
gen na maanden, anderen na jaren.

Ondanks dat het cnv is opgeheven worden bestuurders van het cnv ook door 
de Duitse bezetter gezien als vertegenwoordigers van de christelijke arbeidersbe-
weging. Eind 1941 komen de Duitsers tot de conclusie dat de gelijkschakeling van 
de vakbeweging mislukt is. Weliswaar is het nvv overgenomen, maar de gedwon-
gen samenvoeging met het rkwv en het cnv is niet geslaagd. Daarom overweegt 
men de Nederlandse vakbeweging om te vormen tot een Nationaal Arbeidsfront 
(naf), waarvan arbeiders verplicht lid zijn. Daarbij gaat het om de vraag of een ar-
beidsfront naar Duits model moet worden ingericht of dat ook een Nederlandse 
variant mogelijk is. Voor dat laatste wordt gepleit door A.C. de Bruijn , de voor-
zitter van het rkwv. Op 16 maart 1942 ontmoeten de De Bruijn en De Jong de se-
cretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken, R.A. Verwey . Verwey  stelt 
dat de rooms-katholieke en protestantse arbeiders niet langer georganiseerd zijn 
en dat belemmert in zijn visie een goede sociale ontwikkeling. Het zou dan ook 
een goed ding zijn als de christelijke arbeiders betrokken worden bij de oprichting 
van een arbeidersfront. De Jong maakt duidelijk niets te voelen voor welke be-
trokkenheid dan ook en hij adviseert Verwey  zijn pogingen de christelijke arbei-
ders bij een arbeidsfront te betrekken op te geven. De Bruijn heeft minder proble-
men met het verzoek van Verwey  – ook al omdat het aansluit bij een initiatief dat 
hij in de loop van 1940 zelf heeft genomen. De bijeenkomst leidt tot een vervolg-
gesprek met Generalkommissar F. Schmidt , waarbij nu ook Kupers  van het nvv 
aanwezig is. De Jong neemt niet deel aan dat gesprek, want hij – en met hem de 
andere oud-cnv-bestuurders – willen en kunnen niet deelnemen in een organisatie 
die niet op christelijke uitgangspunten is gebaseerd. De bespreking gaat – zonder 
De Jong – door en wordt nog door andere bijeenkomsten gevolgd. Zonder resul-
taat overigens. Op 1 mei 1942 wordt het nvv omgevormd tot het Nederlands Ar-
beidsfront (naf). Daarbij wordt het Duitse model gevolgd, zij het zonder het daar 
verplichte lidmaatschap. Een eigen, Nederlands model komt niet tot stand, mede 
dankzij de weigering van De Jong.

5.1.5   De banier opnieuw geheven

In de loop van 1943 keren de krijgskansen als de Duitsers twee belangrijke veld-
slagen verliezen. Op 6 juni 1944 bestormen de geallieerde troepen met succes de 
kust van Normandië en trekken – na een bitter gevecht – Frankrijk binnen. België 
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wordt in de eerste septemberdagen bevrijd en op 17 september begint de operatie 
Market Garden. Het doel van de operatie – het oversteken van de Rijn – mislukt, 
maar de provincies beneden de grote rivieren worden bevrijd.

De bevrijding betekent ook dat maatschappelijke organisaties de draad weer op-
pakken. Het cnv heeft een probleem, want niemand van de Binnencontactgroep 
bevindt zich in het zuiden. Ruppert, die in de buurt van Eindhoven ondergedoken 
is, keert begin september terug naar Utrecht in de hoop dat het hele land spoedig 
zal zijn bevrijd. De eerste cnv’er, die naar het zuiden kan uitwijken is Hagoort , de 
vroegere hoofdredacteur van het Christelijk Sociaal Dagblad. In Eindhoven komt 
hij in contact met twee kaderleden, die het christelijk-sociale vakbondswerk heb-
ben opgepakt. Op 24 november proclameert Hagoort  de heroprichting van het 
cnv in het zuiden.

De bestuurders boven de grote rivieren zijn maar matig op de hoogte van wat in 
het zuiden gebeurt. Via berichten van radio Herrijzend Nederland horen zij over 
pogingen een eenheidsvakcentrale op te richten onder communistische invloed. 
Een schrikbeeld voor Stapelkamp  en de zijnen. Stapelkamp  vraagt Ruppert  de ri-
vieren te ‘crossen’ om in het zuiden de heroprichting van een zelfstandig cnv mo-
gelijk te maken. Ruppert stemt in met het verzoek en vertrekt op 14 december uit 
Utrecht. Zijn gevaarlijke reis verloopt meer dan moeizaam en pas op 11 februari 
komt hij in Eindhoven aan.20 

Hij gaat ogenblikkelijk aan de slag. Al snel treedt hij op als voorzitter van het cnv 
in Bevrijd Gebied en gaat hij op zoek naar bestuurders die hun werk weer kunnen 
oppakken. De ledenaanwas vordert te traag – arbeiders zijn meer bezig met hun 
dagelijkse problemen dan met maatschappelijke organisatie. Rupperts belangrijk-
ste taak is ervoor te zorgen dat het cnv als zelfstandige organisatie wordt erkend. 
Daarom beëindigt hij de deelname aan een door de drie vakcentrales uitgegeven 
blad. Het eerste nummer van De Gids voor de leden der christelijke vakbeweging 
in het bevrijde Nederlandsche gebied verschijnt op 15 maart 1945. In een terugblik 
op de ondergang van het cnv maakt Ruppert direct de toekomstige positie van het 
Verbond duidelijk: ‘De Christelijke vakbeweging is zelfstandig, of zij is er niet’.21 

Op 19 en 20 april 1945 vindt de eerste buitengewone Algemene Vergadering van 
het cnv plaats. Die vergadering moet duidelijk maken dat het cnv er weer is en 
neemt een reeks besluiten om de organisatie ook weer te laten functioneren. Rup-
pert beklemtoont dat de vakbeweging meer is dan een materiële belangenbeharti-
ger en hij verzet zich nadrukkelijk tegen de doorbraakgedachte.22 Het gaat er niet 
om – zo redeneert hij – dat christenen christelijk georganiseerd zijn als teken van 
hun geloof, maar ‘dat wij in ons persoonlijk leven getuigen van Christus behoor-
den te zijn, ook in het bedrijf’. Ruppert doet daarmee een klemmend beroep op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de leden.

Eind april vindt een ontmoeting plaats tussen de minister van Sociale Zaken, 
F.C.M. Wijffels (rkps) , en de vakbeweging. Na afl oop wordt een gemeenschap-
pelijk communiqué uitgegeven en daarmee erkent het ‘Londense’ kabinet de oude 
vakcentrales.

Op 5 mei is ook de rest van Nederland bevrijd. Ruppert spoedt zich naar Utrecht, 
waar hij overigens pas op 13 mei aankomt – reizen is niet onmogelijk, wel heel moei-
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lijk. Een paar dagen eerder – op 7 mei – zijn enkele leden van het Dagelijks Bestuur 
al bijeengekomen in Utrecht. Er is vreugde om de bevrijding, maar grote zorg over 
de zeer nabije toekomst. Het cnv heeft geen kantoor, geen kantoormeubilair, geen 
middelen en geen medewerkers. Letterlijk alles moet opnieuw van de grond af aan 
worden opgebouwd. Ondanks de vele moeilijkheden slaagt het bestuur er in De 
Gids opnieuw uit te geven en rond te sturen aan de (ex-)leden. Een Gids, die oproept 
lid te worden en het belangrijke vakbondswerk direct weer op te pakken.

Op 25 juli – precies 4 jaar na de komst van Hellwig  en Woudenberg  naar het cnv-
kantoor – wordt het cnv offi cieel heropgericht. De banier is opnieuw geheven.

5.1.6   De naoorlogse jaren

De oorlog heeft zonder enige twijfel diepe sporen getrokken. Het economische 
vermogen van Nederland is ingrijpend aangetast. Het land is geplunderd door de 
bezetter en er zijn omvangrijke vernielingen aangericht. De Rotterdamse haven 
functioneert nauwelijks, transport is door de staat van spoor, wegen en transport-
middelen zeer moeizaam mogelijk. Schaarste is de regel.

In die omstandigheden moet het cnv de banier opnieuw ontrollen. Geen een-
voudige taak, want de in 1941 beschikbare middelen zijn door de Duitsers in be-
zit genomen. Het kantoor is in gebruik als woonhuis, het kantoormeubilair is 
verdwenen. Geld is er niet. Maar stapje voor stapje herstelt de organisatie zich, 
ondanks dat aan ongeveer alles gebrek is. Zo worden de notulen op de meest uit-
lopende soorten en kleuren papier gestencild. De Gids verschijnt al in 1945 met 
enige regelmaat – maandelijks nog als gevolg van de papierschaarste. In de zo-
mer kan het eigen kantoor weer worden betrokken. Uit de liquidatie van het naf 
komt kantoormeubilair beschikbaar.23 De bestuurlijke organisatie is snel hersteld 
en met man en macht – zo is de toon in De Gids en andere publicaties – wordt ge-
werkt aan het herstel van de christelijke vakbeweging.

Het cnv-vakantieoord te Putten is ingezet voor andere doeleinden: het herbergt 
een sanatorium en biedt onderdak aan het oudemannenhuis van Putten. Het duurt 
enige tijd – tot de zomer van 1947 – voordat het weer beschikbaar komt voor het 
oorspronkelijke doel. 

Het herstel van de cnv-drukkerij – Edecea – neemt meer tijd in beslag. De ma-
chines zijn in de oorlogsjaren verkocht en derhalve neemt het de nodige tijd om 
een nieuw bedrijf op te bouwen, maar ook dat slaagt. In de loop van 1948 draait 
de drukkerij weer als vanouds.

Het tuberculosefonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ wordt in september 1945 weer 
in het leven geroepen. De eerste activiteiten richten zich vooral op het bijeenbren-
gen van geld door ‘het houden van bloemendagen, collectes, bazaars, winnen van 
donateurs(trices) en alle andere manieren om geld bijeen te brengen’ en door ‘de 
medewerking der ondernemers te vragen, heel vaak met goed resultaat’.24

Nadat de bestaande activiteiten zijn hervat, komt er ruimte voor nieuwe. Mede 
als gevolg van de oorlogstijd is veel van wat opgebouwd is, verdwenen. Dat geldt 
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170 5  ‘Oorlog en vrede’

zeker voor ‘de principiële en sociaal-economische scholing van leden en bestuur-
ders’. Deze moet ‘van de grond af opgebouwd’. Een van de middelen daarbij is 
de uitgave van een eigen kaderblad, dat maandelijks zal worden gemaakt en toe-
gezonden aan de aangesloten bonden, de afdelingen van de bonden en aan de 
christelijke besturenbonden. Meelevende leden, die niet terugschrikken voor een 
wat ‘zwaar’ artikel, moeten om bij te blijven zich op het kaderblad abonneren’.25 
‘Hij, die het blad ontvangt, bedenke echter, dat hij het ontvangt voor twee doelen: 
om te lezen en om door te geven!’26 Het eerste nummer van Evangelie en Maat-
schappij verschijnt in oktober 1947 in een oplage van 6.000 exemplaren. Uitvoe-
rig wordt toegelicht waarom de naam is gekozen. ‘Evangelie en Maatschappij? 
Hebben die twee iets met elkaar te maken? Die twee hebben alles met elkaar te 
maken. Want zonder het Evangelie is er geen waarlijk maatschappelijk leven mo-
gelijk. Alleen langs de weg van het Evangelie is waarlijk maatschappelijke voor-
uitgang bereikbaar. Daarom is er Christelijke vakbeweging. En daarom ook is het 
aller roeping ons altoos weer opnieuw op de betekenis van het Evangelie voor de 
maatschappij te bezinnen’27 De keuze voor een kaderblad heeft gevolgen voor 
De Gids, die nu meer het karakter van een gezinsblad krijgt. Het blad beperkt 
zich niet langer tot vakbondsthema’s, maar wil bijvoorbeeld door een feuilleton, 
een dam- en schaakrubriek en kledingpatronen, een gezinsblad zijn.28 Om de fi -
nanciering te vergemakkelijken verschijnen ook advertenties van ‘derden’ in het 
blad. Wel advertenties waarvan de inhoud kan rekenen op goedkeuring van het 
cnv-bestuur.

Afb. 13   Opening CNV Kaderschool op 3 januari 1948.
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De uitgave van E&M – zoals het kaderblad in de dagelijkse praktijk werd ge-
noemd – is een van de eerste resultaten van Rupperts lidmaatschap van het Da-
gelijks Bestuur. Een ander – ook op het gebied van scholing en vorming – is de 
oprichting van de cnv Kaderschool. Ruppert  stelt voor om te komen tot een ‘za-
terdagse kaderschool’ voor vooral jonge bestuurders. In een cursus, die twee of 
drie jaar duurt, worden de bestuurders door deskundigen van naam onderwezen 
in vakken als ethiek, economie, sociale wetgeving en geschiedenis van de arbei-
dersbeweging. Ruppert verzekert zich van de medewerking van een jonge vu-
hoogleraar – W.F. de Gaay Fortman  – die snel aan gezag wint in de protestants-
christelijke wereld en niet wordt vereenzelvigd met de behoudende kring rond 
Dooyeweerd .29 De Gaay Fortman  wordt de eerste rector van de Kaderschool. 
Ruppert  krijgt de door hem gewenste relatie met de universitaire wereld, die hij 
met het oog op de toekomst van de vakbeweging van groot belang acht. Op 3 ja-
nuari 1948 wordt de Kaderschool met een plechtige bijeenkomst geopend. Na 
een bidstond in de Utrechtse Pieterskerk wordt de offi ciële opening verricht in de 
aula van de Rijksuniversiteit. Ruppert – hij is sinds de zomer van 1947 voorzitter 
van het cnv – grijpt deze gelegenheid aan om een aantal actuele vraagstukken te 
verbinden met de principiële visie van het cnv. Voor die verbinding is de Kader-
school immers opgericht.30 Na een half jaar ervaring blijkt: ‘het gaat goed, docen-
ten en leerlingen doen hun uiterste best’. Toch is ook kritiek op de ‘leerlingen’: ‘in 
de docenten-vergadering is de opmerking gemaakt, dat sommige leerlingen des 
Zaterdags in de trein bij elkaar gaan zitten praten; spreker [d.i. Ruppert, ph] vond 
deze opmerking pijnlijk; ieder van ons weet toch dat voor een vakverenigingsbe-
stuurder de trein het studeervertrek is’.31

Op 30 juni en 1 juli 1949 herdenkt het cnv het veertigjarig bestaan ‘op sobere, 
maar indrukwekkende wijze’.32 In die herdenking gaat het niet alleen om het 40-
jarig jubileum, maar ook om de periode van na-oorlogsherstel, die zeker succesvol 
verloopt. In samenhang met het jubileum brengt het cnv via de eigen Filmdienst33 
de fi lm Naar vernieuwing der samenleving in omloop.34 Een fi lm, gemaakt in op-
dracht van de vakcentrale, waarin scenarioschrijver A. Borstlap 35 laat zien wat het 
belang van christelijke vakorganisatie is. Want om die gedachte draait de jubile-
umviering. Het woord van Talma  ‘Voor het Volk om Christus’ wil’ siert de za-
len waarin de leden samenkomen om het jubileumfeest te vieren. Het cnv wil ten 
minste meer zijn dan een kale belangenbehartiger. Het is voorzitter Marinus Rup-
pert die niet nalaat te beklemtonen dat het gaat om ‘de dienst van God in het so-
ciale leven’.36 

5.1.7   De organisatie

Het Dagelijks Bestuur dat op 7 mei 1945 in Utrecht bij elkaar komt bestaat uit 
dezelfde leden als voor de opheffi ng. Alleen Amelink  maakt geen deel meer uit 
van het db, hij is met pensioen gegaan.37 Stapelkamp , Schipper , Fuykschot  en De 
Jong  worden in die dagen bijgestaan door bureaumedewerkers C. van Nierop  en 
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J. van Rheenen , die verantwoordelijk is voor de boekhouding. Op 31 januari 1946 
komt De Jong om het leven bij een auto-ongeluk. Hij wordt opgevolgd door P. 
Koning .38 De Algemene Vergadering kiest – in de zomer van 1946 – W. Strijbis  
Pzn tot 5e lid van het Dagelijks Bestuur.39 De uitbreiding is nodig, omdat de scho-
ling en vorming serieus ter hand moet worden genomen en omdat Fuykschot , die 
daarmee zou worden belast, geen tijd heeft. De komende opvolging van Stapel-
kamp , die eigenlijk al in 1946 met pensioen kan gaan, maar tot de zomer van 1947 
zal blijven, speelt ook een rol bij de uitbreiding van het db. De verkiezing van 
Strijbis  is in zekere zin een verrassing, omdat de andere kandidaat, M. Ruppert, 
niet alleen veel werk heeft verzet om het cnv in het zuiden van het land weer op te 
richten, maar ook omdat hij de voorzitter van de grootste bond is. De slechte re-
latie tussen Stapelkamp  en Ruppert speelt hierbij zeker een rol.

In december 1946 voltrekt zich een bijzondere gebeurtenis: Koning  wordt ge-
dwongen ontslag te nemen als penningmeester. Offi cieel is hij overspannen; zelf 
merkt hij op ‘dat hij de eigenschappen mist, die voor die functie [van penning-
meester, ph] noodig zijn’.40 Tijdens de Algemene Vergadering in februari in 1947 
wordt in zijn opvolging voorzien door de verkiezing van J.H. Wernsen. In dezelf-
de vergadering wordt Ruppert gekozen als zesde bestuurder en hij wordt belast 
met de sociaal-economische scholing.

In de vroege zomer van 1947 moet worden besloten over de opvolging van Sta-
pelkamp . Dat gaat gepaard met een heuse machtsstrijd tussen Strijbis  en Ruppert . 
Strijbis  wordt door het Dagelijks Bestuur kandidaat gesteld, maar Ruppert en 
Fuykschot  verkeren op dat moment in het buitenland. Op maandag 14 juli komt 
de zaak aan de orde in het Algemeen Bestuur, waar de voorzitters van de bonden 
zitting hebben. De emoties lopen hoog op, zeker als Ruppert wordt gekandideerd 
door een aantal voorzitters. De oppositiegroep, waar de gezaghebbende Hofman  
– Grafi ci – deel van uitmaakt, meent dat de christelijke vakbeweging bij het ver-
trek van Stapelkamp  een periode afsluit. Zou het niet gewenst zijn dat een jonge-
man als Ruppert voorzitter wordt?, vraagt hij zich hardop af.41 Het is met andere 
woorden tijd voor vernieuwing, die is van Strijbis , die tot de generatie-Stapelkamp  
behoort, niet is te verwachten. De discussie loopt onafwendbaar uit op een stem-
ming: met 11 tegen 9 bij 2 onthoudingen wordt Ruppert gekozen. Toch aarzelt 
hij – pas 36 jaar oud – zijn verkiezing te aanvaarden. Dat is begrijpelijk, want een 
cnv-voorzitter kan niet zonder breed draagvlak bij de bonden opereren. Het is 
ere-voorzitter Kruithof , die de doorslag geeft. ‘Je bent gekozen en je hebt te doen 
wat je gezegd wordt,’ meldt Kruithof zijn ambtsopvolger. Ruppert zwicht en op 
25 juli 1947 neemt hij de voorzittershamer over van Stapelkamp . In zijn aanvaar-
dingsrede kiest Ruppert voor het woord van Talma  ‘Voor het Volk om Christus’ 
wil’, waarmee hij duidelijk wil maken voorstander te zijn van een meer apostolaire 
koers dan zijn voorganger.42

In juni 1948 besluit het bestuur tot de verkiezing van een zevende, bezoldigde be-
stuurder. De drukke werkzaamheden en de gezondheid van Strijbis  en Schipper  
maken dit besluit noodzakelijk. De Algemene Vergadering kiest uit vier kandida-
ten C. van Nierop .43 
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De gezondheid van Strijbis  laat zoveel te wensen over dat hij op 1 januari 1949 
met vervroegd pensioen gaat. In zijn plaats kiest de Algemene Vergadering K. de 
Boer , die afkomstig is uit de kring van de Bouwarbeiders.

Wernsen, die in 1947 tot lid van het db was gekozen, besluit in het najaar van 
1949 het Verbond te verlaten. Daarom kiest de Algemene Vergadering op 3 no-
vember van dat jaar G. Moll  – Bouwarbeiders44 – tot penningmeester van de vak-
centrale. Een maand later komt de Algemene Vergadering opnieuw bijeen, nu om 
een opvolger te kiezen voor Schipper , die per 1 februari 1950 met pensioen zal 
gaan. P. Tjeerdsma  – lid van het hoofdbestuur van de ncbo – wordt gekozen.45

Direct na de heroprichting van het cnv wordt een voornemen uit 1941 uitge-
voerd: de bestuurlijke top van het cnv wordt gereorganiseerd. Het Dagelijks Be-
stuur wordt beperkt tot de bezoldigde leden – die eerder informeel optraden als 
‘het Moderamen’ – en het Algemeen Bestuur gaat bestaan uit de voorzitters van de 
bonden. Drijfveer achter deze verandering is het verschil in betrokkenheid tussen 
bonden bij het werk van de vakcentrale. In het 20ste Verslag staat het iets anders 
geformuleerd: ‘het cnv-bestuur was van gevoelen, dat de bonden zich te weinig 
stoorden aan de besluiten van het algemeen bestuur’.46 Korte tijd later wordt ge-
probeerd de betrokkenheid van de bonden bij het werk van de vakcentrale te ver-
stevigen door het instellen van beleidsadviescommissies, die besluitvorming in het 
Bestuur voorbereiden.47

De bestuurlijke reorganisatie krijgt vorm in nieuwe statuten, die in de Alge-
mene Vergadering op 25 juli 1945, worden goedgekeurd. Maar de veranderingen 
blijven niet beperkt tot de bestuursstructuur. Ook de grondslag wordt gewijzigd. 
De nieuwe grondslag:48 ‘het Verbond aanvaardt de Christelijke beginselen vervat 
in de Bijbel en verwerpt mitsdien zowel de leer van de klassenstrijd als die van de 
totale staat’.49 Op twee opvallende punten wijkt deze grondslag af van de felbe-
vochten grondslag uit 1909. Er wordt nu nadrukkelijk verwezen naar de Bijbel; 
in 1909 ontbrak die verwijzing als gevolg van het streven naar een interconfes-
sionele organisatie. Ondanks het pleidooi van Kruithof 50 om toch vooral dat in-
terconfessionele karakter overeind te houden, blijkt het formuleren van een na-
drukkelijke band met de bron van de christelijke beginselen een overheersende 
behoefte. Een tweede verandering schuilt in de verwerping van ‘de totale staat’. 
Hier laten zich de sporen van de oorlog en de strijd tegen het nationaal-socialisme 
zien. Al tijdens de christelijk-sociale cursus in 1933 werd het nationaal-so cialisme 
als ideologie verworpen, omdat de staatsleer in die denkwereld verre staat van de 
cnv-idealen. 

5.2   Sociaal-economisch beleid

5.2.1   De oorlog

Nederland is in 1939 beter voorbereid op het uitbreken van een nieuwe oorlog 
dan in 1914. Maar voorbereid of niet, de problemen zijn aanzienlijk als de oorlog 
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op 1 september 1939 begint. Nederland is neutraal en komt als het ware klem te 
zitten tussen de oorlogvoerende partijen. De geallieerden kondigen een blokkade 
van Duitsland af en dat heeft direct gevolgen voor de Nederlandse economie. De 
invoer van grondstoffen, waarvan de industrie in hoge mate afhankelijk is, wordt 
ernstig belemmerd. Grondstoffen voor de Nederlandse industrie kunnen im-
mers ook worden doorgevoerd naar de Duitse. Op grond van wetgeving, die al in 
voorgaande jaren tot stand is gekomen, kan de overheid via zogenoemde rijksbu-
reaus grondstoffen verdelen en de concurrentie tussen bedrijven bevriezen. Het 
aanmerkelijk belemmeren van de invoer betekent overigens ook dat Nederlandse 
bedrijven op de binnenlandse markt nogal wat buitenlandse concurrenten kwijt-
raken. De werkloosheid loopt in de eerste oorlogsmaanden niet op – eerder het 
tegendeel is het geval als gevolg van de mobilisatie. Als Nederland in mei 1940 
onderdeel van de oorlog wordt, vliegt de werkloosheid – net als in tijdens de eer-
ste maanden van de Eerste Wereldoorlog – omhoog: van 157.000 begin mei tot 
271.000 een maand later.51

De regering poogt in de tweede helft van de jaren ’30 de economie voor te berei-
den op een oorlog. Daarbij gaat men ervan uit dat Nederland neutraal zal blijven. 
Maar aan die ‘voorwaarde’ wordt in mei 1940 niet langer voldaan en men wordt 
geconfronteerd met de vraag wat te doen. In de grond van de zaak wordt het ant-
woord op die vraag niet gegeven door de Nederlandse, maar door de Duitse au-
toriteiten. De Nederlandse economie wordt geacht bij te dragen aan de oorlogs-
inspanningen van het Derde Rijk – bij voorkeur goedschiks. Het economische 
beleid van de Rijkscommissaris en zijn commissarissen is dan ook gericht op het 
winnen van de Nederlandse bevolking voor de Duitse beginselen. Die benadering 
geldt overigens niet voor de Joodse Nederlanders, die vanaf februari 1941 worden 
gedeporteerd naar de gaskamers. 

Om het vertrouwen te winnen wordt een aantal conserverende maatregelen 
getroffen. De prijzen mogen niet uitstijgen boven het niveau van 9 mei – de dag 
voordat de oorlog op Nederlands grondgebied begon. Ook de lonen worden aan 
banden gelegd door het College van Rijksbemiddelaars vergaande bevoegdheden 
te geven. Het College krijgt de bevoegdheid bindende regelingen op te leggen met 
betrekking tot loon en andere arbeidsvoorwaarden. Om de werkloosheid te be-
teugelen wordt het bedrijven verboden hun werkzaamheden te staken of hun per-
soneel te ontslaan. ‘Het feit, dat dergelijke maatregelen nodig waren, tekende de 
toestand’ schrijven Stapelkamp  en Schipper .52 Daaruit kan gelezen worden dat het 
cnv begrip heeft voor de genomen maatregelen. Uit de manier waarop De Gids 
bericht over de maatregelen van de bezetter blijkt vooral de zorg om de effectivi-
teit. De lonen zijn bevroren en dat blijkt effectief. De prijzen zijn dat formeel ook, 
maar de werkelijkheid is anders. Het cnv bepleit dan ook met enige regelmaat 
voor ‘prijsregelend ingrijpen’, omdat ‘sommigen prijzen van artikelen van eerste 
levensbehoeften sedert kort abnormaal zijn gestegen’.53 

Op 30 november 1940 publiceert de Rijkscommissaris een verordening betref-
fende de totstandkoming van lonen, salarissen en arbeidsvoorwaarden. Het cnv 
moet in zijn commentaar op de verordening behoedzaam laveren, want ‘der Feind 
hört mit’. De verordening maakt in belangrijke mate een eind aan vrije onder-
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handelingen tussen werkgevers en werknemers en feitelijk moeten alle gemaak-
te afspraken vooraf worden goedgekeurd. ‘Wij kunnen ons voorstellen, dat deze 
verordening, vooral in het licht van de sterk toegenomen duurte van het levenson-
derhoud, bij velen ongerustheid heeft gewekt’. Die onrust is het gevolg van ‘een 
zeer ingrijpende wijziging in de economische politiek van ons land. (…) Er komt 
een van staatswege ordenen en regelen van de economische factoren, waartoe 
voorlopig alleen de loonen en prijzen behooren’.54 Voor de goede lezer geeft het 
cnv in omfl oerste woorden – ‘van staatswege …’ – scherpe kritiek, maar hardop 
zeggen kan in de gegeven omstandigheden niet.

De poging om de Nederlandse economie langs wegen van geleidelijkheid en 
overtuiging in te passen in de Duitse oorlogseconomie mislukt. Goering – verant-
woordelijk voor de goederenvoorziening in Duitsland – maakt duidelijk dat de 
Nederlandse economie moet bijdragen aan de Duitse en dat krachtige maatrege-
len – waaronder het verlagen van de voedselrantsoenen – passend zijn. Voor hem 
speelt slechts een vraag: hoe persen wij ten bate van Duitslands oorlogsinspanning 
het uiterste uit Nederland?55

Wat het cnv daarvan vindt laat zich slechts raden (hoewel dat niet zo moeilijk 
is), maar weten doen wij het niet. Stapelkamp  en Schipper  besteden in hun boek 
weinig tijd aan het becommentariëren van het door de Duitsers gevoerde beleid. 
Zij richten zich vooral op de gesprekken over de naoorlogse inrichting van de be-
drijfsorganisatie. 

5.2.2   Wederopbouw

Als de oorlog is afgelopen, ligt de Nederlandse economie zieltogend teneer. De 
schade is enorm als gevolg van oorlogshandelingen – het bombardement op Rot-
terdam in 1940; ook de gevolgen van operatie Market Garden rond Arnhem zijn 
voorbeelden van vernieling. Maar er zijn talloze kleinere. Als gevolg van diefstal 
– de bezetter heeft veel Nederlands eigendommen, ook productiemiddelen, over-
gebracht naar Duitsland. Als gevolg van verwaarlozing – onderhoud aan fabrie-
ken, installaties, wegen en sporen heeft al jaren niet meer plaats gevonden. Het 
herstel lijkt nagenoeg onmogelijk, ook omdat de Nederlandse staat feitelijk failliet 
is dankzij een enorme – door de Duitsers veroorzaakte – staatsschuld.

De eerste taak van het kabinet Schermerhorn -Drees , dat op 24 juni 1945 het 
burgerlijk bestuur van Nederland overneemt van het Militair Gezag, is dan ook 
het herstel van de economie. Eén van de gevolgen van de oorlog is dat de fi nan ciële 
positie van Nederland hopeloos lijkt. Er is een enorm gebrek aan buitenlandse va-
luta terwijl die juist nodig zijn om brand- en grondstoffen te kopen.56 Het kabi-
net kan dan ook niet anders dan de toch al aanzienlijke staatsschuld verder laten 
oplopen. Alles moet op alles worden gezet om buitenlandse valuta te verdienen. 
Minister-president W. Schermerhorn (vdb)  maakt in de eerste naoorlogse rege-
ringsverklaring duidelijk met welke inzet het economisch herstel vorm moet krij-
gen: ‘de regering zal er alles opzetten het Nederlandse volk te doordringen van 
het besef, dat onze arbeidskracht vrijwel het enige is, dat ons gelaten werd en deze 
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zelfs nog lang niet in de mate als voor de oorlog. Werkelijke welvaart voor ieder-
een kunnen we alleen maar opbouwen op grondslag van het herstel van onze pro-
ductiviteit, d.w.z. door arbeid’.57 Het cnv deelt die constatering, maar het maakt 
een verbinding naar het loon- en prijsbeleid. De noodzaak van geleide loonpoli-
tiek, die moet leiden tot een stringente loonontwikkeling, wordt op zichzelf niet 
bestreden. Die politiek kan alleen maar succesvol zijn als er ook sprake is van een 
stringent prijsbeleid. ‘De oude waarheid dat het voor arbeiders niet allereerst de 
vraag is wat zij verdienen, maar wel wat zij er voor het verdiende kunnen koopen, 
geldt ook thans nog’.58

Het sociaal-economisch beleid van opeenvolgende kabinetten is gebaseerd op 
vier pijlers: beleid gericht op het herstel van de productie, stringent loonbeleid, 
sociale politiek en het tot stand brengen van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie. Feitelijk is sprake van een ‘grote ruil’: de vakbeweging accepteert de geleide 
(lage) loonpolitiek – waardoor (tijdelijk) een belangrijk vakbondsinstrument fei-
telijk buiten werking wordt gesteld – in ruil voor een goed sociaal beleid en meer 
medezeggenschap.

Ondanks de aanzienlijke Nederlandse inspanningen blijken herstel en weder-
opbouw niet mogelijk zonder buitenlandse hulp. Het Marshallplan biedt in 1948 
juist op tijd uitkomst door het beschikbaar stellen van dollars. Het wordt zodoen-
de mogelijk om te werken aan structureel herstel van de economie. Het cnv prijst 
de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken – George C. Marshall59 – die 
miljarden dollars beschikbaar stelt voor de wederopbouw van Europa, maar er 
klinkt ook een lichte vorm van (ideologische) kritiek. ‘Er is in de hulp van Ameri-
ka stellig ook een element van zelfbehoud en eigenbelang. Niettemin is deze hulp 
voor ons onontbeerlijk (…) De dollars zijn onontbeerlijk, maar’ – zo tempert het 
cnv het al te grote enthousiasme – ‘zij zullen de wereld niet redden. Van veel gro-
ter belang zijn de geestelijke goederen, die het Christendom bezit en die inderdaad 
reddende kracht hebben’.60 Achter het belang van de economie – zo lijkt de bood-
schap in de begindagen van de ‘koude oorlog’ – gaat een groter belang schuil.

Direct na de bevrijding loopt de werkloosheid sterk op, maar al spoedig blijkt 
het tekort aan werkgelegenheid van tijdelijke aard. De inhaalvraag en de nog lage 
arbeidsproductiviteit zorgen ervoor dat het arbeidsaanbod wordt geabsorbeerd. 
Op korte termijn is er geen werkgelegenheidsprobleem. Toch is het de vraag ‘of 
op enigszins langere termijn gezien de ontwikkeling van de bronnen van werkge-
legenheid hier te lande wel zonder meer zodanig zal zijn om de verwachte groei 
van het arbeidsaanbod voldoende op te vangen’.61 Deze vrees voor structurele 
werkloosheid wordt als een van de grootste sociaal-economische problemen be-
schouwd, ook omdat de herinneringen aan de massale werkloosheid tijdens de 
jaren ’30 nog vers in het geheugen liggen. Opeenvolgende kabinetten voeren op 
hoofdlijnen het zelfde werkgelegenheidsbeleid: industrialisatie en stimuleren van 
emigratie. Aan de ene kant het scheppen van werkgelegenheid, aan de andere kant 
het beperken van het arbeidsaanbod op langere termijn door de bevordering van 
de emigratie. In een reeks van 8 industrialisatienota’s zal het kabinet de gewenste 
ontwikkelingen volgen en met een bescheiden fi scaal instrumentarium bijsturen.62 
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Het cnv deelt de aandacht voor de industrialisatie en de bevordering van de emi-
gratie. Het Verbond geeft voluit steun aan het beleid: ‘wij denken er niet aan, na 
het artikel van de hand van Zijne Excellentie Minister P.J.M. v.d. Brink  en de uit-
voerige behandeling van dit onderwerp door andere deskundigen, in den brede de 
noodzaak van industrialisatie te gaan bespreken,’ schrijft De Gids in een nummer 
nagenoeg geheel gewijd aan de industrialisatiepolitiek. ‘De uiterste krachtsinspan-
ning is (…) vereist’. En het is nog maar de vraag of ‘grote plannen maken’ en getui-
gen van ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ voldoende zal zijn om ‘zodra de Marshall -
hulp wordt gestaakt (in 1952) niet terug te hoeven’ [in welvaart, ph]. Maar het kan 
goed komen – zo brengt het cnv zijn leden de welhaast apostolaire boodschap ‘als 
in het geloof, door ieder op zijn plaats, hoe nederig die plaats ook is, wordt gear-
beid, dan zullen ook de industrialisatieplannen verwerkelijkt kunnen worden’.63

In het beleid van herstel en wederopbouw speelt de overheid een grote rol. Het 
cnv accepteert dat: ‘bestrijding van de oorzaken van de werkloosheid en niet al-
leen bestrijding van de gevolgen der werkloosheid, zal de bijzondere taak van de 
Overheid zijn’. Maar het cnv formuleert al tijdens de eerste naoorlogse Algemene 
Vergadering zijn ‘sociale wenschen’ waar de overheid rekening mee moet houden. 
De eerste wens betreft ‘het vraagstuk van de organisatie van het bedrijfsleven.(…) 
In de tweede plaats wijzen wij op een betere voorziening in de verzorging van den 
ouden en invalide arbeider. (…) Verder zal krachtig moeten worden gewerkt aan 
uitbreiding van het instituut voor bedrijfspensioenfondsen. (…) De disharmonie 
tussen loonen en prijzen maakt het verder hard nodig dat er meer aandacht wordt 
geschonken aan het begrip: sociaal-ethisch minimumloon’.64 Vervolgens pleit het 
cnv ook nog voor inkomensnivellering en voor de bouw van voldoende arbei-
derswoningen. Op welke wijze de ‘wenschen’ gerealiseerd moeten worden blijft 
onduidelijk. Toch is het cnv doordrongen van de noodzaak tot economisch her-
stel, zoals blijkt uit een aantal bijdragen van Fuykschot  aan De Gids.  In zijn Eco-
nomische praatjes, die vanaf oktober 1945 (weer) regelmatig verschijnen,  steunt 
hij het kabinetsbeleid gericht op het terugdringen van de staatsschuld en de geld-
sanering, die nodig worden geacht om de infl atie te beteugelen.65 En infl atiebe-
strijding is nodig om het prijspeil te beheersen.

Daarmee raken wij aan de kern van het sociaal-economisch beleid van het cnv. 
Het onderschrijft de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid, maar vraagt keer op keer 
aandacht voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Het cnv accepteert – althans 
in de direct naoorlogse jaren – de geleide loonpolitiek, die vooral op loonmatiging 
is gericht. Maar loonmatiging betekent ook prijsmatiging. Hoewel het cnv in de 
loop der jaren met enige regelmaat aandacht vraagt voor dit probleem is het ander-
zijds niet bereid de sociaal-economische ontwikkelingen daar geheel aan onderge-
schikt te maken. Met grote felheid worden de activiteiten van de Eenheidsvakcen-
trale – die door stakingen hogere lonen wil afdwingen – bestreden.66 ‘Daarom stelt 
onze beweging het zich als roeping alle stagnatie van ons bedrijfsleven zoveel mo-
gelijk te voorkomen. Confl icten en botsingen op het terrein van den arbeid moe-
ten worden vermeden. Nu meer dan ooit. Aan den anderen kant vragen wij een 
rechtvaardige belooning voor de arbeid, die wij verrichten’.67
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178 5  ‘Oorlog en vrede’

De overheid moet de leiding nemen bij het sociaal-economisch herstel, maar het 
cnv voelt weinig voor een planeconomie. Het kabinet-Schermerhorn  dient in het 
voorjaar van 1946 een wetsontwerp tot ‘Voorbereiding van de vaststelling van een 
Nationaal Welvaartsplan’ in.68 In dit ontwerp wordt onder andere de oprichting 
van het Centraal Planbureau geregeld. Fuykschot  is niet onverdeeld enthousiast. 
Hij meent in een van zijn Economische praatjes dat ‘de pas afgetreden regeering de 
planeconomie in haar vaandel had geschreven. Wat zij tot nu toe heeft vertoond, 
strekt niet om daarin veel vertrouwen te hebben’.69 Hij is niet de enige. Het minis-
terie van Economische Zaken komt – na de verkiezingen in 1946 – in handen van 
de kvp en de plannen om de economie planmatig aan te pakken verdwijnen voor 
een groot deel in de ijskast.

5.2.3   Loonpolitiek

Om in arbeidsconfl icten te bemiddelen zijn al voor de oorlog op regionaal niveau 
Rijksbemiddelaars aangesteld. In mei 1940 centraliseren de Duitsers deze  bemid-
delaars in het College van Rijksbemiddelaars. Naast bemiddelende activiteiten 
krijgt het College ook de bevoegdheid bindende loonbepalingen uit te vaardigen. 
Het College wordt op 1 november 1942 door de bezetter aan de kant gezet. Direct 
na de oorlog wordt het College opnieuw in het leven geroepen. Romme  – de voor-
oorlogse minister van Sociale Zaken – wordt voorzitter. Het College – binnen de 
vakbeweging ook wel spottend aangeduid als Rijksbeknibbelaars70 – heeft grote 
bevoegdheden. Het College kan al dan niet op verzoek van werkgevers en werk-
nemers lonen en andere arbeidsvoorwaarden vaststellen. Ook moet het College 
cao’s en wijzigingen daarin vooraf goedkeuren en kan het bepalingen in cao’s 
verbindend of onverbindend verklaren.

Het vaststellen van de lonen is in het kader van de geleide loonpolitiek nogal in-
gewikkeld geregeld: de minister van Sociale  Zaken geeft – op grond van een advies 
van de Stichting van de Arbeid – algemene aanwijzingen ten aanzien van lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden in de collectieve arbeidsovereenkomsten. Op grond 
van deze aanwijzingen stelt het College van Rijksbemiddelaars richtlijnen op. Als 
werkgevers en werknemers het eens zijn geworden in het cao-overleg dan toetst 
het College deze resultaten aan de richtlijnen. Bij die toetsing is het College ver-
plicht om advies te vragen aan de Stichting. Daarmee staat de Stichting aan het be-
gin en het einde van een ‘loonronde’. Door deze procedure krijgt de geleide loon-
politiek vorm. Partijen zijn vrij zolang zij maar binnen de gegeven ruimte blijven 
en die ruimte blijft beperkt tot de stijging van de kosten van levensonderhoud.71

In de richtlijnen van het College wordt rekening gehouden met een ‘loonvloer’ 
en met een ‘loonplafond’. De loonvloer vormt aanvankelijk niet meer dan de kos-
ten van het distributiepakket – alle goederen zijn nog op ‘de bon’ – vermeerderd 
met de vaste lasten van een gezin met twee kinderen. De richtlijnen houden onder 
andere rekening met de bestaande loonniveaus in de bedrijven en met regionale 
verschillen.72 Verschillen die omstreden zijn. Het College hanteert in zijn richtlij-
nen een indeling in vijf groepen en volgens velen is dat twee klassen te veel. Het 
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cnv heeft begrip voor de indeling – de kosten van levensonderhoud verschillen 
nu eenmaal: ‘men kan wel vrij spoedig concluderen, dat de kosten van levenson-
derhoud weinig verschillen tussen stad en platteland, maar dit gemotiveerd bewij-
zen – en dat is toch wel een eerste vereiste! – vraagt cijfermateriaal en studie. Juist 
daaraan ontbreekt het veelzins’. Ondanks dat gebrek is ‘het volstrekt onmogelijk 
te bewijzen dat er geen verschil in kosten van levensonderhoud is te constateren’. 
Maar er is ook bezwaar tegen de gevolgen van de verschillen, die kleiner moeten 
dan zij feitelijk zijn. ‘Stellig zijn er meerdere bezwaren tegen de indeling in vijf 
klassen aan te voeren,’ zo komt het cnv de tegenstanders van de klassenindeling 
wat tegemoet. Het cnv heeft dus begrip voor beide benaderingen en er komt bin-
nen het cnv dan ook een ‘speciale commissie’, die ‘op korte termijn zal werken en 
haar oordeel zal formuleren’.73 Of de commissie haar oordeelt heeft geformuleerd 
is niet te achterhalen. Wel maakt Strijbis  in De Gids en in Evangelie en Maatschap-
pij duidelijk dat het cnv vooral het accent legt op (het verkleinen van) de verschil-
len tussen de klassen, niet op de indeling zelf. Beide artikelen worden geschreven 
naar aanleiding van een Buitengewone Algemene Vergadering op 29 januari 1948. 
Een vergadering waarin het cnv voor het eerst vraagtekens zet bij zijn steun aan 
de geleide loonpolitiek.74 ‘Tot dusver heeft onze vakbeweging de huidige loon- en 
prijspolitiek gesteund’, maar de in oktober 1946 afgekondigde loonstop heeft ‘op 
zijn best geleid tot een stabilisatie der prijzen, zodat de toen reeds bestaande span-
ning tussen lonen en prijzen niet wezenlijk is verminderd’.75 Het ‘tot dusver’ laat 
enige twijfel zien, die in de loop van het jaar groeit. In oktober 1948 maakt Strijbis  
duidelijk wat ‘onze houding tegenover de loon- en prijspolitiek’ is: ‘de Christe-
lijke vakbeweging heeft aan een en ander medegewerkt, maar is van oordeel dat de 
Overheid zich zo spoedig mogelijk van dit terrein moet terugtrekken en de rege-
ling van de arbeidsvoorwaarden dient over te laten aan het bedrijfsleven zelf. On-
getwijfeld zal de Overheid wel een bepaalde taak moeten overhouden, doch het 
bedrijfsleven is in de eerste plaats geroepen bedrijfs- en rechtsregelen vast te stel-
len voor de gehele bedrijfstak en voor alle bedrijfsgenoten’.76 Maar er is verschil 
tussen ‘van oordeel zijn’ en de feitelijke situatie. Het cnv-vertrouwen in de gelei-
de loonpolitiek mag dan scheurtjes vertonen, de dagelijkse praktijk verandert niet. 
Derhalve gaat het debat over de spanning tussen door de overheid gecontroleerde 
prijzen en door de overheid gestuurde lonen onverminderd verder. Op 1 novem-
ber 1948 wordt een aantal subsidies op eerste levensbehoeften verlaagd of afge-
schaft. Deze subsidies spelen een rol in het prijsbeleid, zodat bepaalde primaire le-
vensbehoeften prijstechnisch gezien binnen het distributiesysteem voor iedereen 
toegankelijk zijn. Als compensatie worden de lonen met f1,– per week verhoogd. 
Daarmee wordt – zo schrijft voorzitter Ruppert  in een ruim opgezet Gidsartikel  
– de tegenstelling eigenlijk alleen maar groter. Op grond van de beschikbare cijfers 
moeten we aannemen – zo schrijft hij – dat ‘de f1,– net voldoende is voor gezin-
nen met twee kinderen’. Maar gezinnen met meer kinderen komen er aan te kort. 
Daarom doet de Stichting van de Arbeid ‘al het mogelijke’ om voor grotere gezin-
nen voldoende compensatie te vinden. Ruppert verbindt een waarschuwing aan 
zijn toelichting op de gebeurtenissen: ‘lid-zijn van de Christelijke vakbeweging 
betekent dat men een kerel is. De communisten proberen uit dit Regeringsbesluit 
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munt te slaan en hier dezelfde toestand te verwekken als in Frankrijk.77 Daarom 
“bieden” zij f2,50 in plaats van f1,–. Iedere nuchter denkende arbeider weet ech-
ter, dat zij in werkelijkheid niet anders te bieden hebben dan armoede en ellende. 
En daarom: laat u niet spannen voor hun ellende-karretje’.78

Wat duidelijk wordt, is dat er niet alleen spanning bestaat tussen lonen en prij-
zen, maar ook tussen wat de top van het cnv blijkbaar aanvaardbaar en noodzake-
lijk acht in het kader van sociaal-economisch herstel en de gevoelens in (delen van) 
de samenleving. Zelfstandig en herkenbaar blijven voor de eigen leden én op ver-
antwoorde wijze deelnemen in het overleg op centraal niveau vraagt de nodige le-
nigheid. Ruppert schuwt daarbij de ideologische strijd met ‘de vijand’ – het com-
munisme – zeker niet. Ook hier herkennen we een andere spanning: het cnv is het 
in de grond van de zaak eens met de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid, maar zet 
veelvuldig vraagtekens bij de uitvoering daarvan. De arp – waar het cnv zich toch 
mee verbonden voelt binnen de protestants-christelijke zuil – maakt geen deel uit 
van het kabinet. De terughoudendheid in de kritiek zou dan ook niet nodig zijn, 
zoals in de jaren ’30, maar nu zijn het de verbondenheid aan de Stichting van de 
Arbeid en het committent aan de wederopbouw, die scherpe kritiek of anders 
vormgegeven beleidsvoorstellen voorkomen.

5.2.4   Arbeidsmarktbeleid

De Arbeidsbemiddelingswet van 1930 brengt enige ordening op de arbeidsmarkt, 
maar de organisatie van de openbare arbeidsvoorziening blijft onveranderd. Toch 
maakt de enorme werkloosheid in de jaren ’30 duidelijk dat het van belang is, de 
activiteiten van de arbeidsbureaus te centraliseren. Dat gebeurt in september 1940 
wanneer de waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken de oprichting van 
het Rijksarbeidsbureau aankondigt. Op 1 mei 1941 treedt de nieuwe organisatie 
in werking en gaat bestaan uit 37 Gewestelijke Arbeidsbureaus (gab’s) en 144 bij-
kantoren.79 

Tijdens de oorlogsjaren is het Rijksarbeidsbureau betrokken bij de tewerkstel-
ling van Nederlandse arbeiders in Duitsland. Na de oorlog krijgt het Bureau een 
belangrijke rol in de wederopbouw. Om het functioneren van de arbeidsmarkt in 
de pas te laten lopen met de geleide loonpolitiek wordt het nodig geacht te voorko-
men dat arbeiders te snel – een hoger loon zoekend – van baan veranderen. Daar-
om mogen zij niet zelf ontslag nemen, maar is een vergunning van het arbeidsbu-
reau nodig. De keerzijde daarvan is dat een werkgever een werknemer slechts kan 
ontslaan als hij vergunning heeft gekregen van het arbeidsbureau. Deze bevoegd-
heid is gebaseerd op het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (bba), dat in 
het najaar van 1945 als tijdelijke maatregel wordt genomen. In dat besluit wordt 
overigens ook de betrokkenheid van sociale partners bij de arbeidsbureaus vast-
gelegd. Onder invloed van de bezetter geldt ook voor het Rijksarbeidsbureau het 
‘Führerprinzip’. Als de regering in het najaar van 1944 in Londen besluit om de 
centralisatie van de arbeidsbureaus in stand te laten, wordt ook besloten tot de in-
richting van paritaire Commissies van Advies. Elk arbeidsbureau krijgt zo’n com-
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missie, terwijl op landelijk niveau een Centrale Commissie van Bijstand en Advies 
wordt ingericht – ook paritair samengesteld.

5.3   Sociale zekerheid

5.3.1   De commissies Van Rhijn 

In Londen is door een commissie onder voorzitterschap van mr. A.A. van Rhijn  
en in opdracht van minister Van den Tempel  nagedacht over de inrichting en orga-
nisatie van de sociale zekerheid in de naoorlogse jaren. De Nederlandse regering 
besluit in juli 1943 tot de instelling van deze commissie kort nadat het Beveridge-
plan over de toekomst van de sociale zekerheid in Engeland, is gepresenteerd. Het 
plan van Beveridge en de zijnen past in afspraken tussen Engeland en de Verenig-
de Staten, het Atlantic Charter. In dat Charter wordt in augustus 1941 een aantal 
gedachten geformuleerd om de wereld zekerheid van bestaan en vrijwaring van 
gebrek te bieden. Beveridge ontwerpt een systeem om mensen ‘van de wieg tot 
het graf’ te beschermen.80 Het rapport van Van Rhijn  speelt na de bevrijding een 
belangrijke rol in de Nederlandse discussie.81 In maart 1946 besteedt De Gids uit-
voerig aandacht aan het rapport, dat duidelijk sporen draagt van zijn geografi sche 
herkomst. ‘Haar suggesties [van de commissie-Van Rhijn , ph] omtrent de herzie-
ning onzer sociale verzekering zijn (…) minder afgestemd op hetgeen in ons land 
reeds bestaat, met de bedoeling dat uit te bouwen, dan op de plannen die Enge-
land in dit opzicht, in verband met het bekende plan-Beveridge heeft, althans had’. 
De commissie is met andere woorden de Nederlandse werkelijkheid wat uit het 
oog verloren, maar ondanks dat heeft het cnv wel ‘waardering’ voor het rapport, 
want ook het cnv is ‘van meening dat herziening en uitbreiding op bepaalde pun-
ten noodig is’. Dat geldt met name op het gebied van de ouderdomsverzekering. 
Ondanks de ‘waardering’ is er ook fl inke kritiek, die overigens in eerste instantie 
in de vorm van een vraag wordt verwoord. Van Rhijn  bedoelt ‘niet slechts uitbrei-
ding en technische herziening van onze sociale verzekeringswetgeving’, maar hij 
bedoelt in ‘het voetspoor van het plan-Beveridge een fundamentele verandering 
van richting in  te slaan’. Maar is die fundamentele verandering wel gewenst of no-
dig? Er is veel tot stand gebracht – zo merkt De Gids op – en het kan zeker beter, 
maar ‘de grondslag van deze sociale verzekering is de arbeidsovereenkomst’. Van 
Rhijn  wil ‘van arbeidersverzekering naar volksverzekering’ en dat is een funda-
mentele koerswijziging.82 Daarnaast wil hij van verzekering naar verzorging, dat 
wil zeggen dat de relatie tussen premiebetaling en het ontvangen van een uitke-
ring wordt losgelaten. Daar voelt het cnv helemaal niets voor, want ‘waarom zal 
ik mij inspannen, de Staat zal dat wel doen. Maar dat is niet de taak van de Staat. 
Hij moet juist meewerken, dat het verantwoordelijkheidsbesef wordt versterkt,’ 
schrijft Fuykschot  als hij uitlegt waarom het cnv niet voor ‘verzorging’ voelt.83 

Reageert het cnv in eerste instantie door het beantwoorden van een zelfgestel-
de vraag, in reactie op een nota van de Stichting van de Arbeid, wordt een andere, 
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scherpere toon gekozen. Eerst wordt in De Gids uit de nota geciteerd: ‘aan het sy-
steem van sociale verzorging ligt de gedachte ten grondslag, dat het de plicht is van 
de Staat in ruil voor de arbeidsprestaties van de bevolking de zorg voor alle sociale 
nooden op zich te nemen. Dit is de sociale idee, die zich in het nationaal-socialis-
tische Duitschland heeft ontwikkeld. Allen hebben volgens deze sociale idee den 
plicht tot arbeid tegenover den Staat. De staat waarborgt daartegenover den wel-
stand der arbeiders en in het bijzonder in tijden van nood. Het is de gedachte van 
het geborgen zijn in eigen volk’. Vervolgens maakt De Gids zijn lezers duidelijk 
hoe die passage moet worden begrepen: ‘deze nationaal-socialistische opvatting 
van sociale voorzorg wordt door de nota principieel verworpen. Naar onze mee-
ning volkomen terecht. Op deze wijze wordt de weg voorbereid voor staatssla-
vernij’.84 Zo kort na de Duitse bezetting een nogal hardhandige redenering, waar-
uit duidelijk wordt dat het cnv van plan is zich stevig op te stellen in het debat 
over verzekeren of verzorgen.

Waar het cnv meer begrip voor opbrengt is een koerswijziging rond de uitvoe-
ring, want die grijpt ‘klaarblijkelijk terug naar de gedachte die Talma  heeft wil-
len verwezenlijken met zijn Radenwet’. Toch bevordert de invulling van de ver-
anderde uitvoering het ‘zelf doen’ niet en dat is een centrale gedachte binnen de 
christelijke vakbeweging.

In mei 1946 publiceert de Stichting van de Arbeid een nota, die gezien kan wor-
den als antwoord op het Londense rapport van de commissie-Van Rhijn . In haar 
nota maakt de Stichting onderscheid tussen werknemersverzekeringen en volks-
verzekeringen. De werknemersverzekeringen moeten worden uitgevoerd door 
bedrijfsverenigingen, terwijl de overheid verantwoordelijk wordt voor de uitvoe-
ring van de volksverzekeringen. In september 1945 roept de minister van Sociale 
Zaken, W. Drees (pvda),  een tweede, ambtelijke commissie-Van Rhijn  in het le-
ven. De gedachten in die commissie wijken af van het Stichtingsrapport. Om de 
verschillen van inzicht te overbruggen besluit Drees  in juni 1947 om een nieuwe 
commissie in te stellen. Ook deze staat onder voorzitterschap van Van Rhijn , 
maar naast ambtenaren hebben ook werkgevers en werknemers zitting.85 Fuyk-
schot  vertegenwoordigt het cnv.

In maart 1948 rapporteert deze ‘Gemengde Commissie-Van Rhijn ’. Dit rapport 
neemt de zienswijze van de Stichting in zijn kern over: werknemersverzekeringen 
uitgevoerd door bedrijfsverenigingen onder toezicht van overheid in de vorm van 
de Centrale Sociale Verzekeringsraad. Deze Raad bestaat uit werkgevers, werk-
nemers en overheidsvertegenwoordigers, ieder eenderde deel van de leden. De 
volksverzekeringen worden uitgevoerd door de overheid. 

Het rapport wordt in cnv-kring grondig bestudeerd en die studie krijgt een 
afronding in een Bijzondere Algemene Vergadering op 3 februari 1949. Ormel  
verwoordt de cnv-opvattingen: ‘De inleider constateert met voldoening dat het 
rapport (…) de verzekeringsgedachte aanvaardt. Maar het is wel de vraag of zelf-
standigen onder de zelfde verzekeringen moeten vallen als de arbeiders. Welis-
waar behoort het niet “tot de taak van de arbeidersvakbeweging, om zich over 
deze materie uit te spreken”, maar uit Ormels betoog blijkt dat het cnv er weinig 
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voor voelt ‘de grens tussen loonarbeiders en zelfstandigen uit te wissen’. Het ligt 
in de rede dat Ormel  stil staat bij de uitvoeringsorganisatie. Hij verzet zich funda-
menteel tegen de samenstelling van de Centrale Sociale Verzekeringsraad. De ba-
sisgedachte is dat het bedrijfsleven uitvoert en de overheid toezicht houdt. Maar 
‘hoe kan de Overheid haar verantwoordelijkheid dragen in een lichaam, waarin 
zij een minderheid vormt tegenover het bedrijfsleven? Hier is een vermenging van 
taken en bevoegdheden, die slechts tot schade zowel van de Overheid als van het 
bedrijfsleven kan strekken’. Ormel  maakt ook bezwaar tegen de voorstellen rond 
de uitvoering van de administratie. Het rapport van de gemengde commissie wil 
de administratieve uitvoering opgedragen zien aan een Centraal Administratie-
kantoor, maar daar voelt Ormel  niets voor. ‘Beleid en uitvoering dienen niet ge-
scheiden te worden zodat als regel de bedrijfsvereniging haar eigen administratie 
dient te voeren’.86

Het cnv reageert op het rapport en doet dat niet als enige. ‘Toen zij zich alle 
hadden uitgesproken, bleek er van het in de gemende commissie bereikt compro-
mis niet veel te zijn overgebleven’, zo wordt in het 23ste Verslag van het cnv nuch-
ter geconstateerd.87 Ondanks dat neemt minister A.M. Joekes (pvda)  het advies 
van de commissie toch over en vraagt Van Rhijn  en de zijnen om het rapport uit te 
werken in een wetsontwerp. Dat werk vlot niet erg, want ook al wordt het rapport 
als uitgangspunt genomen, de verschillen van mening blijven op de achtergrond 
een rol spelen. Toch leidt deze arbeid tot de Organisatiewet Sociale Verzekering, 
die in 1950 bij het parlement wordt ingediend.88

5.3.2   De Noodwet Ouderdomsvoorziening

Het treffen van een regeling om ouderen een inkomen te bieden na hun arbeid-
zame leven is een van de prioriteiten in de jaren direct na de oorlog. In zijn eerste 
urgentieprogram vraag het cnv nadrukkelijk om een verbetering van de bestaande 
Invaliditeits- en Ouderdomswet. Maar dat is op zich onvoldoende: ‘met kracht 
zal moeten worden gestuurd in de richting van het tot stand komen van bedrijfs-
pensioenfondsen’.89

Het cnv pleit voor aanpassing van de wetgeving, maar Drees  wil verder gaan 
dan de mogelijkheden die de bestaande wetgeving hem biedt. Hij streeft naar 
een regeling voor zowel arbeiders als kleine zelfstandigen, die het midden moet 
houden tussen een verzekeringssysteem en een omslagstelsel. Omdat die nieuwe 
aanpak te veel tijd kost en er directe nood gelenigd moet worden – door de geld-
ontwaarding zijn de ouderdoms- en invaliditeitsuitkeringen wel erg schamel ge-
worden – komt hij met een noodwet. Een wet die feitelijk een staatspensioen in-
houdt.90 Op 27 november 1946 stuurt Drees  het voorontwerp van wet ‘Noodwet 
Oudersdomsvoorziening’ naar het parlement. Iedere mannelijke ingezetene én ie-
dere alleenstaande vrouw van 65 jaar of ouder die geen ander inkomen ontvangt, 
zal een uitkering ontvangen. Inkomen uit bedrijfspensioen wordt gekort op de 
uitkering net als andere inkomsten. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van 
de gemeente waarin de uitkeringstrekker woont. Er komen drie klassen. 
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184 5  ‘Oorlog en vrede’

De regeling staat op gespannen voet met de verzekeringsgedachte, zo merkt de 
minister in zijn toelichting op. Bij een verzekering krijgt iedereen die premie be-
taalt een uitkering ongeacht de andere inkomsten. Dat is bij deze regeling niet het 
geval, want er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met andere inkomsten. De 
minister verdedigt zich met een verwijzing naar de schatkist, die er nogal leeg bij-
staat. Ook wijst hij op het feit dat in zijn voorstel alle bejaarden in aanmerking 
komen voor een uitkering. Bij de defi nitieve regeling – zo zegt hij toe – zal de 
verzekeringsgedachte in ere worden hersteld. Er is maatschappelijke waardering 
voor het feit dat de minister een ontwerp van wet tot stand heeft gebracht, maar 
het cnv is minder enthousiast. Het cnv twijfelt aan de waarde van de sociaal-de-
mocratische toezegging: ‘het zal zaak zijn, dat de vakbeweging van werkgevers en 
werknemers nauwlettend toeziet, dat in de toekomst de sociale verzekering in ere 
wordt hersteld’.91 Bovendien meent zij dat de wet in strijd is met een belangrijk 
uitgangspunt van Talma , namelijk dat de arbeider ook na zijn pensioen moet kun-
nen leven van zijn (uitgestelde en gespaarde) loon.92 ‘Thans is de Minister geko-
men met een noodvoorziening, waartegen van onze zijde wel ernstige bezwaren 
bestaan. Naar onze overtuiging moeten onze arbeiders niet vallen onder een rege-
ling, welke op bedenkelijke wijze gaat in de richting van armenzorg, van Staatswe-
ge uitgeoefend. Dat is den arbeider onwaardig’. Daarbij komt dat de noodregeling 
afl eidt van waar het echt om gaat: het tot stand brengen van bedrijfspensioenfond-
sen gebaseerd op de verzekeringsgedachte.93 Het cnv verwoordt zijn bezwaren te-
gen de wet in een adres aan de Tweede Kamer. Een leidende gedachte in de brief 
is het feit dat ‘het onderhavige ontwerp van wet de arbeiders echter geen recht 
biedt, doch slechts een gunst’. Er is  – zo betoogt de vakcentrale –  geen enkele re-
den om een noodvoorziening te treffen: als de renten volgens de Invaliditeits- en 
Ouderdomswet ‘belangrijk’ worden verhoogd is het probleem voor dit moment 
opgelost. Het cnv wijst ook op de gevaren van het tijdelijk karakter: ‘vooreerst 
heeft niets een langere levensduur dan hetgeen als tijdelijk is bedoeld. In de twee-
de plaats zal gedurende deze ‘overgangstijd’ een zóó zwaren slag worden toe-
gebracht èn aan het verantwoordelijkheidsbesef der desbetreffende arbeiders èn 
aan de ontwikkeling der bedrijfspensioenfondsen, dat deze als tijdelijk bedoelde 
maatregel blijvende nadeelen ten gevolge zal hebben’.94

De kritiek van het cnv maakt echter geen indruk en de Kamer aanvaardt de Nood-
wet. Op 1 oktober 1947 wordt de wet, die Drees  de bijnaam ‘Vadertje’ zal geven, 
van kracht. Het cnv heeft wel gelijk gekregen dat iets tijdelijks een blijvend karakter 
lijkt te krijgen: de Algemene ouderdomswet wordt pas in 1957 ingevoerd.

5.3.3   De werkloosheidsverzekering

De manier waarop in Nederland de werkloosheidsverzekering is geregeld stamt 
feitelijk nog uit de Eerste Wereldoorlog. Ondanks het aandringen van allerlei kan-
ten om tot een wettelijke regeling te komen, is dat in de vooroorlogse jaren niet 
gelukt. De herinnering aan de omvangrijke en vaak uitzichtloze werkloosheid in 
de jaren ’30 leidt ertoe dat de wettelijke regeling hoge prioriteit krijgt. Op 22 ja-
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nuari 1948 bieden de minister van Sociale Zaken, W. Drees , en de minister van Fi-
nanciën, P. Lieftinck (pvda),95 een ontwerp van wet aan ‘tot verplichte verzekering 
van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid’. Is de 
vooroorlogse regeling nog gebaseerd op een vrijwillige verzekering, de nieuwe re-
geling krijgt een verplichtend karakter. Dat vormt de basis voor een belangrijke 
vraag: wie gaat de premie betalen? Er zijn drie mogelijkheden: werknemers beta-
len zelf, de werkgevers betalen (mee) of de overheid betaalt de rekening. Voor de 
oorlog wordt de werkloosheidsverzekering vooral uitgevoerd door vakbonden en 
dus ligt ook nu de vraag naar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering voor de 
hand. De werkgevers claimen betrokkenheid, zeker als zij (een deel van) de pre-
mie moeten betalen. De aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer is niet 
echt overzichtelijk, maar uiteindelijk vinden partijen elkaar. Er komt een wacht-
geldregeling, die betaald wordt door werkgevers en werknemers samen. Die rege-
ling maakt duidelijk dat net ontslagen werknemers nog tot het arbeidspotentieel 
van de bedrijfstak kunnen worden gerekend. De wachtgeldregeling wordt ge-
volgd door een werkloosheidsregeling, die wordt betaald door werkgevers, werk-
nemers en de overheid samen.

Een belangrijk probleem vormt – het past in de brede discussie over de organisa-
tie van de sociale zekerheid – de vraag wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoe-
ring. De opvolger van Drees  – Joekes   – gaat ervan uit dat de wachtgeldregeling in 
de eerste plaats een verantwoordelijkheid is voor werkgevers en werknemers, waar-
bij de overheid zich beperkt tot het houden van toezicht. Bij de uitvoering van de 
werkloosheidswet kan het georganiseerde bedrijfsleven een rol spelen, maar hier is 
de positie van de overheid van groter gewicht. In de voorstellen van Joekes  worden 
de opgebrachte premies beheerd in het Algemeen Werkloosheidsfonds, dat wordt 
bestuurd door werkgevers, werknemers en de overheid, die ook de voorzitter be-
noemt. Het regent – zoals bijna gebruikelijk lijkt – ook op dit onderdeel kritiek. 

‘Onze vertegenwoordiger, die op principiële en psychologische overwegingen het 
standpunt van medebetalen had bepleit (…), had reeds dadelijk betoogd, dat dit 
slechts zou kunnen als door middel van looncorrectie (…) wijziging in de lonen 
werd gebracht’.96 Deze kritiek vormt een belangrijk onderdeel van een uitvoe-
rig commentaar dat het cnv na een eendaagse studieconferentie aan de Tweede 
Kamer stuurt. Een ander punt is dat het cnv – overigens niet als enige – bezwaar 
maakt tegen de verschillende uitkeringen die de wet bevat. Zo ontvangt een kost-
winner eerst 80% en na het wachtgeld 70% van het wettelijk dagloon, terwijl een 
ongehuwde werknemer uiteindelijk een uitkering van 60% ontvangt. Ook maakt 
het cnv bezwaar tegen het feit dat het niet de uitvoerende bedrijfsvereniging is die 
de uitkering toekent, maar dat die toekenning door het arbeidsbureau gebeurt. 
Het pleidooi past bij de manier van denken binnen de christelijke vakbeweging: 
in de bedrijfsvereniging zijn het immers werkgevers en werknemers, die de beslis-
singen nemen. Bij de arbeidsbureaus is het de overheid.97 Dat pleidooi past bij de 
zienswijze van het Verbond op de inrichting van de samenleving, waarin niet de 
overheid alles bepalend is, maar waarin het maatschappelijk middenveld zijn ver-
antwoordelijkheid neemt.
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In de loop van de behandeling van het wetsontwerp worden enkele malen wijzi-
gingen aangebracht. Zo wordt het toekennen van de uitkering inderdaad een taak 
van de bedrijfsvereniging, maar de hoogte van uitkering blijft ongewijzigd. Ook 
met betrekking tot de looncompensatie houdt de minister zijn poot stijf en het 
geldende loon- en prijsbeleid wordt niet versoepeld.

Op 30 juni 1949 vindt de stemming over het wetsontwerp in de Tweede Kamer 
plaats. cpn Kamerlid H. Gortzak legt een stemverklaring af. De cpn zal tegen de 
wet stemmen. Hij verklaart dat de cpn meent dat de werknemers geen premie be-
hoeven te betalen. ‘Evenmin staat vast dat er aan de werknemer een compensatie 
zal worden gegeven voor de premie (…) Wij staan met het cnv op het door deze 
organisatie blijkens een aan de Kamer gerichte nota ingenomen standpunt, dat dit 
wetsontwerp slechts dan kan worden ingevoerd, als tegelijkertijd zodanige loon-
correcties plaatsvinden, die de krachtens de wet verzekerenden in staat stellen de 
premie daarvoor te betalen’.98 Een opvallende stemverklaring, want cnv en cpn 
zijn – zacht gezegd – niet eensgeestes.

Hoewel het cnv bezwaren heeft tegen het wetsontwerp concludeert het – na-
dat de wet is aangenomen – dat ‘door deze wet een stukje sociale zekerheid zal 
worden verkregen, dat voor de arbeiders van geweldige betekenis is’.99 Blijkbaar 
meent het cnv dat de wet in de grond van de zaak een verbetering is, zeker nu op 
sommige punten verbeteringen in lijn met cnv-wensen zijn aangebracht.

5.3.4   Ziekenfondsraad

Drees  bedoelt ook op het gebied van de ziektekostenverzekering regelend op te tre-
den. Hij wil de ziekenfondsen een wettelijke basis verschaffen. Daartoe wil hij een 
ziekenfondsraad installeren, waarin betrokken partijen met elkaar kunnen overleg-
gen en hem (Drees ) kunnen adviseren over een ziekenfondswet. Het idee om een 
ziekenfondsraad te vormen is al voor de oorlog ontstaan, maar Romme  noch Van 
den Tempel  zijn ertoe gekomen om het idee in praktische wetgeving om te zetten. 
Ook de vooroorlogse pogingen om enige orde te scheppen in het onoverzichtelijk 
geheel dat de ziekenfondsen vormen, mislukken als gevolg van tal van menings- en 
belangenverschillen. De Duitse bezetter trekt zich van deze verschillen weinig aan 
en treft het zogenoemde Ziekenfondsbesluit. Dit besluit brengt alle ziekenfondsen 
onder staatstoezicht en bepaalt verder dat alle werknemers verplicht verzekerd zijn, 
dat de premie inkomensafhankelijk is en dat deze door werkgever en werknemer 
moeten worden betaald. Vooral het feit dat de ziekenfondsen onder staatstoezicht 
worden gebracht, kan op weinig maatschappelijke instemming rekenen. De Duit-
sers hoeven zich daar als bezetters weinig van aan te trekken. 

Het cnv kan wel leven met het Ziekenfondsbesluit, maar heeft bezwaar tegen 
het feit dat het toezicht op de ziekenfondsen in handen werd gelegd van de ‘Com-
missaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen’.100 Drees  heeft hetzelfde 
bezwaar tegen dit ‘Führerprinzip’ en hij stelt een voorlopige ziekenfondsraad in, 
die de ‘Commissaris’ vervangt en hem moet adviseren over de inrichting van een 
ziekenfondswet (1948).
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Als eerste stap op weg naar een ordelijke regeling dient het kabinet-Beel  dan 
ook een wet in die een ziekenfondsraad in het leven roept. Een van de taken van 
de Ziekenfondsraad is het houden van toezicht op het beleid en het fi nancieel be-
heer van de fondsen. Daarmee neemt de Ziekenfondsraad de taak van toezicht-
houdende overheid over. Overigens is de Ziekenfondsraad wel verantwoording 
verschuldigd aan de minister. De Raad gaat uit 36 leden bestaan, waarbij werkge-
vers en werknemers elk 7 zetels krijgen. Eerst Fuykschot  en later Ormel  vertegen-
woordigen het cnv in die Raad.

Het debat over de rol van de overheid in het ziektekostenstelsel past in de bre-
dere discussie over de rol van de overheid in de sociale zekerheid. Voorshands is 
duidelijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak is om de overheid niet te be-
trekken bij de gezondheidszorg.

De instelling van de Ziekenfondsraad is bedoeld als opstap naar een wettelij-
ke regeling van de ziekenfondsen. Dat blijkt minder eenvoudig dan het tot stand 
brengen van de Ziekenfondsraad. Feitelijk blijft het Ziekenfondsbesluit uit 1941 
tot 1966 van kracht.101

5.3.5   Tewerkstelling

De werkloosheid in de jaren ’30 en de opkomst van het nationaal-socialisme in 
Duitsland zijn oorzaken van het debat over de tewerkstelling van Nederlandse, 
werkloze arbeiders in Duitsland. Het cnv ziet daarin – net als de Nederlandse re-
gering – geen bezwaar, zij het dat minister Van den Tempel  tewerkstelling in Duits-
land na het uitbreken van de oorlog niet langer als passende arbeid beschouwt.

De bezetting van Nederland door de Duitsers in mei 1940 verandert de situatie. 
De Nederlandse economie – en daarmee de arbeidsmarkt – moeten worden inge-
schakeld bij de Duitse oorlogsindustrie. 

Binnen het cnv ontstaat in mei 1940 een discussie over de inzet van Nederlandse 
arbeiders in Duitsland.102 Theoretisch is die vraag niet moeilijk te beantwoorden, 
maar de praktijk is anders. Waar moeten de duizenden arbeiders, die in Duitsland 
werken naar toe? En als er in eigen land geen werk is, wat dan? De vakcentrales 
overleggen met de overheid en komen tot de gezamenlijke conclusie dat er eigen-
lijk geen bezwaren zijn tegen tewerkstelling in Duitsland mits dat op vrijwillige 
basis gebeurt en niet rechtstreeks bijdraagt aan de Duitse oorlogsinspanningen. 
In De Gids van 4 juli 1940 worden de richtlijnen voor tewerkstelling in Duitsland 
opgenomen, maar de leden van het cnv volgen hun bestuurders niet. De belang-
stelling om ‘in den vreemde’ aan de slag te gaan is gering. Angst voor bombarde-
menten, slechte arbeidsomstandigheden en afkeer van het nazidom spelen daar-
bij een rol. De Duitsers besluiten daarop over te gaan tot enige dwang. De eerder 
toegezegde vrijwilligheid wordt ingetrokken. Daarop staakt het cnv zijn positieve 
berichtgeving over werken in Duitsland.

Tewerkstelling in Duitsland vormt in de jaren voor 1940 een onderdeel van de 
strijd tegen de omvangrijke werkloosheid. De arbeidsmarktsituatie na afl oop van 
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de oorlog is heel anders. Weliswaar is er nog er nog sprake van bescheiden werk-
loosheid, maar de markt wordt eerder door krapte gekenmerkt. In september 
1945 constateert Drees  in een radiotoespraak een groot tekort aan vrouwelijke ar-
beidskrachten.103 De noodzaak om aanvullende werken uit te voeren is dan ook 
geringer dan in de jaren ’30.

Eind 1944 wordt door het Militair Gezag in het zuiden van het land de Dienst 
Uitvoering Werken (duw) opgericht, die de als slecht bekend staande Rijksdienst 
voor de Uitvoering van Werken moet vervangen. De omstandigheden en voor-
waarden waaronder mensen in de duw aan de slag gaan, zijn beter dan bij de 
Rijksdienst. De duw bouwt voort op bepaalde gedachten uit het plan-Westhoff: 
het gaat bij de tewerkstelling niet om werkverschaffi ng, maar om het verrichten 
van relevante, productieve arbeid. Daar hoort in de ogen van het cnv dan ook een 
normaal loon bij, maar al spoedig komt de vraag aan de orde ‘op welke wijze het 
normale loon moest worden vastgesteld’.104 In de praktijk blijkt dat in de sfeer van 
de civiel-technische werken een loon wordt betaald dat lager ligt dan bij vergelijk-
bare (bouw)activiteiten. De loonstelling in de cultuur-technische sfeer leidt ertoe 
dat mensen de landbouw ontvluchten.105 Eind 1946 wordt een regeling bereikt, die 
als ‘een belangrijke verbetering’ wordt getypeerd. 

Er wordt een nieuw element geïntroduceerd in het uitvoeren van werken. Naast 
de werken voor ‘volwaardige bonafi de arbeiders bestaat een trainingsregeling, 
(…) waarin de bonafi de arbeiders kunnen worden opgenomen, die nog niet de 
normale prestatie (…) kunnen leveren.106 

De betekenis van de duw neemt in samenhang met het economisch herstel en 
de wederopbouw af. De arbeidsmarkt kan in de grond van de zaak iedereen werk 
verschaffen. Binnen het cnv blijft er aandacht voor concrete problemen, maar 
blijkbaar daalt de belangstelling daarvoor ook, getuige het feit dat in het 23ste Ver-
slag met geen woord over de duw wordt gerept.

5.4   Medezeggenschap

5.4.1   Organisatie-Woltersom107

De discussies over de sociaal-economische ordening worden door de bezetting 
van ons land stellig beïnvloed. De Nederlandse Unie108 onder leiding van J.E. de 
Quay  ontwikkelt eigen ideeën, waarin de rol van het parlement op sociaal-eco-
nomisch gebied wordt teruggedrongen ten gunste van zogenoemde vakunies, die 
zouden bestaan uit werkgevers, arbeiders, boeren en middenstanders. Deze vaku-
nies moeten in de visie van de Unie publiekrechtelijke bevoegdheden krijgen. De 
anti-parlementaire houding, die doorklinkt in de visie van de Unie en veroorzaakt 
wordt door de ervaringen in de jaren ’30, is een nieuw element in de discussies 
en wordt – zo lijkt het – mogelijk gemaakt door de bijzondere omstandigheden, 
waarin de ideeën worden geboren.

Niet alleen de Unie doet voorstellen. Ook het rkwv – dat al jarenlang pleit 
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voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – ziet kansen en rkwv-voorzitter A.C. 
de Bruijn  doet in de zomer van 1940 een reeks concrete voorstellen. Ook hierin 
klinkt een zekere anti-parlementaire houding door. 

Het cnv – dat onder leiding van Amelink  al vanaf 1920 nadenkt over en pleit 
voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – maakt geen gebruik van het veran-
derende klimaat. Eigen voorstellen worden pas in een latere fase ontwikkeld. Wel 
reageert het cnv opvallend positief op een Duits initiatief: de Organisatie-Wol-
tersom. 

Het Nederlandse bedrijfsleven moet in de visie van de Duitsers gaan bijdra-
gen aan de oorlogsinspanningen. Daarom moet het Nederlandse bedrijfsleven 
op ongeveer dezelfde manier worden georganiseerd als het Duitse. Om dat voor 
elkaar te krijgen richten de bezetters de Organisatie Commissie op. Deze com-
missie staat onder voorzitterschap van de Rotterdamse bankier H.L. Woltersom 
en wordt in de wandelgangen dan ook de Organisatie-Woltersom genoemd. De 
commissie, die bestaat uit door de Duitsers benoemde ondernemers, heeft tot taak 
plannen te ontwikkelen om tot een soort bedrijfsorganisatie te komen. In novem-
ber 1940 schrijft Amelink  een reactie in De Gids op het ontstaan en de eerste da-
den van de Organisatie-Woltersom. Hij juicht het doel van de activiteiten – de 
planmatige ordening van de economie – toe. En hij maakt – en dat mag opvallend 
worden genoemd – geen bezwaar tegen de structuur, die werkgevers- en werkne-
mersorganisaties buitensluit. Naar de overwegingen van Amelink  om zo te rea-
geren valt slechts te raden. Juist hij kent de overwegingen rond de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie binnen het cnv en de Organisatie-Woltersom is daar op 
een aantal belangrijke punten fundamenteel mee in strijd. En juist Amelink  waar-
schuwt al in het begin van de jaren ’30 tegen ontwikkelingen in Duitsland. De wel-
willende benadering van de Organisatie is slechts van korte duur. Uit nadere pu-
blicaties blijkt duidelijk dat het cnv anders oordeelt dan Amelink : het stelsel van 
Woltersom negeert de historische ontwikkeling en is alleen daarom al onjuist.

Overigens: de Organisatie-Woltersom – ‘deze on-Nederlandsche eenheids-
dwangorganisatie’ – mag dan wel een door de Duitsers gestimuleerde organisa-
tie van het bedrijfsleven zijn, dat wil niet zeggen dat de organisatie na de oorlog 
wordt opgeheven. Dat gebeurt pas in 1955 als de publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie bij wet is geregeld en in uitvoering is genomen. De voornaamste reden om 
de organisatie niet op te heffen is dat de overheid beseft toegang tot het bedrijfsle-
ven van node te hebben om de wederopbouw vorm te geven. Er komt nieuwe re-
gelgeving over de ordening van de economie, maar die is niet direct gereed.109 

5.4.2   De Richtlijnen

Een belangrijke vraag tijdens de oorlog is hoe het nà de oorlog verder moet. Daar-
over wordt in de cnv Binnencontactgroep al in 1941 nagedacht, want – zo veron-
derstelt men – de oorlog zal niet lang duren. Fuykschot  krijgt de opdracht een nota 
te schrijven over de toekomst van de economische ordening, want de contactgroep 
beschouwt dat als een van de belangrijkste thema’s voor de naoorlogse jaren. Het li-
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190 5  ‘Oorlog en vrede’

beraal-economische systeem, dat voor 
de oorlog het beleid bepaalde, is ach-
terhaald, een crisis zoals in de jaren ’30 
moet koste wat het kost in de toekomst 
worden vermeden.

Fuykschot  presenteert zijn nota in 
oktober 1941. Op een aantal belang-
rijke punten wijkt hij af van de tot dan 
gangbare gedachten binnen de christe-
lijke vakbeweging. In de eerste plaats 
bepleit hij het loslaten van de gedachte, 
waarin de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie vanuit de samenleving zelf 
moet groeien. Onwillende werkge-
vers mogen niet langer als spelbrekers 
kunnen optreden. In de tweede plaats 
bepleit hij een blijvende rol voor de 
overheid. De overheid moet een plaats 
krijgen in het nationale toporgaan en 
in de bedrijfstaksorganen.

Ruppert – een goede leerling van 
Amelink  en Gerbrandy  – voelt niets 

voor deze veranderingen. Vooral de door Fuykschot  toegekende rol van de over-
heid past in zijn zienswijze niet in het cnv-beleid. In Rupperts beleving houdt 
Fuykschot  in een volgende versie van zijn nota te weinig rekening met Rupperts 
bezwaren en dat brengt hem ertoe zelf een nota te schrijven. Op 27 oktober 1941 
zendt hij dit document aan de andere leden van de Binnencontactgroep. Ruppert 
kiest als uitgangpunt de gedachte van de soevereiniteit in eigen kring. Bedrijfs-
takken zijn – in de visie van Ruppert – soevereine gemeenschappen van alleen de 
bedrijfsgenoten: werkgevers en werknemers. Er is derhalve geen plaats voor de 
overheid, laat staan dat bedrijfstaksorganen een verlengstuk van de overheid zijn. 
Als verantwoordelijke voor het algemeen belang kan de overheid wel deelnemen 
in het nationale toporgaan, dat Ruppert in navolging van Fuykschot  de Nationale 
Corporatieve Raad (ncr) noemt.

Ook Rupperts nota wordt in de Binnencontactgroep besproken en deze vraagt 
beide auteurs tot overeenstemming te komen. Beide mannen, die doorgaans goed 
met elkaar overweg kunnen, slagen op korte termijn en op 4 november al verzen-
den zij hun compromistekst. Een week later, op 10 november, stemt de commis-
sie in met het compromis. Fuykschot  zal het voorstel verder uitwerken. Voordat 
hij zich echter aan zijn arbeid zet vraagt hij om advies aan twee bevriende werkge-
versjuristen. En dat advies leidt tot een merkwaardige situatie. In Fuykschot  eer-
ste ontwerp ruimde hij een stevige plaats in voor de overheid, nu kiest hij de an-
dere zijde van het spectrum: de overheid, de staat, de politiek moet zich buiten de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie houden. Deze anti-parlementaire houding 
– die in deze discussie, zoals wij eerder zagen, niet vreemd is – kan niet rekenen op 

Afb. 14   M. Ruppert.
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steun van Ruppert. Hij is van opvatting dat in een democratie het laatste woord 
altijd aan het parlement is – ook in sociaal-economische aangelegenheden.

Dan valt de discussie stil. Op 4 mei 1942 worden Fuykschot  en andere cnv-
 bestuurders gearresteerd en als gijzelaar opgesloten. Door het wegvallen van de 
gesprekspartners wordt een gesprek altijd al bemoeilijkt en wellicht speelt het 
wegzakken van de optimistische kijk op de duur van de oorlog een rol. Hoe het 
ook zij, begin 1943 wordt de draad van het debat weer opgepakt. En dat is nodig 
ook, want Stapelkamp , die in januari 1943 wordt vrijgelaten, merkt in gesprekken 
met werknemers en werkgevers dat ook in die gezamenlijkheid wordt nagedacht 
over de naoorlogse situatie. Ruppert krijgt dan ook de opdracht om een defi nitie-
ve tekst te schrijven op grond waarvan het cnv kan deelnemen aan de gezamenlij-
ke gesprekken. Kort daarop – waarschijnlijk in februari 1943 – komen zijn Richt-
lijnen voor de bedrijfsorganisatie gereed.

De Richtlijnen baseren zich – het kan geen verrassing zijn – op de gedachte van 
de soevereiniteit in eigen kring, waarbij de overheid slechts een ondersteunende 
en aanvullende rol speelt. De overheid moet de soevereiniteit garanderen en mag 
slechts ingrijpen als de bedrijfskringen in gebreke blijven of met elkaar in confl ict 
komen. De Richtlijnen maken duidelijk dat vrije vakorganisaties van werkgevers 
en werknemers essentieel zijn voor een goede organisatie van het sociaal-econo-
misch leven. De gedachte dat de ordening van het sociaal-economische leven het 
bestaan van vakbonden overbodig maakt, is niet aan het cnv besteed. Werkgevers- 
en werknemersorganisaties vormen juist de spil van het geheel. Deze organisaties 
benoemen de leden van de bedrijfsorganen en de Nationale Corporatieve Raad. 
De Richtlijnen sluiten nauw aan op de bestaande zuilen: het aantal deelnemende 
organisaties kan worden beperkt tot drie aan elke ‘zijde’: een rooms-katholieke, 
een protestantse en een neutrale organisatie.

In elke bedrijfstak komt een paritair bestuur, waarbij het voorzitterschap jaar-
lijks wisselt tussen een werkgevers- en een werknemersvoorzitter. Desgewenst 
kan een bedrijfsraad een sociale en een economische sectie vormen. De eerste 
moet paritair zijn, de tweede mag paritair zijn. Dat vormt een inperking van abso-
lute medezeggenschap op economisch vlak, maar de Richtlijnen maken wel dui-
delijk dat elke beslissing die van invloed is op de werknemers in de bedrijfsraad 
zelf moet worden genomen.

De Richtlijnen noemen vier taken voor de bedrijfsorganen: ‘verordenen (wet-
gevend), uitvoeren (administratief en controlerend), rechtspreken (disciplinaire 
rechtspraak) en vertegenwoordingen (in het overleg met andere bedrijfstakken, 
den Nationalen Corporatieven Raad en de Overheid)’.110

De Nationale Corporatieve Raad (ncr) zal in de visie van het cnv gaan bestaan 
uit 45 leden: 15 werkgevers, 15 werknemers en 15 leden benoemd door de over-
heid. Als taken van de ncr noemen de Richtlijnen ten eerste de coördinatie van 
het toezicht houden op de bedrijfsraden. Voorts het gevraagd en ongevraagd advi-
seren van de overheid en in geval van wetgeving moet de overheid verplicht wor-
den de ncr om advies te vragen. Daarbij maken de Richtlijnen duidelijk dat het 
om advies gaat: het parlement blijft beslissen. ‘Een ncr moge dan de volksverte-
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genwoordiging in geen enkel opzicht overbodig maken, hij kan haar wel van een 
groot deel der werkzaamheden, die zij tot op heden verrichtte, ontlasten’.111

De Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie worden in ruime kring verspreid, 
waarbij Stapelkamp  een aantal vooraanstaanden om een reactie vraagt. Zo ook aan 
H. Dooyeweerd  met wie Amelink  in de jaren ’20 de degens al eens kruiste over de 
sociaal-economische ordening. Een discussie die in verband met de lieve vrede in 
protestants-christelijke kring en met het oog op de Kamerverkiezingen van 1927 
tot een einde is gebracht. In de grond van de zaak herhaalt de discussie zich. Aan 
cnv zijde treedt evenwel niet Amelink , maar Ruppert op.

De kern van Dooyeweerds kritiek richt zich op twee aspecten: hij stelt dat een 
bedrijfstak geen eigen in de Schepping gegeven soevereine kring is; ondernemin-
gen zijn dat wel. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie vloeit dan ook niet voort 
uit de leer van de soevereiniteit, maar is daar juist mee in strijd. Ten tweede brengt 
de vu-hoogleraar naar voren dat de verordenende taak van de bedrijftaksorganen 
onverenigbaar is met de leer van de soevereiniteit: verordenen is wetgeven en wet-
geving is de exclusieve taak van de overheid. 

De kritiek van Dooyeweerd  komt hard aan, ook al door de polemische toon 
waarmee hij zijn reactie kleurt. Ruppert is er dan ook hoogst ongelukkig mee en 
vreest voor afzwakking van de Richtlijnen. En daarmee – zo is zijn overtuiging 
– zet het cnv zichzelf buiten spel in de discussie. Dooyeweerds opening naar een 
vrijwillige en privaatrechtelijke vorm van bedrijfsorganisatie vindt Ruppert bui-
ten de orde van het debat staan. Hij besluit schriftelijk te reageren. Uit zijn reac-
tie – die tot stand komt na een grondige bestudering van eerdere publicaties en in 
mei/juni 1944 gereed is – blijkt dat niet alleen Dooyeweerd  tot polemiek in staat 
is. Ook Ruppert verstaat die kunst. Niet het cnv, niet de Richtlijnen staan buiten 
de traditie van het protestants-sociale denken, maar het is juist Dooyeweerd , die 
zich vervreemd heeft. Daarbij komt dat Dooyeweerd  langs exclusieve Calvinisti-
sche lijnen denkt, maar het cnv is breder dan het Calvinisme. Voor Ruppert per-
soonlijk is dat zeker waar: hij is een overtuigd aanhanger van het Lutheranisme. 
Met de reactie van Ruppert is de discussie niet voorbij, want Dooyeweerd  reageert 
weer op Rupperts reactie. En dan valt de discussie opnieuw stil. Nu omdat Rup-
pert onderduikt na te zijn ontsnapt aan arrestatie door de Gestapo. Eerder zagen 
wij al dat hij na allerlei omzwervingen aan de wieg staat van de heroprichting van 
het cnv in het Zuiden. Van die gelegenheid maakt hij – wellicht niet gerust op de 
afl oop van de discussie met Dooyeweerd  – gebruik en in maart 1945 publiceert 
hij de Richtlijnen. Stapelkamp  neemt Ruppert deze actie kwalijk, want door een 
ruime verspreiding van de Richtlijnen – ook in kabinetskringen – zijn er weinig 
mogelijkheden meer om deze aan te passen.

5.4.3   Het Plan-Vos 

Een belangrijk aspect van het naoorlogse kabinetsbeleid is de introductie van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De discussies daarover, die in de jaren ’20 
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beginnen, hebben wellicht niet tot algemene overeenstemming geleid, maar er is 
wel draagvlak gegroeid voor deze manier van sociaal-economische ordening. In 
de kern komt publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie er op neer dat sectoren zelf re-
gelend in hun bedrijfstak kunnen optreden.

Op 21 december 1945 al publiceert de minister van Handel en Nijverheid 
– mede namens een aantal collega’s – een voorontwerp van een pbo-wet. Dit 
voorontwerp luistert al spoedig naar de naam van de eerste indiener: de sociaal-
 democraat H. Vos . Het Plan-Vos  wordt gepresenteerd als een discussiestuk. In de 
voorstellen krijgt de overheid op allerlei manieren een belangrijke rol in de nieuw 
op te zetten bedrijfsorganisatie. Per bedrijfstak komt er in de benadering van het 
Plan-Vos  een bedrijfschap. Elk schap wordt bestuurd door vertegenwoordigers 
van werkgevers en werknemers, maar het voorzitterschap komt in handen van een 
door de Kroon  benoemde commissaris. De minister mag naast de genoemde leden 
ook nog andere leden benoemen. De bedrijfschappen krijgen zowel economische 
als sociale taken en kunnen verordenend optreden. De minister kan evenwel op 
voordracht van de commissaris besluiten van het bedrijfschap schorsen of vernie-
tigen. In een bijlage bij het ontwerp stelt Vos  voor om een Sociaal-Economische 
Raad (ser) op te richten. Deze vervangt o.a. de Hoge Raad van Arbeid en kan het 
kabinet adviseren over het te voeren sociaal-economisch beleid. De ser krijgt een 
rol in het toezicht op de bedrijfschappen en gaat bestaan uit werkgevers, werkne-
mers en kroonleden.

Het ontwerp voldoet aan zijn bedoeling om de discussie te openen. Het discus-
siestuk komt zwaar onder vuur te liggen. Een van de schutters is de Stichting van 
de Arbeid, die zich gepasseerd voelt, want de minister heeft de Stichting niet om 
advies gevraagd. Ook meent de Stichting dat de rol van werkgevers en werkne-
mers te klein is, dat de bedrijfsorganisatie meer autonomie moet krijgen en dat de 
rol van de overheid (dus) te groot is.

In een lange reeks artikelen in De Gids wijdt het cnv ‘brede beschouwingen’ aan 
het Plan-Vos . De kritiek van het cnv (verwoord door Fuykschot ?) kan moeilijk 
anders dan vernietigend worden genoemd. ‘Wij vragen ons eigenlijk af, of wat hier 
geboden wordt in den eigenlijken zin des woords wel bedrijfsorganisatie is. Het 
is veeleer het opleggen aan het bedrijfsleven van een stel rechtsregelen, waarbij de 
bedrijfsgenoten in meerdere of in mindere mate eenige invloed wordt toegekend’. 
De kritiek van het cnv behelst een reeks van bezwaren, bij drie daarvan – die in 
het vervolg van de discussie een rol spelen – sta ik kort stil.

In de visie van het cnv en gebaseerd op de gedachte van de soevereiniteit in eigen 
kring staat de overheid niet boven, maar naast het bedrijfsleven. De overheid kan 
in die visie dan ook geen dwingende bedrijfsorganisatie voorschrijven, laat staan 
daar een overheersende rol in spelen. Dat is nu precies wat het Plan-Vos  in de be-
leving van het cnv nastreeft. ‘Bedrijfsorganisatie’ – zo meent het Verbond – ‘be-
oogt het terugtreden van den Staat van het terrein van het bedrijfsleven. Het voor-
ontwerp versterkt juist in hooge mate het optreden van den Staat en dat niet maar 
tijdelijk in verband met de tijdsomstandigheden, maar duurzaam en als doel’.112

In de Richtlijnen zijn het de werkgevers- en werknemersorganisaties, die de le-
den van de bedrijfsorganen benoemen. In het Plan-Vos  worden deze organisaties 
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geacht federaties te vormen, die een voordracht aan de minister doen. ‘Voor de 
principiële zelfstandige vakbeweging is dus in dit wetsvoorstel geen plaats, omdat 
– zo leest het cnv de Memorie van Toelichting – dat ‘een effi ciënte werkwijze te 
zeer zou belemmeren. Wij aarzelen niet dit een bakerpraatje te noemen. (…) Wij 
kunnen best begrijpen dat het hart van minister Vos  uitgaat naar de eenheidsor-
ganisatie, maar hij zal er toch goed aan doen er rekening mede te houden dat de 
groote meerderheid van ons volk, die op sociaal-economisch terrein onder geen 
beding wenscht’.113

Het derde bezwaar heeft te maken met de vormgeving van de bedrijfsorgani-
satie. Er zijn twee denkbare vormen van organisatie: een horizontale organisatie, 
waarbij alle gelijksoortige bedrijven samenwerken en een verticale, waarin de be-
drijven uit een bedrijfskolom dat doen. Omdat de minister zoekt naar wegen om 
de sociaal-economische ontwikkeling vanaf centraal niveau vorm te geven, kiest 
hij in belangrijke mate voor de verticale organisatie. En dat staat haaks op de cnv 
visie, waarin juist gekozen wordt voor de horizontale organisatie. In die organi-
satievorm kunnen sociale en economische belangen – die toch al moeilijk zijn te 
scheiden – goed met elkaar in evenwicht worden gebracht. Het Plan-Vos  legt de 
nadruk op het economische aspect, zodat ‘de bedrijfschappen van het vooront-
werp zonder meer verlengstukken zijn van den staatsarm, d.i. staatsorganen zijn 
geworden’.114 

Het 21ste Verslag concludeert dan ook: ‘Het plan van Minister Vos  om de ge-
dachten inzake bedrijfsorganisatie vaste vorm gegeven, heeft weinig instemming 
verworven in de kringen van het Nederlandse bedrijfsleven.(…) De wijze waarop 
Minister Vos  het vraagstuk der bedrijfsorganisatie aan de orde stelde, heeft de uit-
voering der zo lang en dikwerf bepleite bedrijfsorganisatie geen goed gedaan’.115 

De Stichting van de Arbeid adviseert de minister een aparte commissie in te stel-
len, die zich over het vraagstuk van de pbo gaat buigen. Vos  komt daar niet toe, 
maar zijn opvolger stelt wel een commissie in, de zogenoemde commissie-Van der 
Ven. De voorbereiders van de Richtlijnen – Fuykschot en Ruppert  – nemen na-
mens het cnv deel.

5.4.4   De Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

De werkzaamheden van de commissie-Van der Ven staan niet op zichzelf. Op 
uiteenlopende plaatsen wordt nagedacht over de vormgeving van de publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie. Daarbij staat het verwerven van steun voor het eigen 
standpunt – of belangrijke onderdelen daarvan – voorop. Want zoveel is duide-
lijk: partijen verschillen van mening en ieder moet op zoek naar medestanders 
in het complexe debat in de commissie-Van der Ven. In dat kader is het voor de 
protestantse sociaal-economische organisaties van belang om met een gezamen-
lijk standpunt te komen. Het Convent van Christelijk Sociale Organisaties kan 
zijn waarde bewijzen. Op 14 en 15 april 1947 overleggen de christelijke vakbe-
weging, de christelijke werkgevers en de boeren en tuinders met elkaar. A. Borst, 
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de voorzitter van de Vereniging van Protestants-Christelijke Werkgevers, maakt 
duidelijk dat zijn organisatie principieel voorstander is van de pbo-gedachte en hij 
wil de vakbeweging daarbij verdergaande bevoegdheden geven dan de arp.116 De 
conferentie leidt tot zeven gezamenlijke conclusies. De kern van die conclusies is 
dat bedrijfsorganisatie een zaak is van de vrije maatschappelijke organisaties, maar 
dat voor het uitvoeren van maatregelen er in sommige gevallen verordenende be-
voegdheden nodig zijn. Het zal de scherpe lezer overigens niet ontgaan dat som-
mige meningsverschillen met de mantel der liefde worden bedekt. Het bereikte 
compromis houdt dan ook niet heel erg lang stand.117

Het cnv wil geen onderscheid maken tussen sociale en economische aspecten, 
maar in de derde conclusie staat: ‘Voor de sociale aangelegenheden behoort deze 
verhouding [tussen werkgevers en werknemers, ph] paritetisch [paritair, ph] te 
zijn; voor de zuiver economische zaken is deze pariteit niet steeds vereist’. Na de 
weergave van de conclusies in De Gids constateert de schrijver: ‘wij verheugen ons 
zeer over dit resultaat. Vooreerst, dat algemeen de noodzaak van publiekrechte-
lijke bedrijfsorganisatie is aanvaard. Vervolgens, dat in de conclusies voldoende 
ruimte is overgelaten om in de toekomst te komen tot verdere precisering van de 
uitwerking der bedrijfsorganisatie. En eindelijk – om meer niet te noemen – dat 
de economische medezeggenschap aller instemming vond’.118 Toch is dat laatste 
de vraag. De conclusies van de Conventsconferentie sluiten aan bij de Richtlijnen 
voor wat de rol van de overheid betreft, voor wat betreft de organisatie – ‘het z.g. 
horizontale vlak’ – en het is een orgaan van het bedrijfsleven. Maar er is wezen-
lijk verschil tussen de reikwijdte van de bedrijfsorganisatie in de Richtlijnen en de 
conclusies van het Convent.119 In de Richtlijnen zijn sociale en economische vra-
gen onlosmakelijk met elkaar verbonden, in de Conventsconclusies niet meer.

Ruppert maakt van de gelegenheid gebruik om in een breed opgezette rede bij de 
opening van de cnv Kaderschool begin 1948 nog eens heel precies aan te geven, welke 
de cnv-visie op medezeggenschap is. ‘Let wel, het is niet zo, dat de arbeider mede-
verantwoordelijk wordt, zodra hij medezeggenschap verkrijgt, neen de volgorde is 
andersom: hij is als lid van de bedrijfsgemeenschap medeverantwoordelijk en omdat 
hij medeverantwoordelijk is, heeft hij aanspraak op medezeggenschap. Ziedaar, de 
gedachten, die de Christelijk-sociale beweging hebben geleid tot het denkbeeld van 
de bedrijfsorganisatie, aanvankelijk fel bestreden door individualisten, Marxisten 
en staatssocialisten, thans door brede kring van ons volk aanvaard’.120

Het rapport van de commissie-Van der Ven verschijnt op 1 maart 1948 en is na-
genoeg unaniem.121 Dat wil zeggen dat partijen bereid blijken tot het sluiten van 
compromissen. Blijkbaar vinden partijen het tot stand brengen van de bedrijfs-
organisatie belangrijker dan het eigen gelijk. Feitelijk vormt het rapport de basis 
voor het wetsontwerp dat op 23 juni al naar de Kamer wordt gezonden. Het wets-
ontwerp wijkt op twee punten af. In het wetsontwerp is voorzien in een belang-
rijkere rol voor de overheid en de verplichte samenwerking tussen de ser en de 
Stichting van de Arbeid ontbreekt.122

Advies en wetsontwerp stellen een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie voor 
die twee vormen kent: bedrijfschappen en productschappen. In een bedrijfschap 

 5.4  Medezeggenschap 195

156-209•Hazenbosch H05.indd   195 08-04-2009   22:34:59



196 5  ‘Oorlog en vrede’

werken organisaties uit dezelfde branche samen; in productschappen werken be-
drijven uit een bepaalde bedrijfskolom samen. De bedrijfschappen (horizontaal) 
gaan zich vooral met sociale aangelegenheden bezighouden, de productschap-
pen (verticaal) vooral met economische aspecten. De bedrijfschappen staan on-
der voorzitterschap van een door sociale partners gekozen voorzitter, terwijl de 
voorzitters van de productschappen door de overheid worden benoemd. De soci-
ale bedrijfschappen zijn paritair samengesteld, de economische productschappen 
niet. Er komt een Sociaal-Economische Raad, waarin naast werkgevers en werk-
nemers ook door de kroon benoemde leden zitting hebben. De ser houdt toezicht 
op de schappen en kan het kabinet – gevraagd en ongevraagd – adviseren over so-
ciaal-economische onderwerpen.

De hoofdlijnen van de wet weerspiegelen het compromis tussen de verschil-
lende opvattingen over de inrichting van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie. Ruppert  beklemtoont en verdedigt het bereikte compromis is De Gids. ‘De 
moeilijkheden, die moesten worden overwonnen, houden in de eerste plaats ver-
band met de aard van het vraagstuk zelf en in de tweede plaats met de omstan-
digheid, dat – zo enigszins mogelijk – een eenstemmig voorstel aan de Regering 
moest worden gedaan’. Vervolgens geeft hij een voorbeeld van een compromis 
dat in cnv-kring gevoelig ligt: over de rol van de overheid. Ruppert begint met 
een beknopte uiteenzetting van het cnv-standpunt: het cnv is van mening ‘dat 
in de besturen der bedrijfschappen alleen vertegenwoordigers van ondernemers- 
en arbeidersorganisaties behoren zitting te hebben. Natuurlijk behoort de Over-
heid het laatste woord te hebben ter verzekering van het algemeen belang. Die 
taak moet de Overheid o.i. echter uitoefenen niet in de bedrijfsorganen, doch als 
Overheid buiten de bedrijfsorganen’. Vervolgens schetst hij het compromis: Het 
ontwerp voorziet in de mogelijkheid, dat de betrokken Minister(s) contactperso-
nen benoemen, die de vergaderingen van de besturen der bedrijfschappen kunnen 
bijwonen zonder stemrecht’.123 ‘Ook wij hebben – zo schrijft Ruppert in reactie 
op stevige kritiek op het wetsontwerp – enkele zeer belangrijke bezwaren. Maar 
wij wensen positief invloed te oefenen en constructief werk te doen’.124 Die be-
zwaren verwoordt het cnv in een uitvoerige brief, die op 7 september 1948 aan 
de Kamer wordt gezonden. Uit de brief blijkt dat ‘ons Verbond (instemt) met de 
opzet van dit wetsontwerp’, maar ‘deze instemming impliceert evenwel niet, dat 
wij eveneens volledig akkoord kunnen gaan met alle principiële beschouwingen, 
welke de Memorie van Toelichting (…) bevat’. Het gaat daarbij om het feit dat de 
wet is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel en niet op de soevereiniteit in eigen 
kring.125 Een tweede bezwaar is dat het wetsontwerp te weinig onderscheid maakt 
tussen bedrijfschappen – organen van het bedrijfsleven – en productschappen, die 
‘zonder twijfel gedecentraliseerde Overheidsorganen’ zijn. Als de overheid deze 
productschappen wenst – zo redeneert het cnv – dan moet dat ten minste in een 
andere wet worden geregeld, want productschappen zijn geen onderdeel van de 
bedrijfsorganisatie.

Vervolgens verzet het cnv zich tegen de taakstelling, waarin het dienen van het 
algemeen belang voorop staat. ‘Klaarblijkelijk heeft hier uitdrukking gevonden 
de gedachtegang van degenen, die de bedrijfsorganisatie meer zien als uitvoerders 
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van Overheids-maatregelen, dan als organen van het bedrijfsleven’. Dit bezwaar 
– te veel overheid, te weinig bedrijfsleven – kleurt het cnv-commentaar op an-
dere onderdelen van de wet. Zo accepteert het cnv het feit dat de voorzitter van 
een productschap door de minister wordt benoemd, maar politieke invloed op de 
voorzitter van een bedrijfschap wordt van de hand gewezen.126

Het cnv maakt ook bezwaar tegen ‘de scheiding in twee afzonderlijke wetten 
van de regeling inzake de publieksrechtelijke bedrijfsorganisatie en die inzake de 
ondernemingsraden’. In de zienswijze van het cnv gaat het niet om ‘een zeker 
verband’, maar om een ‘zeer nauwe relatie. Het ene is niet denkbaar zonder het 
andere. (…) De ondernemingraden vormen een integrerend deel van de bedrijfs-
organisatie’.

Nog voordat het wetsontwerp in de Tweede Kamer aan de orde komt, wordt 
het al herzien op grond van de vele kritiek binnen en buiten het parlement. Dat is 
voor het cnv reden om opnieuw een brief aan de Kamer te sturen. Het cnv lijkt 
niet ontevreden met de aangebrachte verandering, maar vaak wordt een alinea, die 
begint met ‘het is een verbetering’ gevolgd door een passage die duidelijk maakt 
dat er toch nog bezwaren resten. Het ligt ook voor de hand. Weliswaar heeft de 
staatssecretaris belast met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, W.C.L. van 
der Grinten , het wetsontwerp aangepast, maar hij wijkt niet fundamenteel af van 
het advies van de commissie-Van der Ven.127 De oorspronkelijke cnv-bezwaren 
blijven dan ook goeddeels overeind. 

De Gids van 20 oktober 1949 wijdt de voorpagina geheel aan ‘De publiekrech-
telijke Bedrijfsorganisatie door de Tweede Kamer aanvaard’.128 ‘Wie gevolgd heeft 
hetgeen door ons Verbond in jarenlange arbeid over de Bedrijfsorganisatie is ge-
zegd en geschreven, die begrijpt dat wij met grote vreugde vermelden hetgeen bo-
ven en in dit artikel staat. Maar de invoering van de bedrijfsorganisatie – zo schrijft 
Fuykschot  – is nooit het einddoel van ons streven. We hebben haar integendeel 
gezien als een nieuw begin van samenwerking tot reformatie van het maatschap-
pelijk leven’. Het is nu aan de bedrijfsgenoten om zich – op basis van en binnen 
de kaders van de wet – ‘met volle overtuiging aan de nieuwe opbouw te wijden’.129 
Het enthousiasme is er, maar snel zal blijken dat de praktijk teleurstellend anders 
is.130

5.4.5   Ondernemingsraad131

In zijn eerste commentaar op het Wetsontwerp Publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie dringt het cnv erop aan om de deze wet en de Wet op de Ondernemings-
raden als een geheel te behandelen. ‘De ondernemingsraden vormen een integre-
rend deel van de bedrijfsorganisatie,’ schrijft het cnv. Die opvatting komt niet 
voort uit warme gevoelens voor bedrijfsmedezeggenschap, eerder het tegendeel 
is het geval.

Om de cnv-zienswijze op ondernemingsraden te begrijpen, keren wij eerst te-
rug naar de 19e eeuw. In de nv Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft in-
stalleert J.C. van Marken  in 1878 het eerste overlegorgaan tussen bedrijfsleiding 
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en arbeiders. Zijn initiatief wordt in de jaren na 1900 op andere plaatsen overge-
nomen en het aantal ‘kernen’ groeit gestaag. Een belangrijk motief voor onder-
nemers om dat te doen is het voorkomen van vakbondsontwikkeling binnen hun 
bedrijf. De kernen zijn dan ook niet populair in vakbondskringen, het zijn ‘rem-
toestellen tegen het werkelijke belang der arbeiders’.

In christelijk-sociale kringen is er betrekkelijk weinig belangstelling voor mede-
zeggenschap binnen de onderneming. In de felle discussie tussen Talma  en Sikkel  
speelt de controverse vakorganisatie-ondernemingsraad een rol, maar het debat 
eindigt in een ‘overwinning’ voor de stroming, die oprichting van vakorganisaties 
bepleit.132 Een belangrijk argument dat tegen fabrieksraden pleit is van Smeenk . 
Hij betwijfelt of werknemers ooit voldoende vrijmoedigheid zullen hebben om 
in het bijzijn van hun directeur voor hun mening uit te komen. Een vakbonds-
bestuurder, die niet in een gezagsverhouding staat, kan en zal dat gemakkelijker 
doen.

In maart 1921 – de ontwikkelingen staan nog onder invloed van de sociale on-
rust als gevolg van de Eerste Wereldoorlog – belegt het cnv een studiebijeenkomst 
over maatschappijhervorming. Tijdens die conferentie presenteert Amelink  zijn 
visie op de bedrijfsorganisatie.133 Medezeggenschap is een ‘eisch van Christelijk 
beginsel’ en gaat verder dan medezeggenschap over de arbeidsvoorwaarden. Hij 
bepleit medezeggenschap op bedrijfstakniveau en maakt duidelijk waarom hij 
niets voelt voor het Duitse model met ‘Betriebsräte’. Deze zijn hem te individua-
listisch, zij staan los van de vakbeweging en zijn daardoor schadelijk voor zowel 
arbeiders als bedrijfstak. De discussie binnen het cnv gaat in de volgende 20 jaar 
dan ook hoofdzakelijk over bedrijfsorganisatie op meso-niveau. Slechts een en-
kele keer wordt – min of meer plichtmatig – stil gestaan bij medezeggenschap in 
de arbeidsorganisatie. 

In het rapport Richtlijnen voor de Bedrijfsorganisatie wordt met geen woord 
gerept over ondernemingsraden. Tijdens de discussies gedurende de oorlogsja-
ren, die de basis vormen voor naoorlogse activiteiten, wordt nauwelijks aandacht 
besteed aan de ondernemingsraad. Volgens Stapelkamp  vooral ook om de werk-
gevers geen gelegenheid te geven de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie te be-
strijden. Stapelkamp  heeft dan ook geen enkele moeite met een passage in de op-
richtingsakte van de Stichting van de Arbeid, waaruit blijkt ‘dat medezeggenschap 
in het beheer van de onderneming niet gevraagd wordt’. Dat is immers nooit door 
het cnv bepleit.

De Stichting van de Arbeid geeft geen hoge prioriteit aan de ondernemingsraad, de 
minister van Sociale Zaken in het eerste naoorlogse kabinet – Drees  – doet dat wel. 
Om het initiatief niet kwijt te raken aan de politiek besluit de Stichting zelf een 
commissie te benoemen, die het vraagstuk van de ondernemingsraden zal bekij-
ken. De commissie werkt in haar eigen tempo en rapporteert in juli 1946. Het cnv 
kan zich goed vinden in de trage gang van zaken. In het Urgentieprogram voor 
1946 komt het begrip ‘ondernemingsraad’ niet voor. Het rapport van de Stich-
ting kenmerkt zich door grote terughoudendheid, zo ontbreekt een pleidooi voor 
de verplichte instelling van ondernemingsraden en wordt de bevoegdheid van de 
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raad beperkt tot het geven van advies over sociale aangelegenheden. Het cnv rea-
geert op twee punten uit het rapport: Ondernemingsraden moeten in de ogen van 
het cnv onderdeel, sluitstuk zijn van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. En 
de ondernemingsraad moet bestaan uit vertegenwoordigers van vakorganisaties. 
Free-riders mogen op geen enkele wijze kans krijgen op deelname.134 Het actieve 
en het passieve kiesrecht moeten – zo stelt het Verbond – worden voorbehouden 
aan vakbondsleden. Ruppert  pleit er in het cnv-bestuur – zonder succes – zelfs 
voor om de ondernemingsraadsleden door de bonden te laten aanwijzen.

Het duurt Drees  allemaal te lang en hij benoemt zelf een commissie onder voor-
zitterschap van zijn secretaris-generaal, A.A. van Rhijn . Stapelkamp  neemt na-
mens het cnv deel aan de werkzaamheden. Hij maakt zijn inzet duidelijk in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur: ‘Wij mogen ons (…) niet van de idee van 
ondernemingsraden distantiëren. Wij zullen echter van onze kant niet op spoed 
aandringen’. De achterliggende vrees voor een spoedige totstandkoming van een 
wet op de ondernemingsraden is dat succesvolle ondernemingsraden de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie overbodig zullen maken. Dat is in de visie van de 
christelijke vakbeweging zeer ongewenst.

De werkzaamheden in de commissie-Van Rhijn  verlopen rumoerig, maar het 
resultaat wijkt uiteindelijk nauwelijks af van het rapport van de Stichting van de 
Arbeid. In het voorontwerp van wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
wordt een apart hoofdstuk opgenomen, waarin de ondernemingsraad een wette-
lijke basis krijgt. De wetgever beperkt zich tot algemene richtlijnen, die door de 
bedrijfsorganen verder kunnen worden uitgewerkt. De omschrijving van taken en 
bevoegdheden is dezelfde als in het Stichtingsrapport: ‘overleg, toezicht, uitvoe-
ring of regeling van alle aangelegenheden de onderneming betreffende, welke in 
verband met den aard en de omstandigheden van de onderneming en binnen het 
kader eener publiekrechtelijk bedrijfsorganisatie daarvoor in aanmerking dienen 
te komen, zulks onder erkenning van de zelfstandige functie van de met het beheer 
in de onderneming belaste instantie’. Het cnv kan tevreden zijn, maar is dat niet 
en op 5 mei 1948 stuurt het drie wijzigingsvoorstellen naar het kabinet. Ten eerste 
pleit het cnv voor een minimumomschrijving van taken en bevoegdheden, want 
dat voorkomt dat het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden. Ten twee-
de wenst het cnv dat de or-leden worden benoemd door erkende vakbonden, die 
daartoe onder hun eigen leden een verkiezing organiseren. En ten derde meent het 
cnv dat alle vakcentrales evenveel zetels moeten krijgen. De hand van Ruppert  
– die intussen de tot compromissen geneigde Stapelkamp  is opgevolgd – is zeker 
in het tweede punt herkenbaar. 

Rupperts voorstellen worden niet met instemming onthaald en er komt dan ook 
niets van. Opnieuw is het Dooyeweerd  die stem geeft aan de bezwaren tegen de 
cnv-inbreng in het debat. Maar er ontstaat geen controverse, zoals in eerdere ja-
ren over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Daarvoor vinden de partijen de 
ondernemingsraad blijkbaar niet belangrijk genoeg.

Op 1 juli 1948 presenteert het kabinet-Beel  de Wet op de ondernemingsraden 
als een apart ontwerp. Daar is het cnv niet gelukkig mee evenals met de wijze 
waarop de leden gekozen worden: slechts op voordracht van de bonden. Toch is 
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het cnv ‘verheugd’ dat ‘de samenwerking in de onderneming thans een wettelijke 
basis verkrijgt. Wij menen, dat zulks geenszins te vroeg geschiedt, aangezien hier 
mag worden gewezen op een ontwikkeling van zeventig jaar’. Dat het cnv niet 
had bijgedragen aan een snelle totstandkoming lijkt even vergeten. De kritiek op 
het aparte wetsontwerp is overigens mild te noemen en voor de omschrijving van 
de bevoegdheden is niets dan lof. Logisch, het kabinet volgt daarbij cnv-voorstel-
len. De ingediende wet heeft nog geruime tijd te gaan voordat hij – op 6 juni 1950 
– in het Staatsblad wordt geplaatst en dat gebeurt pas na de nodige veranderingen. 
Het cnv-bestuur is met het eindresultaat niet echt tevreden. Zo zijn de minimum-
bevoegdheden – waar het cnv zo tevreden mee was – nu feitelijk de maximumbe-
voegdheden geworden. De wet richt zich vooral op toenadering en arbeidsvrede 
en niet op vergroting van de invloed van werknemers op de gang van zaken in de 
onderneming. Door deze inperkingen wordt ‘aan de ondernemingsraad de nood-
zakelijke ontwikkelingsmogelijkheid ontnomen, hetgeen noch zijn betekenis 
voor het bedrijfsleven noch aan zijn populariteit bij werknemers ten goede zal ko-
men’. De ondernemingsraad wordt de eerste jaren dan ook geen succes.135

5.5   Relaties

5.5.1   Relatie met de politiek

De relatie met de politiek is vanuit cnv-perspectief gezien in overwegende mate de 
verhouding met de Anti-Revolutionaire Partij (arp). Een relatie die gekenmerkt 
wordt door spanning. Veel bestuurders in de top van het cnv zijn lid van de arp, 
maar blijkbaar gaat hier de wat badinerende gedachte op dat zij het met elkaar eens 
zijn over wat zij geloven, maar het oneens zijn over wat zij zeker weten. 

De Duitse bezetter verbiedt in de zomer van 1941 de politieke partijen, zodat 
vanaf dat moment formeel geen sprake meer is van een relatie. Maar de praktijk 
is anders. Gedurende de oorlogsjaren ontmoeten arp-politici en cnv-bestuurders 
elkaar op allerlei plaatsen. Ruppert beschouwt het – later – als ‘een voorrecht, in 
de bezettingstijd vele malen onder Uw [d.i. J. Schouten , ph] leiding te hebben ver-
gaderd’.136

Om de relatie met de politiek in de naoorlogse jaren te begrijpen moet een kort 
uitstapje worden gemaakt naar het kerkelijk terrein. De verzuiling in de vooroor-
logse jaren laat min of meer vaste patronen zien: een orthodoxe protestant stemt 
in het algemeen op de arp of de chu, is – als hij vakbondslid – georganiseerd bin-
nen het cnv, is – als hij lid is van een omroepvereniging – lid van de ncrv. De zuil 
is gesloten en de sociale controle leidt ertoe dat mensen zich maar sporadisch bui-
ten de zuil bewegen. De oorlog verandert die situatie. Er zijn na 1945 mensen die 
het lidmaatschap van een protestantse geloofsgemeenschap combineren met een 
lidmaatschap van de pvda. De al eerder genoemde. A.A. van Rhijn  is een voor-
beeld van dat gedrag: voor de oorlog lid van de chu, na de oorlog lid van de pvda. 
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Deze ontwikkeling – bekend als de ‘doorbraak’ – wordt in de Nederlands Her-
vormde Kerk wellicht niet gestimuleerd, maar zeker niet bestreden. In 1946 ver-
schijnt een rapport van de nh Kerk Kerk en Vakbeweging, waaruit slechts histo-
rische waardering blijkt voor de christelijke vakbeweging. Dit rapport roept een 
tegenreactie van het cnv op: Vakbeweging en Christelijke roeping van de hand van 
Ruppert. In zijn visie ‘dwaalt de kerk, wanneer zij toetreding adviseert tot een or-
ganisatie, die het Evangelie als grondslag voor haar optreden verwerpt, (…) omdat 
men daardoor (…) niet de kerstening doch de ontkerstening van het bedrijfsleven 
bevordert’.137 Dat is een ongewenste ontwikkeling, want op die manier dreigt de 
kern van het leven – het Christelijk geloof – in het gedrang te komen. Om tegen-
wicht te bieden aan die maatschappelijke ontwikkeling zoekt het cnv naar inten-
sieve samenwerking met de arp en de chu. Door het vormgeven van christelijk-
sociale politiek – zo redeneert het cnv – kan een dam worden opgeworpen tegen 
de ‘doorbraak’ en daarmee – ten diepste – een dam tegen de ontkerstening van 
Nederland.

Tegen deze achtergrond zijn er feitelijk drie thema’s die de relatie tussen het 
cnv en de arp beïnvloeden: de samenwerking tussen arp en chu, de visie op de 
bedrijfsorganisatie en het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarbij bedient 
Ruppert zich van de oude cnv-strategie: mannen uit de kring van de christelijke 
vakbeweging moeten een plaats krijgen op de kandidatenlijst voor de Kamerver-
kiezingen. In het algemeen gesproken kan worden gezegd dat de arp – vanuit het 
cnv gezien – niet meewerkt aan de benadering van Ruppert . Het cnv bevindt zich 
– zeker voor zijn gevoel – tussen twee vuren. Overigens is Stapelkamp  – ook na 
zijn voorzitterschap – lid van de arp-fractie, terwijl Ruppert zelf bedankt voor de 
eer op een (onverkiesbare) plaats. Als dit vraagstuk – overigens sporadisch – aan de 
orde komt in het bestuur, wordt er telkens op gewezen dat de band met kamerle-
den afkomstig uit het cnv kan worden bewaard; concrete vorm krijgt dit niet.138

De discussies over een mogelijk samengaan van de arp en de chu vallen buiten 
de kaders van deze geschiedenis – zij het dat het nog maar de vraag is of die be-
oogde fusie de christelijk-sociale koers zou hebben opgeleverd, die het cnv voor 
ogen staat.139 Wel is duidelijk dat het cnv belang heeft bij een samengaan van deze 
partijen. Doordat de cnv-achterban politiek verdeeld is, is het voor de vakcentra-
le lastig al te openlijk politieke druk uit te oefenen. Als beide protestants-chris-
telijke partijen tot één partij fuseren dan is dat probleem uit de wereld. Maar het 
komt er niet van.

Bepalender voor de verhouding is de visie op de bedrijfsorganisatie.140 Al eerder 
zagen wij dat Dooyeweerd  de Richtlijnen stevig aanviel en daarmee verwoordde 
hij niet alleen zijn persoonlijke, wetenschappelijke visie, maar gaf hij ook stem aan 
bezwaren die binnen de arp tegen de Richtlijnen bestonden. Het verschil van visie 
op de bedrijfsorganisatie staat overigens niet op zichzelf, maar vormt een onder-
deel van het bredere sociaal-economische beleid. De arp zet ook na de oorlog de 
door Colijn  uitgezette koers van overheidsonthouding voort en – mede door de 
zogenoemde Indië-politiek – blijft de arp buiten de kabinetten in die jaren.

In november 1946 belegt de arp een conferentie over het te voeren sociaal-eco-
nomisch beleid en vraagt Ruppert daar een inleiding te verzorgen. Ruppert – op 
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dat moment nog voorzitter van de grootste cnv-bond – bepleit natuurlijk de be-
drijfsorganisatie. Daarnaast maakt hij duidelijk dat binnen het cnv een verschui-
ving in opvattingen is waar te nemen. De overheid dient in de bedrijfsorganisatie 
een terughoudende rol te spelen, maar in het algemeen sociaal-economisch beleid 
is er wel een initiërende en toezichthoudende rol voor de overheid. Die verschui-
ving – Ruppert zegt het niet met zoveel woorden – heeft te maken met wijzigende 
opvattingen over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De 
opvattingen van de Engelse econoom J.M. Keynes , die overheidsoptreden bepleit 
bij een stagnerende economie, vinden bij het cnv ingang omdat verwacht wordt 
dat het stimuleren van de effectieve vraag positieve werkgelegenheidseffecten zal 
hebben. De vrees voor een mogelijke herhaling van de economische crisis uit de 
jaren ’30 met zijn massawerkloosheid speelt daarbij zeker een rol. Tijdens de con-
ferentie komt men niet tot overeenstemming en derhalve wordt besloten tot de in-
stelling van een commissie, die de mogelijkheden tot bedrijfsorganisatie nader zal 
bestuderen. Het rapport van de commissie verschijnt in de loop van 1947, maar 
betekent een stap terug in vergelijking met het rapport dat door de Conventsor-
ganisaties in april 1947 is opgesteld. In het Conventsrapport is – zij het met de 
nodige voorzichtigheid – ruimte voor economische medezeggenschap voor ar-
beiders, die ontbreekt in het partijdocument. En dat kan op weinig instemming 
van het cnv rekenen: de arp gaat minder ver dan de christelijke werkgevers!141 
Dit verschil van mening drukt zwaar op de verhouding tussen het cnv en de arp, 
ook al omdat het cnv ten diepste wil dat de arp zich tegenover het arbeidersvolk 
verontschuldigt voor het in de jaren ’30 door Colijn  gevoerde beleid. Het aanpas-
singsbeleid van Colijn  heeft diepe sporen nagelaten onder de Nederlandse, ook de 
christelijke arbeiders. Om het sociale gezicht van de ar te versterken acht het cnv 
het dringend noodzakelijk dat de partij afstand neemt van Colijn , maar het tegen-
deel is het geval. De nieuwe ar-voorman, J. Schouten, is niet erg gecharmeerd van 
de cnv-kritiek en wijst er op dat het cnv Colijns beleid voor de oorlog nagenoeg 
onverkort heeft gesteund. Daarin heeft hij gelijk, al ware het maar omdat het cnv 
naliet alternatieven te ontwikkelen.142

In 1948 moeten in verband met een grondwetswijziging143 nieuwe parlementsver-
kiezingen worden gehouden en daarom achten de voormannen van arp en cnv 
het gewenst – evenals in de jaren ’20 – de rijen te sluiten. Om dat te bereiken wordt 
op 21 februari 1948 een bijeenkomst belegd tussen de voorzitter van het Centraal 
Comité van de arp, Schouten , en een aantal vooraanstaande cnv’ers, die lid van 
die partij zijn. De conferentie verloopt niet al te vriendelijk, maar er wordt op be-
paalde punten een modus gevonden om elkaar voorlopig te vriend te houden. Het 
ar-belang daarbij is dat het cnv niet te ver buiten haar invloedssfeer komt, het 
cnv-belang is dat christelijk-sociaal beleid niet alleen binnen het cnv zichtbaar 
wordt. De vrede is zeker niet getekend, zoals blijkt uit een brief, die Ruppert  op 
7 juni – precies een maand voor de verkiezingen op 7 juli – aan Schouten  schrijft. 
Ruppert beklemtoont dat hij deze brief op persoonlijke titel schrijft, maar hij 
maakt terloops wel melding van het feit dat hij de brief pas heeft verstuurd, nadat 
hij alle leden van het Dagelijks Bestuur van het cnv heeft geraadpleegd. De uit-
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voerige brief kan daarom ten minste als een informele cnv-brief worden gelezen. 
Ruppert verwijt de arp conservatisme op sociaal gebied. ‘Om te “bewijzen” dat 
de partij toch niet zo conservatief is op sociaal gebied, betoogt de partij als regel, 
dat  ze tegen geen van de wetsontwerpen van Minister Drees  heeft gestemd. Als-
of die wetsontwerpen het summum van sociaal beleid waren! Voelt men niet, dat 
men door dit “argument” juist erkent, dat de P.v.d.A een bij uitstek sociale partij 
is? Ik wens dit niet te erkennen. Integendeel geloof ik en zie ik in de gehele we-
reld, dat het socialisme de eigenlijke sociale problemen niet oplost; ik acht daar-
om ook dat het huidige socialisme één van de grootste gevaren, die de arbeidende 
stand bedreigen.(…) Ziet de a.r.-partij hier iets van in? Ik merk het niet. En van-
daar, dat het aantal arbeiders, dat door de Christelijk-politieke partijen begeesterd 
wordt, steeds geringer wordt. Vandaar ook, dat de Christelijke vakbeweging, nog 
nooit zoveel leden heeft gehad, die op sociaal gebied voor Christelijke organisatie 
kiezen en op staatkundig terrein de P.v.d.A. kiezen. Ik acht dit fataal. (…) Want 
dat is de ondergang van een principiële politiek. Overal in Europa hebben wij ge-
zien, wat er van een volk terecht komt, als de arbeidersmassa’s, die toch de meer-
derheid van een volk vormen, niet meer gegrepen worden door een Christelijke 
politiek’.144 Rupperts felle pleidooi voor een antirevolutionaire koerswijzing heeft 
weinig gevolg. Als het wetsontwerp over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie in de Tweede Kamer in stemming wordt gegeven, stemt de arp-fractie – inclu-
sief oud-cnv-voorzitter Stapelkamp  – tegen het ontwerp. Alleen cnv-secretaris 
Schipper , die zitting heeft in de Eerste Kamer, valt uit de antirevolutionaire boot 
en stemt voor het wetsontwerp. Stellen dat de teleurstelling in cnv-kring over het 
arp-gedrag groot is, lijkt overbodig.

5.5.2   De Stichting van de Arbeid145

In de oorlogsjaren wordt niet alleen het overleg tussen de vakcentrales voortge-
zet, er is ook overleg met de werkgevers. Op zich genomen niet nieuw. Vakbe-
weging en werkgevers ontmoetten elkaar voor de oorlog al in de Hoge Raad van 
Arbeid en ter voorbereiding op debatten in de Raad vond met enige regelmaat in-
formeel overleg plaats. In protestants-christelijke kring krijgt het overleg vorm in 
het Convent.

In 1938 wordt het informeel overleg tot op zekere hoogte zelfs geformaliseerd 
in de permanente Commissie van Overleg, die paritair is samengesteld met werk-
gevers- en werknemersvertegenwoordigers uit alle drie de zuilen. Deze Commis-
sie vormt gedurende de mobilisatie, die na het uitbreken van de oorlog in septem-
ber 1939 wordt afgekondigd, een belangrijke gesprekspartner voor het kabinet.

Kort na het beëindigen van het krijgsgeweld op Nederlandse bodem besluiten 
partijen op 18 mei 1940 al om het overleg voort te zetten. De samenwerking in de 
Commissie van Overleg wordt feitelijk uitgebreid in het Orgaan van Overleg in 
Arbeidszaken, dat tot taak krijgt om de contacten tussen het bedrijfsleven en de 
autoriteiten te onderhouden. Het cnv staat positief tegenover dit overleg, het kan 
immers begrepen worden als een afwijzing van de klassenstrijd.
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Op 1 maart 1941 besluiten de werkgeversorganisaties tot samenwerking en rich-
ten de Raad van Bestuur in Arbeidszaken op. Deze Raad wordt – evenals de on-
derliggende werkgeversorganisaties – in augustus 1941 ontbonden als D.U. Stik-
ker  weigert om samen te werken met Woudenberg  en zijn kameraden.146 Het 
gegeven dat nu alle organisaties verboden zijn dan wel onder Duits toezicht zijn 
gebracht, maakt het feitelijk mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen 
over de situatie na de oorlog. Dit overleg vindt plaats in de zogenoemde Hacke -
groep, genoemd naar A.H.W. Hacke , de directeur-generaal van het directoraat 
Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken. In eerste instantie levert het overleg 
weinig op, maar als na de slag bij Stalingrad – die eind januari 1943 eindigt met een 
Russische overwinning – duidelijk wordt dat de oorlogskansen keren, komt het 
overleg weer opgang.

De eerste gesprekken richten zich op een door Stikker  geschreven nota, waar-
in hij voorstelt om aan werkgevers- en werknemerszijde federaties op te richten, 
die samen in een Sociale Kamer zitting zullen krijgen. Bezwaar is ten minste dat 
zo’n Kamer niet direct na de oorlog kan worden ingericht – er is immers wet-
geving en zelf grondwetswijziging voor nodig. Er kan dan direct na de oorlog 
een impasse ontstaan, waarin dezelfde revolutionaire elementen als in 1918 een 
kans krijgen. Daarom besluit Stikker  zijn voorstel te veranderen: hij beoogt de 
oprichting van een privaatrechtelijke stichting. Het cnv, bij monde van Stapel-
kamp,  heeft vier bezwaren tegen het voorstel van Stikker . Ten eerste staat een 
privaatrechtelijke regeling van samenwerking de door het cnv gewenste pu-
bliekrechtelijke regeling in de weg. Ten tweede meent het cnv dat de bestuurs-
samenstelling niet gebaseerd moet zijn op de macht van het getal, maar op de 
drie deelnemende zuilen, waarbij iedere zuil even veel zetels krijgt. Het derde 
bezwaar betreft de verkiezing van de bestuursleden. Het cnv meent dat de be-
stuursleden door de deelnemende organisaties moeten worden benoemd. Het 
vierde bezwaar is de vrees van het cnv om te worden overstemd door de andere 
met name als het gaat om principiële punten.

Stikker  bezweert Stapelkamp  dat de Stichting nadrukkelijk niet gericht is op het 
tegengaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Stikker  overtuigt Stapel-
kamp  op dit punt door te stellen dat ‘ik niet van mening was dat de Stichting van 
de Arbeid permanent zou zijn’. Op het punt van de zetelverdeling haalt het cnv 
bakzeil, maar het krijgt gelijk als het gaat om de benoeming van bestuurders. De 
vrees om te worden overstemd, tracht Stapelkamp  weg te nemen, door de moge-
lijkheid te bieden om onderwerpen met een principieel karakter desgewenst van 
de agenda te halen. Stikker  weigert het cnv echter tegemoet te komen en Stapel-
kamp  legt zich er dan uiteindelijk ook bij neer.

Partijen praten niet alleen over de samenstelling, maar ook over de taken van de 
Stichting. Van werknemerszijde wordt ingezet op bevoegdheden rond econo-
mische medezeggenschap, maar dat verlangen dreigt een splijtzwam te worden: 
de werkgevers stemmen in met de Stichting om juist economische zeggenschap 
te voorkomen. Die discussie maakt het bereiken van overeenstemming over de 
vormgeving van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie uiterst moeilijk, terwijl 
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dat – gelet op Stikkers uitspraak inzake het tijdelijk karakter van de Stichting – 
toch nodig is. Om ongelukken in het zicht van de bevrijding te voorkomen, wordt 
afgesproken dat er een nadere studie zal plaatsvinden naar de mogelijke vormen 
van samenwerking. Daarbij kan de vakbeweging haar wens tot economische me-
dezeggenschap overeind houden zonder dat de werkgevers een echte toezegging 
op dat gebied gedaan hebben.

Ondanks allerlei aarzelingen hecht het cnv grote waarde aan het functioneren van 
de Stichting van de Arbeid, die al spoedig na de oorlog door het kabinet wordt 
erkend als adviesorgaan. Het cnv beschouwt het werk van de Stichting als ‘veel-
soortig en waardevol werk’.147 Het Manifest Aan den Arbeid, dat direct na de be-
vrijding op 6 mei 1945 openbaar wordt gemaakt, wordt integraal opgenomen in 
het 21ste Verslag. En het 22ste Verslag rept van ‘een waardevolle instelling voor het 
Nederlandse bedrijfsleven’. De lof is begrijpelijk, want er wordt in de naoorlogse 
jaren intensief en coöperatief samengewerkt, waarbij de invloed van de Stichting 
op het kabinetsbeleid groter is dan ooit.148

5.5.3   Raad van Vakcentralen149

Eerder zagen wij al dat een arbeidsfront naar Nederlands model, mede door de 
weigering van De Jong  daarin deel te nemen, niet tot stand kwam. De Duitsers 
zetten evenwel hun zin door en op 1 mei 1942 wordt het Nederlands Arbeids-
front (naf) opgericht. In diezelfde tijd worden tal van vakbondsbestuurders op-
gepakt als gijzelaar. Gevolg is dat het overleg tussen die bestuurders tot stilstand 
komt.

Tegen het einde van het jaar – belangrijke vakbondsbestuurders zijn weer vrij-
gelaten – komt er toch weer overleg op gang, met name tussen Kupers  (nvv) en 
De Bruijn  (rkwv). Zij spreken over de samenwerking tussen de vakcentrales als de 
oorlog eenmaal voorbij is. De Jong is niet betrokken bij deze gesprekken, want hij 
houdt nadrukkelijk vast aan zijn eerdere standpunt: het cnv is bereid tot samen-
werking op vrijwillige basis, maar niet tot samenwerking in een dwingend organi-
satorisch verband. Dat is nu net waarover Kupers  en De Bruijn wel praten.

Op 12 december 1942 wordt Stapelkamp  ook vrijgelaten en hij zoekt in het be-
gin van het nieuwe jaar contact met de andere voorzitters. In het eerste overleg op 
9 februari maakt Stapelkamp  duidelijk dat hij op hetzelfde standpunt staat als De 
Jong. Dat maakt zijn positie in het overleg ongemakkelijk, de andere twee willen 
immers verder gaan dan de cnv-voorzitter.

Kupers  verwoordt zijn gedachten en ideeën in een Nota inzake de arbeidersvak-
beweging. Hij stelt dat de vakbeweging drie taken heeft: deelname aan de publiek-
rechtelijke organisatie, privaatrechtelijke activiteiten ten behoeve van de leden en 
de behartiging van de culturele belangen van de leden. De verschillen tussen de 
vakcentrales moeten niet op de spits worden gedreven want Kupers  accepteert dat 
er drie vakbondsstromingen in Nederland zijn. Daarmee lijkt hij een belangrijke 
wens van het nvv – het vormen van een eenheidsvakbeweging – op te geven, waar-
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mee hij het cnv een eindweegs tegemoet komt. Kupers  meent dan ook dat de drie 
– en niet meer dan drie – stromingen wettelijk moeten worden verankerd. Kupers  
stelt voor te komen tot een Unie van werknemers, die tevens het hoogste orgaan 
van de vakbeweging zal zijn. De bonden moeten per bedrijfstak een bedrijfsunie 
vormen. De eerste twee vakbondstaken worden uitgevoerd door de Unie, maar de 
culturele belangenbehartiging is een taak van de vakcentrales zelf.

Het cnv wijst het voorstel van Kupers  af, want er is onvoldoende ruimte voor de 
eigenheid van het cnv, zo meent Stapelkamp . Zijn afwijzing impliceert wel dat hij 
nu met een eigen voorstel moet komen dat voor het cnv wel aanvaardbaar is. Sta-
pelkamp  baseert zich – uiteraard – op het vrijwillige karakter van de samenwerking, 
waarbij de zelfstandigheid van de organisaties gegarandeerd blijft. Het voorstel van 
Stapelkamp  gaat Kupers  evenwel niet ver genoeg. Hij wil sterkere binding en meer 
bevoegdheden voor het toporgaan. De Bruijn werpt zich op als bemiddelaar tussen 
de twee standpunten. Hij ontwerpt een Reglement van Samenwerking. Er komen 
vier organen: op plaatselijk niveau wordt opgericht de Plaatselijke raad van over-
leg tussen de vakcentrales. Op hetzelfde niveau komen per bond afdelingsunies. 
De bonden zelf gaan samenwerken in bedrijfsunies en de vakcentrales vormen het 
hoogste orgaan: de Raad van Vakcentralen. Het cnv heeft twee belangrijke bezwa-
ren: het woord ‘unie’ riekt teveel naar ‘eenheidsvakcentrale’ en de samenstelling van 
de Raad van Vakcentralen mag niet zo zijn dat de ene centrale overstemd kan wor-
den door de andere. Deze problemen worden uiteindelijk in goed overleg opgelost. 
Omdat het cnv geen echt alternatief voor het woord ‘unie’ kan bedenken, wordt dat 
woord toch maar aanvaard. In het bestuur van de Raad van Vakcentralen worden 
besluiten met gekwalifi ceerde meerderheid genomen, terwijl iedere organisatie het 
recht krijgt onderwerpen van principiële aard van de agenda te halen.

Overeenstemming over de hoofdlijnen maken het mogelijk om het ook eens te 
worden over tal van praktische zaken. Zo wordt besloten tot bedrijfstaksgewijze 
organisatie. Na de oorlog leidt dat besluit tot het ‘blauw-zwarte boekje’ waarin de 
sectoren in de Nederlandse economie verkaveld wordt naar bonden.150

In het 20ste Verslag, waarin het cnv verantwoording afl egt over de gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt ook aandacht besteed aan de oprichting 
van de Raad van Vakcentralen. Er ‘kwam in de illegale periode een vorm van sa-
menwerking tot stand, die – zo haast de schrijver zich er aan toe te voegen – geba-
seerd was op de practijk, zoals die in de jaren voor den oorlog en in 1939 en 1940 
was gegroeid’. Er is – zo lijkt de boodschap – weinig nieuws onder de zon. ‘De sa-
menwerking heeft ten doel, met eerbiediging van elkaars principes en zelfstandig-
heid, in overeenstemming met de eischen van het algemeen belang, de algemeene 
sociaal-economische en sociaal-hygiënische belangen van de werknemers te be-
hartigen’. Er spreekt weinig echt enthousiasme, de samenwerking is eerder het 
gevolg van de omstandigheden en nadrukkelijk wordt ook herinnerd aan ‘de be-
stuurders uit de moderne vakvereenigingskringen, die hand- en spandiensten ver-
richten voor Woudenberg  om de confessionele vakbonden te liquideren’.151

In het algemeen is het cnv niet ontevreden over de samenwerking, maar in De 
Gids wordt met enige regelmaat het zelfstandige karakter van het cnv beklem-
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toond. Er moest immers voor worden gewaakt dat ‘het eigen geluid’ verloren 
gaat.152 Ook wordt het nvv gewaarschuwd tegen te hoge verwachtingen van de sa-
menwerking: ‘er zijn altijd nog mannen in de vakbeweging van het nvv, die, met 
deze vorm van samenwerking niet content, verder willen gaan en een federatieve 
organisatie willen, waardoor op de zelfstandigheid der confessionele vakorgani-
satie inbreuk wordt gemaakt’.153

De samenwerking loopt niet altijd over rozen. In de zomer van 1949 slaat de 
vlam in de pan als A. Vermeulen 154 – toch al niet populair binnen het cnv als ge-
volg van zijn opstelling tijdens de oorlog – in Genève ‘een veelbesproken rede’ 
uitspreekt tijdens de ilo-conferentie van dat jaar. Hij verwijt de rooms-katholie-
ke kerk dat zij de gelovigen buiten de algemene bonden willen houden door met 
kerkelijke sancties te dreigen. Daarbij komt dat hij het nvv als een niet-socialisti-
sche organisatie typeert. De Gids wijdt er de hele voorpagina aan en ook het Be-
stuur bespreekt deze zaak uitvoerig in een aparte vergadering. Kern van de boos-
heid is dat Vermeulen formeel optreedt namens de drie vakcentrales en ten minste 
twee van die drie delen zijn benadering niet in het minst. Zijn ‘opmerkingen wa-
ren grievend voor een deel van de arbeiders die hij vertegenwoordigt’ en omdat 
‘de heer Vermeulen in opdracht van het nvv handelde’ (…) is het noodzakelijk, 
dat de thans gerezen kwestie volledig tot klaarheid komt alvorens met het nvv 
over andere belangrijke aangelegenheden overleg kan worden gepleegd’. Het Be-
stuur deelt de conclusies van het Dagelijks Bestuur en J. Wind – de voorzitter van 
Unitas – windt er geen doekjes om: ‘na de oorlog hebben wij het nvv uit de mod-
der moeten halen en sindsdien was het wel tot samenwerking bereid. Maar die sa-
menwerking ligt het nvv eigenlijk niet; het had ons echter nodig’.155 Dezelfde dag 
nog komen de besturen van de vakcentrales bijeen om de zaak te bespreken. Het 
nvv nuanceert zijn standpunt en belooft in de toekomst beter af te stemmen met 
cnv en kab. De centrales blijven op onderdelen verdeeld, maar ‘unaniem werd 
geconstateerd, dat de bestaande samenwerking tussen de drie vakcentrales in het 
landsbelang en in het bijzonder in het belang van de werknemers is, zodat deze 
onder eerbiediging van elks principes en erkenning van ieders zelfstandigheid zal 
worden voortgezet’.156 

5.5.4   De Eenheidsvakcentrale

Na de bevrijding van het zuiden van Nederland ontstaat daar de door de cpn ge-
inspireerde Eenheidsvakcentrale.157 Dat ontstaan is voor het cnv aanleiding om 
Ruppert  in het najaar van 1944 naar het zuiden te sturen om de positie van het cnv 
in de naoorlogse verhoudingen veilig te stellen, maar ook om de groei van de evc 
zo veel mogelijk te belemmeren.

Na de bevrijding van heel het land wordt de evc ook in andere regio’s actief, on-
der andere in de Rotterdamse haven. De evc is tijdens de oorlogsjaren – vanzelf-
sprekend – niet betrokken bij het illegale overleg en wordt dat ook niet in de na-
oorlogse tijd. De houding van de cpn in het verzet heeft de aversie tegen die partij 
weliswaar verminderd, maar daarmee is de als mantelorganisatie beschouwde evc 
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niet direct populair bij bestaande organisaties. Er wordt dan ook veel energie ge-
stopt in het afremmen van de groei van dit ‘buitenbeentje’. Met een zekere regel-
maat schrijft het cnv over zijn weerzin tegen deze organisatie, die ‘onverantwoor-
delijk’ handelt door te pas en te onpas te staken – nog erger, die politieke stakingen 
organiseert. Dat is in de ogen van een cnv een onaanvaardbare vorm van actie. 

‘De eenheidsvakbeweging heeft – zo houdt De Gids de cnv leden voor – ‘geen 
enkele andere betekenis dan die van een volmaakt overbodige vierde vakcentra-
le’.158 Er is dan ook geen enkel begrip voor pogingen van het kabinet om de evc 
te erkennen indien deze bereid is zich te houden aan ‘de regels van het spel’.159 De 
evc met haar ‘misdadige tactiek’ gaat immers ‘rustig voort confl icten uit te lokken 
op de meest kwetsbare plaatsen van ons bedrijfsleven. Vooral het haven- en zee-
vaartbedrijf, de levensader van onze voedsel- en goederenvoorziening, is daarvoor 
een geliefkoosd operatieterrein’. De evc is dan ook niet gericht op het verbeteren 
van de positie van de arbeiders, maar werkt als ‘een mantelorganisatie van een be-
paalde politieke partij, die haren vakvereenigingsarbeid ondergeschikt maakt aan 
het bereiken van politieke idealen’.160

Het cnv waarschuwt niet alleen zijn leden voor de gevaren van de evc, het dringt 
ook bij kabinet en werkgevers aan op het voorkomen van redenen tot evc-acties. 
Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden moeten niet nodeloos gerekt, het 
College van Rijksbemiddelaars moet beter inspelen op de wensen van de Stichting 
van de Arbeid. Bij de leden wordt er telkens weer op aangedrongen vertrouwen te 
stellen ‘in degenen, die sinds jaren hebben gestreden voor de belangen der arbei-
ders en niet mee zullen doen met de onverantwoordelijke leidslieden, wier bedoe-
len niet is de materiële en daardoor de geestelijk-zedelijke belangen der arbeiders 
te dienen, maar de onrust te vermeerderen en de betrokkenen meer ontvankelijk 
te maken voor het aanvaarden van hun idealen, welke vierkant staan tegenover die 
van het Christendom’.161 Het gaat dus om meer dan louter vakbondsstrijd in de 
zienswijze van het cnv, het gaat ook om het voortbestaan van het Christendom.

Het waarschuwen van leden blijkt evenwel onvoldoende. Er moeten maatrege-
len getroffen worden om de invloed van de evc te verminderen. Daarom besluit 
het cnv – het is maart 1948 – op te roepen tot een ‘cordon sanitaire’. De aanlei-
ding voor deze oproep is dat sommige gemeenten de evc toelaten tot het overleg 
en dat is voor het cnv niet acceptabel. Weliswaar hebben de arbeiders ‘volkomen 
vrijheid zich te organiseeren overeenkomstig hun levensbeschouwing, zodat ook 
de arbeiders in de evc georganiseerd terecht van die vrijheid gebruik maken. Aan 
deze democratische rechten mag niet getornd worden (…) (maar) de evc is ech-
ter een organisatie die deze democratische rechten gebruiken zal om de totalitaire 
communistische opvattingen inzake de vakorganisatie te doen overheersen. Uit 
dien hoofde acht ons Verbondsbestuur het nodig geen enkele samenwerking met 
deze instantie te aanvaarden, ook niet in commissies die van overheidswege wor-
den benoemd of samengesteld’.162 De andere partners in de Raad van Vakcentra-
len reageren niet snel genoeg en niet instemmend genoeg. Het cnv trekt daarom 
zijn eigen lijn en brengt zijn opvattingen over de evc naar buiten. Dat gebeurt in 
een resolutie, die opvallend in De Gids wordt afgedrukt, maar ook in grote aan-
tallen – 700.000 exemplaren – in het land wordt verspreid. Ter introductie van de 
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resolutie schrijft De Gids dat de evc ‘in opdracht van Moskou bezig (is) onze vrij-
heden te belagen door ondergronds gewroet’. Is eerder nog geen sprake van een 
duidelijke verwijzing naar de Sovjet-Unie, en  spreekt het cnv over ‘een mantel-
organisatie van een bepaalde politieke partij’, nu is er – blijkbaar – alle reden om 
niet langer genuanceerd te schrijven. Dat is vanuit cnv-perspectief begrijpelijk. In 
februari 1948 grijpen de communisten in Tsjecho-Slowakije door middel van een 
staatsgreep de macht. De ‘koude oorlog’ begint vorm te krijgen en de vrees voor 
de communistische ‘antichrist’ is sterk aanwezig in protestants-christelijk Neder-
land.

De resolutie Onze houding tegenover de EVC maakt opnieuw duidelijk dat het 
cnv voorstander is van vakbondsvrijheid, maar dat de evc die vrijheid in cnv-
ogen misbruikt. De evc ‘wenst de arbeiders van Nederland en hun gezinnen wil-
lens en wetens in nog grotere ellende te storten, opdat zij rijp worden voor het 
bolsjewisme’. Het cnv doet vervolgens de oproep elke samenwerking te weigeren. 
Als dat nadelige gevolgen voor de leden heeft, dan zij dat zo. ‘Wij aanvaarden de 
consequenties van dit standpunt. Evenals wij de consequenties hebben aanvaard, 
toen wij tegen de Duitsers “neen” hebben gezegd’.163

Op 26 juni 1948 ontvangt het cnv – tot zijn grote tevredenheid – een brief van 
minister-president L.J.M. Beel , waaruit blijkt dat ‘de Regering in het algemeen 
handelt gelijk door uw Verbond wordt voorgesteld’.164 In sommige gemeenten 
(Amsterdam, Den Haag) duurt het tot eind 1949 voordat ook daar de evc buiten 
het overleg wordt gesteld. De ledengroei van de evc is dan overigens al omgesla-
gen in een ledendaling en de invloed van de eenheidsvakbeweging taant snel.
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6.1   De vereniging

6.1.1   Ledenontwikkeling

Kort voor het afscheid van Ruppert  – op 21 september 1959 – heeft het cnv zijn 
vijftigjarig bestaan gevierd met een massale ledenbijeenkomst in de Utrechtse 
Jaarbeurs. Trots op wat tot stand is gebracht, en ‘tegelijk danken we God, dat Hij 
ons in de beslissende ogenblikken bij de hand heeft gevat en ons geleid heeft door 
zijn Woord’. Het cnv kijkt terug op de historische hoogtepunten – de oprichting 
in 1909, de opheffi ng in 1941 – maar ook op de positie van ons land in internati-
onaal perspectief: er zijn maar weinig landen waar het in sociaal-economisch op-
zicht beter is dan in Nederland, ‘maar ten minste 90% van de wereldbevolking 
heeft het materieel slechter dan wij’. Heeft – zo vraagt Ruppert zich af – de chris-
telijke vakbeweging dat aan zichzelf te danken? ‘Neen, de christelijke vakbewe-
ging heeft invloed uitgeoefend ver boven haar getal, omdat het een afhankelijke 
beweging is, een beweging, die niet begint met eisen, maar met bidden, een bewe-
ging, die haar kracht zoekt niet in zichzelf, maar buiten zichzelf, een beweging, die 
de bron en het richtsnoer voor haar optreden niet zoekt in de mens, maar in God’. 
Vanuit dit ideaalbeeld van het cnv – want anders kan Rupperts duiding toch niet 
worden gelezen – schetst hij ‘de taak, die ons wacht’. Die taak is in een zin te ver-
woorden: ‘méér aandacht geven aan de arbeid, die de werknemers in de bedrijven 
verrichten, en aan de afzonderlijke onderneming’. Er is veel bereikt op het terrein 
van de lonen, van de medezeggenschap, maar er is nog onvoldoende aandacht be-
steed aan de onderneming als gemeenschap. ‘Aan die hoofdtaak zijn wij nu toe’. 
Want ‘wat zal er terecht komen van de samenleving, als wij geen vreugde meer 
kennen in onze arbeid?’ Door de aandacht voor de onderneming als hoofdtaak 
te benoemen, markeert Ruppert overigens een langzaam tot standgebrachte ver-
schuiving in het cnv denken: niet de bedrijfstak, maar de onderneming is de plaats 
van medezeggenschap. ‘U, mannen en vrouwen van de besturenbonden en van de 
afdelingen wacht een nieuwe taak: de christelijk-sociale gedachte verwezenlijken 
in de onderneming’.2

Uit Rupperts betoog blijkt niet alleen de consequente wijze waarop hij – en met 
hem het cnv – probeert de apostolaire taak die hij voor het cnv ziet, vorm te ge-
ven. Het sluit ook aan op het optimisme dat de Nederlandse samenleving heeft 
doordrongen. De rampzalige gevolgen van de oorlog zijn door de wederopbouw 
teniet gedaan en er is sprake van welvaartsgroei, waarin ook werknemers delen. 
Optimisme dat binnen het cnv gevoed wordt door een stijgend ledental.

6   ‘De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid’1

210-264•Hazenbosch H06.indd   210 08-04-2009   22:35:28



Het naoorlogse herstel van het aantal leden op het vooroorlogse peil wordt ge-
volgd door een gestage groei, die – zo lijkt het als gevolg van de tegenvallende 
conjunctuur – aan het eind van de jaren ’50 pas vertraagt. Als Marinus Ruppert 
in september 1959 de voorzittershamer doorgeeft aan Cor van Mastrigt  heeft het 
cnv ruim 218.000 leden.

In tabel 6.1 is de stand van het ledenaantal op 1 januari 1950 en op 1 januari 1960 
gegeven. Achter de kolommen met namen en cijfers gaan weer tal van ontwikke-
lingen schuil. Nieuwe organisaties sluiten zich aan, andere organisaties fuseren of 
veranderen van naam. Maar de cijfers zijn ook het resultaat van ledenwinst en le-
denverlies. ‘Het euvel van het te grote ledenverloop is geen nieuw verschijnsel. (…) 
Tegenover elke 100 leden waarmee de beweging in 1952 vermeerderde, stonden 
er 78 die de rijen verlieten’. Het cnv vraagt zich af hoe deze ontwikkeling is te ke-
ren. Ongetwijfeld speelt daarbij de vakbondswijsheid dat het behouden van leden 
goedkoper is dan het binnenhalen van nieuwe leden. Dat argument wordt niet ge-
noemd, wel andere. In de verhouding tussen leiding en leden moet meer aandacht 
worden geschonken aan ‘de mate en de wijze van het contact, door de aard en om-
vang van de voorlichting, door intensiviteit en de methode van scholing’. Er moet 
zorg zijn voor de mens, ‘die vaak na lange voorbereiding als lid is toegetreden’. 
Worden deze nieuwe leden wel voldoende vertrouwd gemaakt ‘met het leven in 
organisatorisch verband’? Men kan de vraag stellen of ‘wij voldoende doen om de 
mens, die toetrad als lid, te doen zien dat wij juist ook hèm nodig hebben om ons 
werk te kunnen doen, dat wij echt op hem gewacht hebben en hèm werkelijk de 
moeite waard achten, dat wij een taak voor hem hebben, dat wij iets van hem ver-
wachten en dat we de moeite willen nemen hem, desnoods afzonderlijk, daarvoor 
klaar te maken’.3 Dit citaat maakt duidelijk dat het cnv iets wil doen tegen het le-
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Afb. 15   Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum collecteert het CNV voor uitbreiding 
van de Talmahoeve te Garderen. Het bijeengebrachte bedrag wordt onthuld.
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212 6  ‘De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid’

1950 1960

Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Christelijke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektronische 

Industrie
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland (cbc)
Christelijke Bond van Huispersoneel
Christelijke Bond van Kapperspersoneel
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in 

Nederland
Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland (cmb)
Christelijk-Sociale Onderoffi cierenvereniging
Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen (ncvgb)
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel (ncbo)
Nederlands Christelijke Bond van Tandtechnici
Nederlands Christelijke Landarbeidersbond
Nederlandse Christelijke Beambtembond
* Nederl. Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden
* Nederlands Christelijke Werkmeestersbond
* Nederlandse Vereniging van Christelijke Technici
Nederlandse Christelijke Bond van Verzekeringsagenten en 

Ziekenfondsboden
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en 

Bouwnijverheid
* Nederl. Christelijke Bouwarbeidersbond (ncb) 
* Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout-

industrie
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- en 

Kledingbedrijven “Unitas”
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekersassistenten
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-assistenten
Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en Han-

delsagenten
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Protestants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
Protestants-Christelijke Journalistenkring
Protestants-Christelijke Vereniging van Beambten werkzaam in het 

Mijnbedrijf
Protestants-Christelijke Vereniging van Kosters in Nederland
Vereniging van Christelijke Leraren en Leraressen bij het Nijver-

heidsonderwijs in Nederland

102
5.161

 

16.658
140
113

1.213

18.635
 

4.271

4.608
27.153

 
27.144

 
9.422
1.235
1.062

309

 
17.727
3.838

7.095

 
197

 
371

615
8.063

100
 

 
 

132
5.909

32.479

22.897
416
364

1.224

 
4.059
5.509

6.134
41.136

91
28.452
14.086

 
 
 
 

32.650

 
 

8.409

329
 

412
-

1.357
9.504

364
592

635
1.985

Totaal cnv 155.232 219.125

Tabel 6.1   Leden aangesloten organisaties
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denverloop, maar het maakt ook duidelijk dat het cnv meer is, meer wil zijn dan 
een organisatie van contributiebetalende mensen – het cnv wil een vereniging zijn 
van actief betrokken werknemers. Dat is een hoge ambitie, die eerder een ambitie 
van de leiders lijkt dan van de leden.

Omdat de tabel slechts ledencijfers uit 1950 en 1960 bevat, vallen bepaalde ontwik-
kelingen buiten ons gezichtsveld. In het overzicht van de aangesloten organisaties 
in het 26ste Verslag is opgenomen de Christelijke Onderwijzersvereniging in Indo-
nesië, een organisatie waarmee het contact zeer moeizaam verloopt en waarvan op 
enig moment zelfs onduidelijk is of de iets meer dan 150 leden tellende vereniging 
nog wel bestaat. Het feit dat een organisatie in het buitenland lid is van een Neder-
landse vakcentrale hangt niet alleen samen met de Nederlandse koloniale geschie-
denis, maar ook met het streven van het cnv om christelijke organisaties in andere 
landen tot leven te brengen. Na de oorlog gebeurt dat door de uitzending van een 
bestuurder naar – toen nog – Nederlands-Indië. In de jaren ’50 door uitzending 
van H.J. Moes  – na een terreinverkenning door verbondsbestuurder K. de Boer  – 
naar Nieuw-Guinea en door het ter beschikking stellen van vicevoorzitter Fuyk-
schot  aan de christelijke vakbeweging in Canada. 

6.1.2   Jongeren

Van oudsher is binnen het cnv aandacht voor de werving van jonge leden.4 Be-
gin jaren ’30 probeert het cnv de zaak georganiseerd aan te pakken. Er wordt een 
commissie geïnstalleerd, die twee vragen te beantwoorden krijgt:
a  Wat moeten de aangesloten organisaties en wat moet het cnv zelf doen voor 

adspirantleden der aangesloten organisaties?
b  Welke is de taak der christelijke vakbeweging ten opzichte van het nijverheids-

onderwijs en de regeling van het leerlingwezen?5 
Op 25 april 1931 wordt het Jeugdrapport door de commissie aan het Dagelijks 
Bestuur aangeboden. ‘Doel van het jeugdwerk zij, den jeugdigen vakgenoot in de 
voor hem zoo moeilijke eerste jaren van zijn leven als werknemer te dienen, hem 
te steunen bij de moeilijkheden waarmee hij in die periode in aanraking komt, 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000
1
9
5
0

1
9
5
1

1
9
5
2

1
9
5
3

1
9
5
4

1
9
5
5

1
9
5
6

1
9
5
7

1
9
5
8

1
9
5
9

1
9
6
0

(jaren)

(a
a

n
ta

lle
n

)

Grafi ek 6.1   Ledenontwikkeling CNV 1950-1960
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214 6  ‘De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid’

mede te werken aan zijn vakkundige en sociale ontwikkeling en hem blijvend aan 
de christelijke vakbeweging te binden’.

Om dat doel te bereiken moeten door de bonden jeugdclubs worden gevormd, 
moet in de bondsbladen een jeugdrubriek worden opgenomen en om de zaak echt 
serieus op te pakken moet een lid van het hoofdbestuur met alle jeugdactiviteiten 
worden belast. De vakcentrale moet – al dan niet door tussenkomst van de bestu-
renbonden – bijeenkomsten organiseren en daarvoor de inhoud verzorgen. Het 
werk van de vakbeweging moet worden afgestemd met andere jeugdorganisaties 
en om dat allemaal serieus te doen wordt ‘de dagelijksche leiding van het jeugd-
werk’ de verantwoordelijkheid van een ‘bezoldigde bestuurder’. 

De aanvaarding van het rapport draagt bij aan de benoeming van een vierde, be-
zoldigde bestuurder (J. Schipper ). Hij stimuleert de uitvoering waardoor bonden 
zomercursussen organiseren. Schipper  belegt een tweede jeugdconferentie om 
onderdelen van het Jeugdrapport verder uit te werken. Ook op deze conferentie 
gaat de aandacht voor de eigen activiteiten hand in hand met de aandacht voor ver-
betering van het vakonderwijs. Tijdens de conferentie wordt nader bepaald wat 
binnen het cnv onder ‘jeugd’ wordt verstaan. Hij gaat daarbij om jongeren ‘die de 
leeftijd van 20 jaar nog niet hebben bereikt’.

In de loop van de jaren ’30 verschuift de aandacht sterk naar het voorkomen en 
bestrijden van de werkloosheid onder jongeren, pas na de oorlog komt er weer 
aandacht voor het organisatievraagstuk. In 1950 wordt besloten tot de instelling 
van een Centrale Jeugd-Commissie, die zich moet buigen over de organisatori-
sche kanten van het jeugdwerk. Het is dringend nodig dat er aandacht komt voor 
het werven en binden van jongeren aan de vakbeweging. ‘Het percentage niet-ge-
organiseerde jeugd is enorm opgelopen. Voor geheel Nederland geldt, dat 70% 
van de jongeren tussen de 15 en 24 jaar behoort tot de ongeorganiseerde groep. 
Voor het Protestants-Christelijke deel van ons land ligt dit percentage zelfs op 
75%’. De zorg om deze situatie wordt overigens niet alleen ingegeven door de le-
denontwikkeling, maar ook door de maatschappelijke ontwikkeling. ‘Ging van 
de oude levensverbanden een – ook voor de jeugd – bewarende invloed uit, met 
de komst van de industrialisatie betreedt de jonge arbeider(ster) een geheel nieuw, 
onbekend terrein, vallen oude banden weg en ontbreken nieuwe om hem of haar 
op te vangen’.6 De morele ontwikkeling van de ‘massajeugd’ vormt een bron van 
zorg – niet alleen voor de christelijke vakbeweging, maar voor de samenleving in 
haar geheel.7 Vanuit dat perspectief gaat het niet alleen om het scholen van jonge-
ren, maar juist om het vormen van toekomstige generaties. Een op de jeugd ge-
richt blad Jonge Handen – dat in 1955 verspreid wordt in een oplage van 36.000 -, 
lokale jeugdclubs en zomerkampen zijn middelen om jongeren bij het werk van 
het cnv te betrekken.

In 1955 leiden aandacht en activiteiten voor jongeren tot het besluit om een 
aparte organisatie op te richten om ‘mede te werken aan de vorming van de jeugd 
met name voor de vervulling van de christelijk-sociale roeping in de wereld’. De 
Christelijk-Sociale Jeugdorganisatie ‘Werkende Jeugd’ wordt op 7 oktober onder 
voorzitterschap van Marinus Ruppert  opgericht. ‘Alle ongehuwden, in de leeftijd 
van 14 tot 25 jaar, die arbeid in loondienst of daarmee gelijk te stellen arbeid ver-
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richten’ en ‘alle studerenden in de leeftijd van 14 tot 25 jaar, van wie mag worden 
aangenomen, dat zij arbeid in loondienst zullen gaan verrichten’ kunnen lid wor-
den.8 Blijkbaar is – in moreel opzicht – het huwelijk een veilige haven, want Wer-
kende Jeugd ‘tracht met name ongehuwden, die de leeftijd van 25 jaar nog niet be-
reikt hebben en lid zijn van een bij het cnv aangesloten organisatie’ als lid te doen 
toetreden. Het lidmaatschap eindigt dan ook van rechtswege door het huwelijk.9

Het past overigens een kanttekening te plaatsen bij de zelfstandigheid van Wer-
kende Jeugd. Eigen statuten, een eigen bestuur en eigen medewerkers (jeugdlei-
ders) wekken de indruk van zelfstandigheid, maar de benodigde fi nanciën maken 
deel uit van de cnv-begroting en cnv-bestuurders spelen een belangrijke rol in 
het bestuur van de jongerenorganisatie. Het feit dat de organisatie gehuisvest is in 
het kantoor van de vakcentrale waardoor het mogelijk wordt ‘ontelbare malen in-
formeel overleg’ te voeren maakt duidelijk dat zelfstandigheid eerder begrip dan 
praktijk is.

Het cnv is – na enige jaren – tevreden over het werk van ‘WJ’. Het aantal jeugd-
clubs groeit, van 20 in 1955 naar 121 clubs in 1960, terwijl ook andere activiteiten, 
zoals het cursuswerk, mogen rekenen op voldoende belangstelling.10 Ook de op-
lage van Jonge Handen, groeit tot 40.000. Uit deze oplagegroei kan – wellicht – 
worden begrepen dat het aantal jongere leden groeit, want andere informatie over 
dat aantal ontbreekt.

6.1.3   Vrouwen

Al eerder stelde ik vast dat het cnv een mannenbolwerk is.11 Weliswaar wordt op 
papier – zo blijkt uit opeenvolgende Verslagen – aandacht besteed aan de wens 
vrouwelijke leden te werven, maar daar blijft het in de praktijk bij. De taak van 
de (gehuwde) vrouw is in het gezin en ligt niet op de arbeidsmarkt. De aandacht 
voor werving van vrouwelijke leden zakt in de loop der jaren steeds verder weg. 
De Verslagen besteden er eerst minder en dan geen aandacht meer aan. Uit de be-
schikbare ledencijfers is niet te achterhalen hoeveel vrouwelijke leden het cnv in 
de jaren ’50 kent. 

In het kader van een brede maatschappelijke organisatie, die het cnv wil zijn, 
past ook aandacht voor de huisvrouw, die ‘het centrum van het gezin vormt’. ‘De 
reformatie van het sociaal-economisch bestel die wij beogen, en waarin het gaat 
om de vrijheid van de arbeidende stand, laat ook het gezin als bouwcel der samen-
leving niet onaangetast. Hebben wij – zo vraagt het cnv bestuur zich af – niet te-
veel de arbeiders gezien als losse individuen en te weinig als leden van de orga-
nische eenheid, het gezin, waaruit zij niet los te maken zijn? En moeten wij niet 
pogen de vrouwen onzer leden deelgenoot te maken van onze wensen en activi-
teiten in deze strijd tot vernieuwing der samenleving?’. Het stellen van zo gefor-
muleerde vragen kan maar tot een antwoord leiden: de vrouwen moeten ook in 
organisatorische zin bij het werk van de christelijke vakbeweging worden betrok-
ken. Daarom wordt besloten tot ‘het in het leven roepen van cnv-vrouwenclubs, 
voorshands in die besturenbonden, die daarvoor interesse hebben’. De taken van 
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216 6  ‘De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid’

deze clubs liggen op het gebied van maatschappelijk dienstbetoon, maar ook door 
het beleggen van vergaderingen waar op ‘geëigende wijze’ sociaal-economische 
onderwerpen ‘het huishoudboekje rakende’ aan de orde kunnen komen.12

In De Gids komt ook aandacht voor het gezin en de rol van de vrouw daarbin-
nen. De Gids wordt meer en meer een blad voor het gezin in plaats van een louter 
op vakbondswerk gerichte periodiek. Er komt een strip voor de jeugd en er wor-
den kledingpatronen afgedrukt om de huisvlijt te bevorderen. Ook wordt het blad 
toegankelijker gemaakt door serieuze informatie af te wisselen met luchtiger tek-
sten en door het plaatsen van cartoonachtige tekeningen.

De eerste vrouwenclubs komen in 1957 tot stand als de cnv-vrouwenwerkgroep, 
‘zwichtend ook voor de belangstelling die voor dit werk op vele plaatsen bleek te 
bestaan’, begint met de vorming van vrouwenclubs.13 De belangstelling voor de 
oprichting van vrouwenclubs in cnv-verband bestaat niet alleen in de kring van 
het cnv zelf, maar ‘het waren ook topfi guren uit de christen-vrouwenbeweging, 
die op de vorming van cnv-vrouwenclubs en van een cnv-vrouwenbond aandron-
gen. Deze fi guren zagen namelijk in een aantal voor het vrouwenwerk belangrij-
ke organen en organisaties wel vertegenwoordigsters van de vrouwenbonden van 
het nvv en kab, maar zij ervoeren als een pijnlijk tekort het gemis aan een soortge-
lijke representatie vanuit het cnv’. De christen-vrouwenbeweging krijgt blijkbaar 
geen aansluiting tot arbeidersvrouwen en daarmee tot een grote groep, die deel uit 
maakt van de protestants-christelijke zuil in ons land. Een cnv-vrouwenbond kan 
daarin voorzien. Onder druk van de plaatselijke vrouwenclubs, die ‘vragen om een 
sterker onderlinge band’ en van de christelijke vrouwenbeweging, besluit de Ver-
bondsraad op 16 november 1959 tot de oprichting van een cnv-vrouwenbond.14 
De cnv-Vrouwenbond wordt op 2 november 1960 formeel opgericht. Een van de 
doelen is om vrouwelijke leden en vrouwen van leden zoveel mogelijk bij het werk 
van de christelijke vakbeweging te betrekken. Een ander doel is ‘de leden te stimu-
leren tot het verlenen van onderling dienstbetoon’.15 

6.1.4   NV Algemene Verzekering Maatschappij UBO16

Het cnv groeit uit tot een steeds breder georiënteerde organisatie. Er is niet alleen 
aandacht voor de primaire arbeidsvoorwaarden, maar de christelijke vakbeweging 
ontplooit haar activiteiten op een breed maatschappelijk terrein. Het tuberculose-
fonds ‘Draagt Elkanders Lasten’ en de vakantieoorden zijn daarvan voorbeelden. 
Een activiteitenpalet dat in de jaren ’50 wordt uitgebreid. Er komt een mogelijk-
heid tot het maken van buitenlandse reizen, er is een fi lmdienst. Het cnv publi-
ceert toneelstukken die door plaatselijke afdelingen kunnen worden uitgevoerd 
– als blijkt dat daar problemen mee komen, ondersteunt de vakcentrale deze ont-
spanningsactiviteiten metterdaad. In algemene zin: de vakbeweging is er niet al-
leen voor arbeid en inkomen, maar voor vele terreinen des levens.17

Het beginsel van ‘self-help’, dat wij al eerder herkenden in het werk van de vakbe-
weging, wordt in de jaren ’50 verder ingevuld. Al eerder heeft het cnv zijn dienst-
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verlening aan de leden uitgebreid met activiteiten op fi nancieel gebied, maar het 
ontbreekt nog aan dienstverlening op het gebied van verzekeringen – een vorm 
van dienstverlening die bij het nvv (De Centrale) en bij de kab (Concordia) wel 
bestaat.18 Dat het cnv geen ‘eigen’ verzekeringsmaatschappij heeft, kan – volgens 
De Gids van april 1956 – worden verklaard uit het feit dat ‘concurrentie met een 
instelling van de christelijk-sociale beweging als ubo’ bepaald onjuist zou zijn ge-
weest. ubo is – als het cnv in 1956 alle aandelen koopt – een levensverzekerings-
maatschappij, die al sinds 1902 bestaat. De Christelijk Nationale Werkmansbond 
(cnwb)19 – ook wel de ‘fondsenbond’ genoemd – richtte in 1902 een landelijk ope-
rerend Uitkeringsfonds Bij Overlijden (ubo) op. Het doel is het maken van winst 
op een begrafenisfonds om zo een pensioenvoorziening voor weduwen te schep-
pen. De onderneming wordt geen groot succes, maar ubo blijft met de nodige pijn 
en moeite toch overeind.20 In 1942 ontsnapt de verzekeraar aan de Duitse gelijk-
schakeling door de aandelen onder te brengen bij derden en daardoor wordt de 
band met cnwb losgelaten. 

Na de oorlog – januari 1948 – probeert ubo nieuw vermogen aan te trekken om 
groei te kunnen realiseren. Daarbij valt het oog op het cnv, dat geen eigen verzeke-
raar heeft. Om onbekende reden wordt het initiatief niet voortgezet, maar de wens 
om de organisatie te vergroten blijft bestaan bij aandeelhouders en directie. Op 1 
april 1955 treedt G. Lenderink  aan als directeur van de ubo. Hij pakt het contact 
met het cnv direct op en dat leidt ertoe dat de vakcentrale en een aantal bonden 
in maart 1956 alle aandelen van de maatschappij in eigendom verkrijgen. Het cnv 
licht de aankoop toe: het bezit van een eigen verzekeringsmaatschappij kan grote 
diensten bewijzen aan de leden en de te maken winst kan worden ingezet voor de 
verdere uitbouw van de christelijke vakbeweging.21

De aankoop van de ubo is ook voor de ubo zelf succesvol. In de eerste jaren als 
eigendom van het cnv groeit het verzekerde bedrag aanmerkelijk. Daarbij speelt 
ook de uitbreiding van het verzekeringspakket – eerst alleen een levensverzeke-
ring, vanaf 1957 een breed pakket – een rol. Weliswaar is de ubo een kleine speler 
op de verzekeringsmarkt, maar het cnv kan met deze vorm van dienstverlening 
inspelen op de behoefte van zijn leden.

6.1.5  Christelijke besturenbonden

Aan het eind van de 19e eeuw worden op plaatselijk niveau Christelijke Besturen-
bonden (cbb) opgericht als lokaal samenwerkingsverband van christelijk-sociale 
organisaties. Als er lokale christelijke vakbonden bestaan dan nemen deze deel 
aan het werk van de cbb’s. In de eerste jaren van zijn bestaan poogt het cnv deze 
besturenbonden om te vormen tot lokale afdelingen van de christelijke vakbewe-
ging. Uiteindelijk lukt dat praktisch doordat de vakcentrale de fi nanciële moge-
lijkheden van de besturenbonden gaat bepalen.22

De opheffi ng van het cnv in 1941 leidt ook tot de formele opheffi ng van de 
cbb’s. Maar in de naoorlogse jaren worden ook de cbb’s opnieuw opgericht – nu 
wel als afdelingen van het cnv omdat feitelijk de andere lokale christelijk-sociale 
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organisaties zijn verdwenen.23 Later wordt dan ook voorgesteld om aan de naam 
van de besturenbonden de aanduiding ‘Plaatselijke centrale van het cnv’ toe te 
voegen.24 

Tijdens de Algemene Vergadering op 25 en 26 juli 1950 wordt vastgesteld: ‘sinds 
1945 zijn enerzijds (…) allerlei werkzaamheden en taken nieuw naar voren geko-
men of verbreed, welke veelal ook voor het werk van de besturenbonden conse-
quenties hebben’. Een commissie onder voorzitterschap van Ruppert  krijgt als op-
dracht een nieuw rapport te maken ‘inzake de taak en de plaats van de Christelijke 
Besturenbonden’.25 Op 13 juli 1953 wordt het rapport tijdens een buitengewone 
Algemene Vergadering besproken en vastgesteld. 

Het rapport is opgebouwd uit 20 conclusies, die telkens kort worden toegelicht. 
Deze conclusies geven antwoord op de kernvraag, die de commissie wilde beant-
woorden: ‘wat moet er gedaan worden om de leden zoveel mogelijk bij de me-
ningsvorming over en bij de uitvoering van het werk der christelijke vakbeweging 
te betrekken?’ In feite komt het antwoord op die vraag neer op het geven van hel-
dere instructies aan de cbb’s en het zo uitvoerig mogelijk voorzien van informatie. 
Daarnaast wordt het werkterrein van de plaatselijke vakcentrale zo goed moge-
lijk beschreven en dat is een indrukwekkende opsomming: volkshuisvesting, wo-
ningbouw, volksgezondheid, ziekenfondswezen, werklozenzorg, steunregelingen, 
werk voorzieningsregelingen, duw, Raden van Beroep, Raden van Arbeid, Centra-
le Werkplaats minder valide arbeiders, Noodwet Ouderdomsvoorziening, scho-
lingswerk, jeugdwerk, school- en beroepskeuze, nijverheidsonderwijs, emigratie, 
contact met kerken, predikanten, jeugdbeweging, prijzencontrole, arbeidsbe-
middeling, volkskredietwezen, Kamers van Koophandel, organen voor cultureel 
werk, volksbibliotheken, propaganda, sociaal pedagogisch werk en rechtskundig 
advies. Duidelijk is dat het cnv niet alleen een brede organisatie is naar de aard van 
zijn activiteiten, maar ook gezien vanuit de beleidsinhoudelijke ambities. De om-
vang van de organisatie van de vakcentrale is betrekkelijk klein, men beschikt niet 
over een breed samengestelde staf van beleidsadviseurs. De opsomming geeft dan 
ook eerder een beeld van de ambities dan van de feitelijke activiteiten.

De commissie die het rapport opstelt, heeft tijdens de voorbereiding ook ge-
sproken met vertegenwoordigers van besturenbonden. Uit die gesprekken blijkt, 
dat de cbb’s ‘de bevoegdheid willen verkrijgen om mee te beslissen over het beleid 
van het verbond en voorstellen (…) te doen aan de algemene vergadering’. Het 
rapport is zeer duidelijk over die wens: ‘aan de besturenbonden kan zulk een sta-
tus echter niet worden gegeven’. Tegen die status zijn allerhande bezwaren, het 
belangrijkste ‘is het feit, dat de bedrijfstaksgewijze opbouw van de christelijke 
vakbeweging één van haar wezenstrekken is; een wezenstrek, waarmee een afzon-
derlijke, zelfstandige status van de besturenbonden (…) zich niet verdraagt.26

6.1.6  De organisatie

In de eerste jaren na de oorlog zijn omvang en samenstelling van het bestuur aan-
zienlijk gewijzigd. De bestuurders, die vaak de oprichting van het cnv zelf nog 
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hebben meegemaakt, zijn gepensioneerd. De eerste bestuurder van de ‘jongere’ ge-
neratie die vertrekt, is D.W. Ormel , die benoemd is tot secretaris van de Stichting 
van de Arbeid. Hij wordt opgevolgd door C.J. van Mastrigt , de voorzitter van de 
nclb, die zich vooral zal bezighouden met de sociale zekerheid en daaraan een be-
langrijke bijdrage zal leveren.27

Op 12 maart 1952 wordt tijdens een buitengewone Algemene Vergadering af-
scheid genomen van F.P. Fuykschot . Fuykschot  vertrekt naar Canada, waar hij 
‘nieuw werk zou gaan verrichten: de stichting van een bureau van de Protestant-
Christelijke Arbeiders Internationale op het Amerikaanse continent en de verster-
king van de Christelijke vakbeweging in Canada.28 Fuykschot  blijft overigens for-
meel lid van het Verbondsbestuur, maar hij wordt wel opgevolgd. Een paar weken 
na zijn vertrek wordt A. Borstlap , bestuurder van de Nederlandse Vereniging van 
Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden gekozen tot lid van het cnv-bestuur. 
Fuykschot  is niet het enige bestuurslid dat een positie in Nederland omzet in een 
buitenlandse positie: op 28 juni 1953 vertrekt De Boer  naar Nieuw-Guinea om 
daar het werk van de christelijke vakbeweging tot ontwikkeling te brengen.29 

Eind 1952 wordt het verbondsbestuur opnieuw uitgebreid, opnieuw om het 
scholingswerk een bestuurlijke stimulans te geven. Op voordracht van de Ver-
bondsraad wordt B. Roolvink , bestuurder van Christelijke Metaalbewerkersbond 
in Nederland, gekozen. Een paar maanden later – het is mei 1953 – worden twee 
bestuurders gekozen: H.R. Plomp , afkomstig uit de gelederen van Christelijke 

Afb. 16   Verbondsbestuur (1958), v.l.n.r. C.P. Hazenbosch, C.J. van Mastrigt, C.A. Bak-
ker, C. van Nierop. M. Ruppert, J. van Rheenen, P. Tjeerdsma, B. Roolvink.
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Bedrijfsgroepen Centrale, gaat Borstlap  vervangen, die vertrekt naar het icv (In-
ternationaal Christelijk Vakverbond) in Brussel. Ook C.P. Hazenbosch  – die op 
26 juli 1950 al was gekozen, maar toen bedankte – treedt toe tot het verbondsbe-
stuur. Hij is de eerste academicus in de bestuurlijke kring van het cnv, waar hij 
sinds 1 januari 1952 al werkzaam is als hoofd van de sociaal-economische dienst.30 
Hij wordt feitelijk door het bestuur kandidaat gesteld ‘in verband met zijn (…) 
benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal’ – blijkbaar vindt 
het bestuur in die tijd dat een Kamerlid cnv-bestuurder in plaats van medewerker 
moet zijn. Hazenbosch wordt als hoofd van de Sociaal-Economische Dienst op-
gevolgd door J. Boersma , terwijl ook W. Albeda 31 een rol speelt in het functione-
ren van die dienst.

Eind 1953 keert Borstlap  terug in de gelederen van het Verbondsbestuur, om-
dat zijn benoeming tot adjunct-secretaris-generaal van het icv niet op steun van 
secretaris-generaal A. van Istendael kan rekenen. In maart 1954 wordt een tweede 
medewerker van het Verbond tot bestuurslid gekozen. J. van Rheenen  volgt Moll , 
die met pensioen gaat, op als penningmeester.

Na een reeks van snelle wisselingen breekt een periode van relatieve rust aan in 
de samenstelling van het Verbondsbestuur. De Boer  keert eind 1955 weer terug 
in het land en hervat zijn werkzaamheden.32 Op 1 september 1959 wordt Ruppert 
benoemd tot lid van de Raad van State. Dat maakt zijn vervanging noodzakelijk. 
Op 21 september kiest de Algemene Vergadering Cor van Mastrigt  als zijn op-
volger. Een paar weken later – op 19 oktober – komt de Algemene Vergadering 
opnieuw bijeen. Er moet een opvolger voor Van Mastrigt  worden gekozen, maar 
ook voor Roolvink . Op 10 juni deelt Roolvink  zijn collega’s mee dat hij ‘heeft toe-
gezegd, een benoeming tot Staatssecretaris van Sociale Zaken te zullen aanvaar-
den’. Daarom verzoekt hij ‘hem op de kortstmogelijke termijn uit de dienst van 
het verbond te ontslaan’. Dit verzoek wordt hem op zijn zachtst gezegd niet in 
dank afgenomen door de overige leden van het bestuur, die hem nog diezelfde dag 
van zijn taken ontheffen.33 

De Algemene Vergadering kiest J. van Eibergen  en T.J. den Hartog , maar beide 
besluiten na enige bedenktijd hun verkiezing niet te aanvaarden. Derhalve wordt 
eind november opnieuw vergaderd. C.A. Bakker  – afkomstig van de Nederland-
se Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid – en M.A. 
Schouten  – bestuurder van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidsper-
soneel – worden gekozen en aanvaarden hun functie.

Niet alleen de samenstelling van het Verbondsbestuur verandert in de jaren ’50 
ingrijpend, ook de manier waarop de christelijke vakcentrale wordt bestuurd is 
onderhevig aan veranderingen. Op de achtergrond speelt daarbij de vraag naar de 
taakverdeling tussen vakcentrale en bonden, waarbij de contributie die de bonden 
bijeenbrengen om de vakcentrale te fi nancieren een punt van overweging is. Fei-
telijk speelt daarbij de machtsvraag, zonder dat deze waar dan ook maar formeel 
aan de orde komt. Formeel is de vakcentrale een samenwerkingsverband van on-
afhankelijke bonden, maar de vakcentrale is ook een zelfstandige organisatie en 
speelt derhalve een eigen rol. De spanning tussen het ‘eigen bondsbelang’ en het 
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‘gezamenlijk belang’ wordt door de bonden in concrete situaties anders opgelost 
dan door de vakcentrale. Mede daardoor is er sprake van een voortdurend debat 
over de inrichting van het cnv, dat vertragend kan werken op de ontwikkeling van 
de vakcentrale.

In de direct naoorlogse jaren wordt besloten een vlak voor de opheffi ng voor-
genomen verandering aan te brengen: de bezoldigde leden van het cnv-bestuur 
gaan het Dagelijks Bestuur vormen, terwijl de voorzitters van de bonden elkaar 
ontmoeten in het Algemeen Bestuur. Maar klaarblijkelijk bevalt deze oplossing 
onvoldoende, want in de loop van 1949 wordt de Commissie Verhouding Ver-
bond-Bonden ingesteld, ‘welke tot taak kreeg, op korte termijn een rapport uit te 
brengen over de organisatorische en fi nanciële verhoudingen tussen het Verbond 
en de aangesloten organisaties. De commissie brengt op 15 april 1950 een rapport 
uit, waarin voorstellen worden gedaan ‘tot herziening van de vorm der bestuurs-
instanties’. Het rapport bevat een ‘opsomming van allerlei arbeid’, waarvoor het 
Verbond zich geplaatst ziet en het stelt vast ‘dat een verhoging van de contribu-
tie noodzakelijk’ is.34 De 25ste Algemene Vergadering stemt in met de voorstel-
len. Ook wordt besloten de bestuursstructuur te veranderen. Tot op dat moment 
bestaat het bestuur uit de bezoldigde leden en de voorzitters van de bonden. De 
eersten vormen het Dagelijks Bestuur, allen samen het Algemeen Bestuur. Nieu-
we statuten bepalen dat met ingang van april 1951 de dagelijkse leiding van het 
cnv in handen ligt van de bezoldigden, nu Verbondsbestuur genoemd. De bon-
den krijgen afhankelijk van hun ledenaantal vertegenwoordigers in de Verbonds-
raad. Door in dit laatste orgaan het afspiegelingsbeginsel toe te passen verwacht 
men een grotere betrokkenheid van de bonden bij het werk van de vakcentrale. 
De Algemene Vergadering blijft formeel het hoogste orgaan, maar boet feitelijk 
aan macht in, want de bonden laten hun (getals)invloed in het vervolg vooral via 
de Verbondsraad tot gelding komen.35

De groei van de activiteiten leidt tot de groei van het aantal medewerkers; de le-
dengroei maakt dat fi nancieel mogelijk. Het cnv trekt niet alleen medewerkers 
aan om bestaande en nieuwe activiteiten uit te voeren, er worden ook academici en 
specialisten in dienst genomen. Mr. W.R. van der Sluis  is in 1953 de eerste jurist, 
die naast juridische adviezen aan het bestuur ook juridische ondersteuning aan le-
den biedt. Mr. J.J. Paarlberg  wordt in dat verband in 1958 belast met de vorming 
van de ‘Rechtskundige dienst leden’. L.  de Graaf  treedt in 1953 in dienst als sociale 
verzekeringsdeskundige. Op 1 januari 1959 komt drs. D.F. van der Mei  de gelede-
ren versterken, waarbij hij zich vooral bezighoudt met de toegenomen Europese 
aangelegenheden. Het Verbondsbureau verandert van karakter en de eerste con-
touren van een moderne, professionele organisatie tekenen zich af.

Door de personeelstoename wordt het kantoor aan de Stadhouderslaan te klein en 
de vakcentrale betrekt in oktober 1952 een ander kantoor – Maliebaan 8-8a, maar 
het duurt niet lang of ook dit kantoor blijkt grenzen te hebben. ‘Het ruimtevraag-
stuk is de laatste jaren erg onverkwikkelijk geworden, en dit noopte ons tot een 
ernstig nadenken over de vraag wat ter oplossing daarvan zou kunnen gebeuren’ 
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valt in het 28ste Verslag te lezen. Het besluit valt om zelf een nieuw kantoor te bou-
wen. Een besluit dat pas in de jaren ’70 zal worden gerealiseerd.

6.2   Sociaal-economisch beleid

6.2.1   Van wederopbouw naar welvaart

Aan de vooravond van de jaren ’50 – het is 27 december 1949 – spreekt voorzitter 
Ruppert voor de radio. Hij kijkt terug naar het verleden – waarin al veel bereikt 
is – en blikt in de toekomst, waarin nog ‘zeer veel en zeer moeilijke arbeid’ ver-
richt moet worden. De ‘toestand is, in economisch opzicht, zonder meer zorge-
lijk. Geen gezin, geen vereniging en ook geen volk kunnen jaar in, jaar uit méér 
uitgeven dan verdiend wordt. Dat hebben wij nu enige jaren gedaan na de bevrij-
ding en dat kon niet anders. Ons productie-apparaat moest eerst weer op gang 
komen. Maar met die niet-sluitende betalingsbalans kunnen we niet voortgaan, 
tenzij we onze kinderen willen belasten met de betaling van hetgeen wij verte-
ren’. Daarom, zo meent Ruppert, moeten wij ‘met alle kracht streven naar een 
sluitende betalingsbalans’. Bij dat streven moet rekening worden gehouden ‘met 
onze groeiende bevolking, die arbeid en brood behoeft. Hoe kunnen wij daar naar 
streven? Daarvoor is het belangrijkste middel: opvoering van de productie’. Dat 
klinkt bekend, maar het is ‘een levensbelang van ons volk’.36

Tien jaar later – in De Gids van 12 december 1959 – stelt een van de redacteuren 
vast dat ‘in onverwacht korte tijd (…) het vraagstuk van de welvaart in de Wes-
terse maatschappij, ook in de Nederlandse, zeer actueel geworden (is). (…) Niet 
omdat de tekorten in het oog vallen, maar omdat wij ons ontwikkelen naar (…) 
een maatschappij met overvloed’.37

Het verschil in beleving van de economische werkelijkheid tussen Ruppert  en de 
redacteur van De Gids valt direct op. De zorgelijk toon van Ruppert is verdwe-
nen, de discussie gaat niet langer over de omvang van de productie, maar over de 
verdeling daarvan. Een discussie die in de jaren ’60 en ’70 zal worden voortgezet.

Het begin van het decennium is minder rooskleurig. De Nederlandse economie 
krabbelt – mede dankzij de Marshall -hulp – langzaam overeind. Het fi nancieel-
economisch beleid van opeenvolgende kabinetten is gericht op het terugdringen 
van de staatschuld, die in de oorlogsjaren onverantwoord hoog is opgelopen. Dat 
krijgt vorm door overschotten op de rijksbegroting tot stand te brengen. Het so-
ciaal-economisch beleid is gericht op evenwicht op de betalingsbalans. Daarvoor 
is een stringent loonbeleid nodig, dat door de geleide loonpolitiek min of meer 
wordt afgedwongen. Als voorwaarde voor dat beleid is het beheersen van de prij-
zen dringend nodig. Dat laatste gebeurt in de ogen van de vakbeweging nogal on-
voldoende. Dat leidt tot de nodige aanvaringen tussen het kabinet en de vakbewe-
ging, die de hoofdlijnen van het beleid overigens steunt. In het kader van de strijd 
tegen de werkloosheid speelt het emigratiebeleid een belangrijke rol. Tussen 1945 
en 1960 vertrekt bijna een miljoen mensen naar verre oorden om daar een bestaan 
op te bouwen.38
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Het ligt voor de hand om te constateren dat het beleid succesvol is en dat is 
ook zo. Toch zijn er voortdurend problemen, die de economische opgang lijken 
te hinderen. De eerste hindernis in de jaren ’50 wordt gevormd door de Korea-
crisis.39 Dit confl ict brengt volgens het cnv als gevolg van de gestegen grondstof-
prijzen een slag toe aan het betalingsbalansbeleid. Het confl ict versterkt de toch 
al negatieve gevolgen van de liberalisatie van het handelsverkeer, waartoe het ka-
binet in 1949 besloot. Het cnv verzet zich dan ook tegen die liberalisatie, want de 
wal keert het schip, dat wil zeggen ‘dat als een land er niet in slaagt zijn betalings-
balansproblemen op te lossen, het vraagstuk zichzelf wel oplost’ en dat is funest 
voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.40 De liberalisatie laat prijzen vrij, 
maar de geleide loonpolitiek beheerst de lonen. ‘Die combinatie is voor de Chris-
telijke vakbeweging onaanvaardbaar’, want lonen en prijzen hangen zo nauw met 
elkaar samen dat het niet zo kan zijn dat de een (de lonen) wel worden beheerst, 
terwijl de andere (de prijzen) volkomen vrij zijn. Daardoor kan de koopkracht 
worden geschaad, zoals in de praktijk blijkt. De prijzen zijn tussen de zomer van 
1949 en 1950 met 10% gestegen, terwijl de lonen maar met 5% zijn verhoogd. De 
Raad van Vakcentralen41 stuurt op 27 juli 1950 dan ook een telegram aan ‘de Presi-
dent van de Raad van Ministers’, waarin gepleit wordt voor een ‘een onmiddellijke 
afkondiging van een prijsstop en het nemen van verdere prijsbeheersende maat-
regelen’. Ook vindt de Raad dat het kabinet met de Stichting van de Arbeid moet 
overleggen over de gevolgen voor de lonen.42 Op 16 september kondigt het kabi-
net aan dat de lonen met 5% mogen worden verhoogd. Ruppert reageert diezelf-
de dag nog in een radiotoespraak. ‘De beslissing [van het kabinet, ph] is – het spijt 
mij te moeten zeggen – onbevredigend’. Hij haast zich dit negatieve oordeel toe te 
lichten. ‘De loonsverhoging is belangrijk. Inderdaad. Maar loonsverhoging is niet 
het belangrijkste. Veel gewichtiger, tienmaal gewichtiger dan die loonsverhoging 
is wat er gebeurt aan de kant van de prijzen. En wat er aan die zijde gebeurt, is on-
bevredigend’. Ondanks het feit dat het cnv het oneens is met het kabinetsbeleid, 
is het typerend dat Ruppert  zijn radiorede besluit met een morele oproep aan het 
bevolking. Het beleid deugt niet, ‘maar wij zullen ook als Nederlandse mannen en 
vrouwen moeten zien, dat wij zèlf een taak hebben’. Het volk ‘zal moeten weige-
ren, om onnodig hoge prijzen te betalen’. Mede door deze vorm van ‘burgerlijke 
ongehoorzaamheid’ kunnen ‘wij de moeilijkheden overwinnen’. 43 Een niet erg re-
alistische vorm van prijspolitiek.

Deze gang van zaken – de vakbeweging, die pleit voor prijsbeheersing, het ka-
binet dat de teugels van lonen binnen de economische mogelijkheden wat laat vie-
ren, is kenmerkend voor het begin van de jaren ’50.

Het betalingsbalansbeleid is succesvol, want in 1952 en 1953 is sprake van een 
overschot. Dat zegt iets over de kwaliteit van de economische structuur: die is 
aanzienlijk sterker dan een paar jaar eerder. Natuurlijk speelt de internationale 
conjunctuur, die in die jaren aantrekt, een belangrijke rol voor een land dat is aan-
gewezen op hoge invoer en dus verplicht is tot grote uitvoer. Maar de gevolgen 
van de Watersnoodramp, die in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 toe-
slaat, worden betrekkelijk gemakkelijk geabsorbeerd.44 De noodzaak tot snel her-
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stel van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse dijken leidt zelfs tot een onverwachte da-
ling van de werkloosheid.

De economie ontwikkelt zich voorspoedig. De gemiddelde economische groei 
bedraagt in de jaren ’50 circa 4,4%. Het industrialisatiebeleid werpt vruchten af, 
want de industrie is duidelijk de motor achter deze groei.45 In september 1954 
worden de lonen verhoogd met 6% – voor het eerst in de naoorlogse jaren is deze 
verhoging niet het gevolg van gestegen prijzen, maar van welvaartstoename.46 De 
loonsverhoging komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van een stevig de-
bat tussen kabinet, werkgevers en werknemers.

In zijn rede tot de Algemene Vergadering op 30 juni en 1 juli 1954 constateert 
de cnv-voorzitter dat de economische ontwikkeling ‘even interessant als verblij-
dend is’. De situatie is ‘uitgesproken gunstig’. Het ook door het cnv gesteunde 
betalingsbalansbeleid is succesvol en ‘het gesprek over een rechtvaardige verde-
ling van de armoede gaat over in een gesprek over de verdeling van de welvaart’. 
Om dit gesprek te kunnen voeren is het nodig om de loonsystematiek, die op dat 
moment vooral gebaseerd is op een zekere tegemoetkoming in de gestegen kosten 
van levensonderhoud, te vervangen door een andere systematiek. Er is met andere 
woorden meer vrijheid in de loonvorming nodig.47

Ruppert  gaat in zijn toespraak – al dan niet bewust – voorbij aan een ander as-
pect: hij spreekt niet over de ‘zwarte’ lonen. Als gevolg van de aantrekkende eco-
nomie is een sprake van toenemende spanningen op de arbeidsmarkt. Die span-
ningen leiden – van uit micro-economische optiek begrijpelijk – tot het feitelijk 
betalen van lonen, die boven de door de overheid goedgekeurde cao-lonen lig-
gen.48 Deze zwarte lonen zorgen ervoor dat de materiële loonstijging hoger is 
dan de formele.49 Die situatie houdt voor de vakbeweging een risico in: mensen in 
bedrijven regelen ter plekke een hoger loon – waarom zouden zij nog vakbonds-
lid zijn?* Het vraagstuk van de zwarte lonen speelt in de onderhandelingen in de 
Stichting van de Arbeid en met het kabinet in 1954 dan ook een rol. De uitkomst 
van het overleg is dat de lonen met 6% zullen stijgen mits de vakbeweging mee 
zal helpen de zwarte lonen te bestrijden. Dat offer brengen de vakbonden van 
harte.50

‘Bevredigend resultaat’ kopt De Gids van 25 september 1954. De lonen stijgen 
voor de tweede keer dat jaar. Een eerste loonronde, waardoor gestegen prijzen 
worden gecompenseerd in januari (8%) en een tweede rond in het najaar (6%). 
Het resultaat is – zo kan uit De Gids worden begrepen – niet alleen ‘bevredigend’ 
om dat werknemers hun aandeel in de groeiende welvaart ontvangen, maar ook 
omdat duidelijk wordt dat ‘de bonafi de vakbeweging van Nederland niet stil zit. 
En zij [de communisten, ph] moeten wel erkennen, dat de bonafi de vakbeweging 
voor de georganiseerden en niet-georganiseerden (de communisten zijn daarbij 

* De volgende anekdote doet de ronde: een vakbondsbestuurder legt in een van de befaamde roke-
rige zaaltjes aan zijn leden uit dat in Den Haag besloten is de lonen met 6% te verhogen. Na zijn 
uitvoerige toelichting vraagt hij de zaal om een oordeel. Het is even stil, dan staat een van de vrien-
den op. Hij denkt namens alle aanwezigen te spreken als hij begint met spreker te danken voor zijn 
inzet. Ook wil hij wel akkoord gaan, zolang spreker dan maar accepteert dat in het bedrijf waar hij 
werkt gisteren is afgesproken dat de lonen met 10% omhoog gaan. Een applaudisserende zaal ver-
bindt de lokale werkelijkheid met de Haagse vergaderzaal.
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inbegrepen!) resultaten bereikt, waaraan de evc met al haar agitatie niet tippen 
kan’.51 Blijkbaar spelen in de loononderhandelingen meer dan louter economische 
overwegingen.

De voorspoedige economische gang van zaken heeft – zoals vaak – een schaduw-
kant: de economie dreigt oververhit te raken. Het kabinet realiseert zich in de 
loop van 1956 dat op de conjuncturele rem moet worden getrapt om de structu-
rele ontwikkeling van de economie niet in gevaar te brengen. Het evenwicht op 
de betalingsbalans dreigt gevaar te lopen door een stijging van de grondstofprij-
zen – een stijging waarvoor de grondstofarme Nederlandse economie erg gevoelig 
is. Internationale politieke ontwikkelingen rond de Suez-crisis52 en de Russische 
inval in Hongarije53 versterken deze ontwikkeling. Ook de repatriëring van enige 
tienduizenden Nederlanders uit Indonesië zet de economische ontwikkeling on-
der druk. Al voor deze internationale complicaties vraagt het kabinet de ser om 
advies over ‘de verhouding van middelen en bestedingen in de Nederlandse volks-
huishouding’. Als zou blijken dat deze verhouding ‘in aanmerking moet komen 
voor correctie, doet zich de verdere vraag voor op welke wijze een daartoe strek-
kende beperking van de bestedingen zou moeten worden gevonden’.54 Eind no-
vember adviseert de ser unaniem en deelt de Keynsiaanse opvatting van het kabi-
net dat de bestedingen moeten worden beperkt om zo de dreigende oververhitting 
van de economie te voorkomen.55 Er moet 700 miljoen worden bezuinigd en de 
vakbeweging accepteert dat de stijging van de aov-premie op 1 januari 1957 niet 
in de lonen wordt gecompenseerd.56 In tegenstelling tot de verwachtingen doet het 
kabinet geen beleidsvoorstellen aan het parlement, maar vraagt het advies aan de 
Stichting van de Arbeid. Daar blijft weinig over van de unanimiteit. Werkgevers- 
en werknemersorganisaties reageren uitermate verdeeld. Opnieuw speelt het be-
heersen van de prijzen een belangrijke rol als sleutel voor een beheerste loonont-
wikkeling. Deze keer overigens succesvol, want ‘gelukkig bleek het de regering 
ernst te zijn met de prijsstabiliteit’.

Half februari 1957 verschijnt (eindelijk) de kabinetsnota inzake de beperking 
van de bestedingen. De Verbondsraad meent dat ‘aan het nemen van ingrijpende 
maatregelen niet kan worden ontkomen’, maar is ‘ernstig verontrust door enkele 
van de in de regeringsnota voorgestelde maatregelen’, zo valt te lezen in een pers-
verklaring. De verontrusting richt zich vooral op het voornemen de melkprijs te 
verhogen met 10 cent per liter. ‘Uit deze prijsverhoging vloeit in het bijzonder 
voor de grotere gezinnen en voor de lagere inkomensgroepen een te zware be-
lasting van het gezinsbudget voort. Voorts kan de vermindering van het melk-
verbruik (…) uit een oogpunt van volksgezondheid niet aanvaardbaar worden 
geacht’.57 De verhoging van de melkprijs kan ertoe leiden dat ‘de maximaal aan-
vaardbare grens voor het indexcijfer van de kosten van het levensonderhoud’ 
wordt overschreden. Daartegen moet de overheid maatregelen nemen, want ‘al-
leen op deze wijze kan het aan de orde stellen van een algemene loonsverhoging 
voorkomen worden’. Het cnv is niet de enige die pleit voor een mindere verho-
ging van de melkprijs en de verkapte dreiging met een looneis werkt: op 1 juli 1957 
stijgt de melkprijs met 6 cent per liter.58
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De bestedingsbeperking – alhoewel na de nodige vertraging ingezet – heeft een 
positief effect op de economie. De gevolgen voor de vakbeweging, die het beleid in 
belangrijke mate steunt, zijn minder succesvol: het ledenaantal, dat sinds de oorlog 
jaarlijks is gegroeid, daalt in 1957 en blijft in 1958 gelijk.59 Vooral het nvv verliest 
leden, maar ook het cnv ondervindt de gevolgen van de beleidssteun: in 1957 is er 
weliswaar sprake van ledengroei, maar deze bedraagt maar een fractie van de groei 
in voorafgaande jaren. In 1958 is zelfs sprake van een (klein) ledenverlies: min 253 
leden. ‘De oorzaken van deze ontwikkelingsgang zijn – althans voor een deel – niet 
moeilijk te vinden. Er zijn namelijk in 1957 en 1958 verschillende omstandigheden 
geweest, die enerzijds een nadelige invloed hadden op de inkomenspositie van vele 
werknemers en die anderzijds leidden tot een vermindering van het vertrouwen in 
de grote vakcentrales,’ zo analyseert het cnv de gebeurtenissen. Geen basis voor 
steun aan de voortzetting van de bestedingsbeperking. Daar komt in de loop van 
1958 dan ook – op verzoek van de christelijke partijen – feitelijk een einde aan, zij 
het tegen de zin van de pvda in. De breuk in de rooms-rode coalitie, die Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog bestuurt, wordt langzamerhand zichtbaar. Ook eco-
nomisch succes kan blijkbaar een bron van tweespalt zijn.

Aan het eind van de jaren ’50 is de discussie verschoven van productievergroting 
naar welvaartsverdeling. De jaren ’60, waarin de economische bomen tot in de 
hemel lijken te groeien, beloven nog meer voorspoed. De industrialisatie vormt 
de trekker van deze snelle veranderingen. Het cnv steunt het industrialisatiebe-
leid voluit. Niet zo zeer door het leveren van kritiek op de beleidsvoornemens of 
door het nemen van beleidsinitiatieven, maar door het organiseren van draagvlak 
voor een industriële ontwikkeling van het land. In grote reeksen Gidsartikelen 
wordt de technologische ontwikkeling in de Amerikaanse industrie tot voorbeeld 
gesteld. En met regelmaat wordt aandacht besteed aan de groei en bloei van mo-
derne bedrijfstakken. Economie is meer dan geld, het gaat ook vertrouwen. In het 
scheppen van dat vertrouwen speelt het cnv in relatie tot zijn leden een belangrij-
ke rol en draagt ook daardoor bij aan het economische succes van deze periode. 

6.2.2   Loonpolitieksysteem

Geleide loonpolitiek. Al eerder schreef ik dat de loonontwikkeling in de jaren di-
rect na de oorlog aan banden wordt gelegd om zo de concurrentiepositie van de 
Nederlandse economie te versterken. Het College van Rijksbemiddelaars speelt 
in de besluitvorming een centrale rol. Formeel mogen cao-partijen in volle vrij-
heid onderhandelen, maar de door sociale partners afgesloten cao’s hebben pas 
rechtskracht als het College instemt met de uitkomst. En het College stemt alleen 
maar in als de uitkomst past binnen de door het College zelf gegeven richtlijnen. 
In de vorige paragraaf is terloops opgemerkt dat er enige rek komt in het stringen-
te loonbeleid. Werknemers gaan meedelen in de groeiende welvaart.

Al in 1948 maakt het cnv duidelijk de geleide loonpolitiek te aanvaarden gege-
ven de economische omstandigheden, maar het Verbond maakt ook direct dui-
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delijk dat geleide politiek niet de norm mag worden. Eind 1951 klaagt Ruppert: 
de loonvorming wordt te veel afgestemd op algemene cijfers over de kosten van 
levensonderhoud. Er wordt geen recht gedaan aan de verschillen in economi-
sche ontwikkeling tussen de bedrijfstakken. Ruppert bepleit in het bestuur van 
de Stichting van de Arbeid een vrijere loonpolitiek’, niet voor een vrije loonpoli-
tiek.60 ‘Vrijere loonpolitiek’, want ‘vrije loonpolitiek leidt tot een terugval ‘in de 
enorme vooroorlogse disharmoniën in loonpeil’ en de daarmee samenhangende 
inkomensongelijkheid moet worden voorkomen. Het cnv bepleit ‘een bezin-
ning’ op het loonpolitieke systeem zonder zelf al een scherp beeld te hebben van 
de uitkomsten van die bezinning.61 Toch moet het anders, want ‘een tè centralis-
tische loonpolitiek betekent een aantasting van de verantwoordelijkheden van die 
instanties, die in eerste aanleg verantwoordelijk zijn: de vakbonden aan onderne-
mers- en werknemerskant’.62 De geleide loonpolitiek is en blijft ‘een kind van de 
nood’ en geen ‘op zichzelf begerenswaardige zaak’.63

In maart 1953 adviseert de ser over het toekomstig systeem van loonbeheer-
sing.64 Het advies is verdeeld. De kleinst mogelijke meerderheid – kab, cnv en 
werkgevers – bepleiten een zogenoemde margepolitiek. Dat is een politiek ‘waar-
bij het mogelijk zou zijn binnen bepaalde marges differentiaties bij de loonvor-
ming aan te brengen. De groots mogelijke minderheid – het nvv en de Kroonleden 
– wensen een voortzetting van de integrale loonbeheersing door de overheid.65 Het 
cnv is niet erg enthousiast over het advies, waarschijnlijk ook vanuit het besef dat 
verdeelde adviezen de overheid alle ruimte geven een eigen beslissing te nemen.

In de zomer van 1953 gaan de werkgevers een stap verder: zij maken duidelijk 
per 1 januari 1954 afscheid te willen nemen van de centraal geleide loonpolitiek. 
Het cnv onderschrijft het werkgeverspleidooi gedeeltelijk: meer vrijheid, maar er 
moet wel coördinatie op landelijk niveau mogelijk blijven. Maar omdat de werk-
gevers op geen enkele manier meer tot centrale afspraken willen komen, verwerpt 
het cnv de werkgeversopstelling. In strijd met het ser-advies, maar meer nog: de 
werkgeversopstelling biedt geen ruimte voor landelijke afspraken over de compen-
satie van de aangekondigde (forse) huurverhoging. Ook de Raad van Vakcentralen 
verzet zich tegen de werkgeversbenadering.66 Het verschil van visie op het loon-
politieke systeem bemoeilijkt de discussies over de loonontwikkeling per 1 januari 
1954, ook de tussenkomst van de voorzitter van de ser, F. de Vries,  mag niet baten. 
Het is uiteindelijk het College van Rijksbemiddelaars dat door op een vroegtijdige 
moment de richtlijnen voor 1954 bekend te maken en door binnen die richtlijnen 
enige differentiatie toe te staan het probleem oplost.67 Voor even is het systeem ge-
red, maar de discussie gaat door, ook in 1954.

Opnieuw buigt de Stichting zich over de toekomst van loonvorming. De Stich-
ting bepleit het afschaffen van het College van Rijksbemiddelaars, zo wordt de rol 
van de overheid kleiner. De loonvorming moet worden overgelaten aan het be-
drijfsleven, waarbij de ser een belangrijke coördinerende rol moet spelen. Binnen 
de ser moet een Loonraad worden gevormd, die het overleg tussen cao-partijen 
moet bevorderen en waar nodig loonregelingen kan vaststellen. Het cnv onder-
schrijft de conclusies van de Stichting, zij het dat de Verbondsraad twijfels heeft 
over de vraag of deze oplossing bijdraagt aan meer vrijheid. Op 5 juli 1954 ver-
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gadert de Verbondsraad over het vertrouwelijke Stichtingsrapport. Van Eiber-
gen  – Bouw – vraagt zich ‘of er sprake is van vooruitgang en van grotere vrijheid’ 
en C. van der Wal  – Industrie – ‘merkt op, dat indien de Overheid het vetorecht 
krijgt, zij uiteindelijk bepaalt of de richtlijnen al dan niet aanvaardbaar zijn. Zijn 
we daar dan zoveel verder meegekomen?’68 Het rapport blijft vertrouwelijk tot-
dat het is vastgesteld door het Bestuur van de Stichting en dat gebeurt op 16 juli. 
Het rapport verandert niets aan de praktijk, waarin de werkelijke loonontwikke-
ling steeds verder gaat afwijken van de formeel toegestane. Alle partijen – ook het 
College van Rijksbemiddelaars – werken daar aan mee.69 De geleide loonpolitiek 
bestaat nog, maar het hechte draagvlak daaronder – dat in de eerste naoorlogse ja-
ren bestond – erodeert.

De ser adviseert in 1955 over de toekomstige loonpolitiek.70 Roolvink  bericht in 
De Gids. De ser – zo schrijft Roolvink  – meent dat ‘in het toekomstig systeem van 
loonvorming, de eerste verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven in zijn verschil-
lende geledingen behoort te berusten, onverminderd de taak van de overheid als 
hoedster van het algemeen belang. Met deze uitspraak kunnen wij het volkomen 
eens zijn’. Op hoofdlijnen kiest de ser voor dezelfde inrichting van het loonpoli-
tieke systeem als de Stichting van de Arbeid een jaar eerder had gedaan. Er komt 
met andere woorden wat meer vrijheid, maar het blijft vrijheid in gebondenheid 
aan richtlijnen, die zorgen voor een zekere afstemming op landelijk niveau. Rool-
vink  licht toe hoe het cnv tegen die vrijheid in gebondenheid aankijkt: ‘in de be-
drijfstak en nog meer in de onderneming is de arbeider bedrijfsgenoot. Daar leeft 
en werkt hij en daar brengt hij een groot deel van zijn bewuste leven door. Hij 
draagt daar echter ook verantwoordelijkheid voor de hoogte van zijn loon. Dat 
geldt uiteraard in precies dezelfde mate voor de werkgever. Daarnaast mogen de 
bedrijfsgenoten zich niet losmaken voor het geheel van het bedrijfsleven’. Rool-
vink  wijst er nadrukkelijk op dat een centrale rol van de ser als opsteller van de 
richtlijnen en als toetser van het resultaat geen gemakkelijke is. Dat geldt zeker 
ook voor de vakbeweging. Als de verantwoordelijkheid weer wordt ‘teruggege-
ven aan het bedrijfsleven’, dan ‘zullen onze leden en onze bonden een zwaardere 
taak krijgen’. Maar – zo sluit hij zijn artikel af – ‘onze beweging is zich terdege 
bewust van de nieuwe verantwoordelijkheid, welke hieruit zal ontstaan. Een vak-
beweging, die zich ten dienste wil stellen van heel ons volk zal voor de zwaarste 
verantwoordelijkheid niet opzij mogen gaan’.71

Roolvink  schrijft dat het cnv het verdere verloop ‘rustig afwacht’, maar dat is 
wel wat haastig geschreven. Net twee maanden na het verschijnen van het ser-
 advies concludeert de Verbondsraad op 21 november dat alhoewel ‘de ser una-
niem heeft geadviseerd, de mogelijkheden te openen voor een loonvorming, die 
rekening houdt met de productiviteit, de werkgelegenheid en het rendement van 
de bedrijfstakken, moet de Regering haar beslissing te dezer zake nog steeds be-
kendmaken’.72 Ook dit ser-advies leidt niet tot een ingrijpende wijziging van de 
geleide loonpolitiek. Jaar na jaar wordt er over gediscussieerd en elk jaar wordt 
men het – soms na veel inspanningen – eens over de loonontwikkeling. Blijkbaar 
bevat het rigide loonsysteem voldoende rek en biedt het in de praktijk toch vol-
doende ruimte. De conjuncturele vertraging in 1957 draagt ongetwijfeld ook bij 
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aan het verlengen van een systeem dat in het omringende buitenland ook bestond, 
maar daar al lang is afgeschaft.

In de zomer van 1959 treedt het kabinet-De Quay  aan, dat wordt gevormd door 
drie confessionele partijen (kvp, arp en chu) en de vvd. De rooms-rode coalitie, 
die vanaf 1945 Nederland regeert, is vastgelopen en komt eind 1958 ten val als ge-
volg van onoverbrugbare, politieke meningsverschillen op fi nancieel-economisch 
terrein.73 De afwezigheid van de pvda – een warm voorstander van centraal gelei-
de loonpolitiek – maakt de weg vrij voor een ander systeem van loonvorming. Er 
komt meer ruimte voor differentiatie, maar de gedifferentieerde loonpolitiek leidt 
niet tot grotere vrijheid, wel tot het tegendeel: de invloed van de overheid bereikt 
als gevolg van preciezere voorschriften een hoogtepunt.74 

De ser adviseert in april 1959 opnieuw over het systeem van loonvorming en 
het advies is opnieuw verdeeld. De scheidslijn loopt niet langs de gebruikelij-
ke weg: werkgevers voor het ene en werknemers voor het andere standpunt. De 
scheidslijn loopt tussen de confessionele enerzijds en de niet-confessionele orga-
nisaties anderzijds. Feitelijk zijn er drie groepen in de ser: de protestants-christe-
lijke en rooms-katholieke kroonleden, werkgevers en werknemers, die samen de 
meerderheid vormen, de socialistische groep en de liberale groep. De meerderheid 
van de Raad is voorstander van een hoge mate van ‘vrijheid aan het bedrijfstaksge-
wijze en ondernemingsgewijze overleg om de lonen te verbeteren’,75 zij het dat de 
‘loonsverhogingen niet mogen worden doorberekend in de prijzen’. Het stand-
punt van de socialistische groep wordt gekenmerkt doordat ‘geen vrijheid aan de 
bedrijfstakken’ wordt gegeven om de lonen te verbeteren. Dit deel van de Raad 
meent dat er een ‘algemene, uniforme loonsverhoging moet komen’. Het stand-
punt van het liberale deel laat zich lastiger beschrijven, maar komt dichtbij dat van 
het confessionele, zij het dat de doorwerking van met name de huurverhogingen 
anders wordt gewaardeerd.76 

Het kabinet volgt de opvatting van de verwante ser-fractie, maar meent dat ge-
waakt moet worden voor het toenemen van de inkomensverschillen, die in de ach-
terliggende jaren aanzienlijk zijn genivelleerd. De productiviteitsstijging wordt 
een belangrijk element in de loonbepaling, maar het kabinet begrenst de moge-
lijkheden van de cao-onderhandelaars. Zo mag een verhoging van de lonen niet 
leiden tot het stijgen van de prijzen. Als dat toch dreigt te gebeuren wordt de cao 
niet goed gekeurd door het College van Rijksbemiddelaars. Deze benadering leidt 
onder andere tot een groot confl ict in de bouwnijverheid, dat gepaard gaat met 
langdurige stakingen.77 

De grotere vrijheid wordt dus ingeperkt door reeksen voorschriften, die de ba-
sis vormen van confl icten. Intensief overleg om toch een werkbare uitweg te vin-
den leidt weliswaar tot een akkoord van Oud-Wassenaar, maar in de praktijk ero-
deert de geleide loonpolitiek steeds verder, ook omdat de gespannen arbeidsmarkt 
en de geleide loonpolitiek steeds minder verband hebben.78 
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6.2.3   Bezitsvorming

Stijgende welvaart vertaalt zich in hogere lonen, in betere sociale zekerheid en 
biedt de mogelijkheid tot sparen voor een pensioen. Een hoger inkomen biedt 
ook de mogelijkheid bezit te vormen, bijvoorbeeld door de aankoop van een ei-
gen huis of door het aanhouden van een spaarrekening. ‘De loonpolitiek zij mede 
gericht op verbreiding van de particuliere eigendom’ staat te lezen in het sociaal-
politiek programma dat in september 1952 wordt gepubliceerd. Bij loonpolitiek 
moet het derhalve ook om bezitsvorming gaan. Dat is nieuw voor werknemers die 
veelal niet meer bezitten dan de dagelijkse dingen. 

Bezitsvorming is meer dan een economische mogelijkheid, het is ook een ideo-
logische wenselijkheid. In een verklaring gaat het Convent van Christelijk-Sociale 
Organisaties in oktober 1952 in op de achtergronden van bezitsvorming. Het Con-
vent wijst op ‘een van de voornaamste gevaren van deze tijd’, te weten de ‘verzwak-
king van het verantwoordelijkheidsbesef van de mens, enerzijds voor zijn eigen ar-
beid en anderzijds voor de inrichting van de maatschappij’. De diepere oorzaak 
hiervan schuilt ‘in de afval van God en de daaruit voortvloeiende verwereldlijking 
van het leven’. Om die ongewenste ontwikkeling te keren – zo redeneren de pro-
testants-christelijke sociale partners – is bezitsvorming een goed middel. Welis-
waar – zo leert de Bijbel – kan stoffelijk bezit ‘een belemmering vormen voor het 
waarlijk Christen zijn’, maar ‘een zekere mate van bezitsvorming (kan) bijdragen 
tot herstel van het gevoel van verantwoordelijkheid van de enkeling’. Alleen bezit-
vorming is overigens niet voldoende, want ‘bij de bezitsvorming door werknemers 
dient te worden uitgegaan van de erkenning van de werknemer als bedrijfsgenoot’. 
Bezitsvorming is dan ook een zaak die in de onderneming vorm moet krijgen en 
‘een gedetailleerde, van overheidswege verordenende en centraal uitgevoerde re-
geling wijst het Convent daarom af’.79 Daarmee wordt bezitsvorming betrokken 
in het bredere debat tussen het christelijk-sociaal denken en de sociaal-democra-
tie. ‘Van socialistische zijde is’ – schrijft Hazenbosch  in Evangelie en Maatschap-
pij – ‘(…) een zeer terughoudende positie ten opzichte van de bezitsvorming door 
brede lagen van ons volk ingenomen. In het licht van de socialistische maatschap-
pij-idealen is dat ook alleszins begrijpelijk. Deze zijn, zoals bekend, veel meer op 
collectieve dan op persoonlijke bezitsvorming gericht. (…) Welnu, de socialisti-
sche maatschappij-idealen zijn de onze niet’.80

De Conventsverklaring vormt voor het cnv aanleiding om ook een eigen, zelf-
standige visie te ontwikkelen op het beleid dat tot die bezitsvorming moet lei-
den. In het voorjaar van 1953 verschijnt een rapport. Het is een nogal technische 
verkenning van de mogelijkheden van winstdeling en het bevorderen van wo-
ningbezit. Het bevat vooral veel mitsen en maaren, zonder dat concrete sugges-
ties worden gedaan om de bezitsvorming ook feitelijk te bevorderen.81 Blijkbaar 
onderschrijft het cnv ideologisch het concept van bezitsvorming, maar bestaat 
er nog geen helder beeld van de manier waarop dat moet gebeuren. Dat verbe-
tert met de jaren. Bedrijfsspaarregelingen en winstdelingssystemen zijn vormen 
van bezitsvorming die de voorkeur hebben. Het cnv is dan ook verheugd, ‘dat op 
1 oktober 1958 de Jeugdspaarwet’ in werking treedt en dat er een gepremieerde 
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spaarregeling voor ambtenaren ontstaat. Ook fi scale tegemoetkoming voor kleine 
beleggers kan rekenen op steun van het Verbond, mede in het licht van het voor-
nemen een eigen beleggingsfonds en een eigen spaarbank op te zetten. Een andere 
vorm van bezitsvorming is de koop van een eigen woning. Het cnv bepleit dat niet 
alleen, het haalt ook de banden met het Verbond van Christelijke Woningbouw-
verenigingen aan om leden te beschermen tegen miskoop.82

6.2.4   Arbeidstijdverkorting

In de eerste decennia van de 20ste eeuw is na de nodige discussie de 8-urige werk-
dag ingevoerd, zij het dat die invoering soms leek op een Echternachtse spring-
processie: stappen voorwaarts werden afgewisseld met stappen achterwaarts. In 
de naoorlogse jaren worden de arbeidsverhoudingen in hoge mate bepaald door 
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (bba), dat bepaalt dat de werk-
week niet minder dan 48 uur mag zijn. De achtergrond van dit besluit is tweeërlei: 
werkgevers mogen hun werknemers niet minder dan 48 uur laten werken onder 
gelijktijdige vermindering van het loon om zo ‘deeltijdontslag’ te voorkomen en 
om zorg te dragen voor een ordelijk arbeidsinkomen. Het bba is bedoeld als tij-
delijke maatregel tijdens de wederopbouwperiode, maar blijft ook na die tijd – zij 
het met de nodige aanpassingen – van kracht.83

‘Dank zij de sterk verbeterde economische positie van ons land (…) ligt het 
voor hand (…) ook de mogelijkheid van invoering van een vijf-dagen-werkweek 
met werktijdverkorting’ aan de orde te stellen. Dat zegt H. Peters , voorzitter van 
de Christelijke Metaalbewerkersbond, tijdens een studieconferentie op 6 januari 
1955. Het is zijn persoonlijk standpunt, maar hij brengt de discussie over de ar-
beidstijd binnen het cnv opnieuw op gang. Er is alle reden om een cnv-standpunt 
te ontwikkelen. Al eerder heeft het nvv gepleit voor een vijfdaagse werkweek, ter-
wijl ook in andere Westeuropese economieën een debat over dit thema op gang 
komt. Peters  hanteert een oud cnv-argument: een vijfdaagse werkweek bevordert 
de zondagrust.84 Hij brengt ook andere argumenten in het debat. Een vijfdaagse 
werkweek kan een bijdrage vormen in de strijd tegen wat genoemd wordt ‘me-
chanisering en automatisering van het leven’, mensen krijgen meer tijd zich met 
andere maatschappelijke activiteiten bezig te houden. Dat is nodig ook, want ‘de 
voortschrijdende mechanisatie leidt tot voortdurend intensiever en geestdoden-
der worden van de arbeid, waardoor een toenemende behoefte aan rust en ont-
spanning ontstaat’. Peters  rekent zich ‘gaarne tot de voorstanders van een vijf-da-
genwerkweek’, want hierin ziet hij ‘een mogelijkheid, mede daardoor de mens 
beter in staat te stellen om , zoals het 6e gebod luidt, in de zes dagen van arbeiden 
“al zijn werk te doen”’. Arbeid is immers meer dan betaalde arbeid. Peters  meent 
dat het verminderen van het aantal werkdagen gepaard moet gaan met het vermin-
deren van het aantal te werken uren, dat niet hoger dan 45 uur moet worden ge-
steld. Ondanks het gegeven dat Peters  zich tot de voorstander rekent wil dat nog 
niet zeggen dat hij directe invoering bepleit – die invoering moet worden afgewo-
gen tegen andere mogelijkheden om de groeiende productiviteit aan te wenden.85
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Studieconferenties nemen in cnv-verband geen besluiten, maar op die confe-
renties wordt vaak wel de koers uitgezet. Ook nu weer. In juni 1955 besluit de 
Verbondsraad een commissie ad hoc in te stellen, die tot taak krijgt een advies uit 
te brengen ‘over de vraag of de invoering van een vijfdaagse werkweek mogelijk 
en wenselijk moet worden geacht’. De commissie rondt in april 1958 haar werk-
zaamheden af met een rapport De vijfdaagse werkweek, dat in juni 1958 in de bro-
churereeks Christendom en Maatschappij wordt gepubliceerd. Het rapport volgt 
in de grond van de zaak de redenering van Peters , maar doet dat diepgaander. 
Het onderscheidt sociale en economische argumenten en weegt voor- en nadelen 
zorgvuldig tegen elkaar af. De conclusie is overigens gelijk aan die van Peters : het 
cnv is voorstander van een vijfdaagse werkweek. De commissie beseft evenwel 
dat niet alles tegelijk kan en beschouwt de wens tot arbeidstijdverkorting in een 
breder kader: ‘van de nog onvervulde wensen kunnen worden genoemd: wedu-
wen- en wezenvoorziening; invaliditeitsverzekering, algemene kinderbijslagver-
zekering; verdere huurverhoging; opheffi ng gemeenteklassen verschillen; gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen; geleidelijke invoering – in het kader van het 
Euromarktverdrag – van het huidige Franse systeem van overwerkvergoedingen; 
grotere hulp aan de onderontwikkelde gebieden; maatregelen ter stimulering van 
de bezitsvorming; arbeidstijdverkorting; uitvoering Deltaplan’. Een indrukwek-
kende lijst en de nota stelt dan ook ‘dat in de eerstkomende vijf jaar de beschikbaar 
komende extra middelen [als gevolg van de economische groei, ph] niet voldoen-
de zullen zijn voor de verwezenlijking van al deze wensen in die periode’. Met an-
dere woorden er moet worden gekozen. Welke keuze er gemaakt moet worden, 
bespreekt de commissie met de besturen van de bonden. Ook laat zij door het So-
ciologisch Instituut van het Convent onderzoeken wat cnv-leden vinden. 

Een belangrijke andere vraag is op welke manier eventuele arbeidstijdverkor-
ting moet worden ingevoerd. De commissie onderscheid twee manieren: ‘in de 
eerste plaats kan een algemene verkorting voor het gehele bedrijfsleven worden 
overwogen, naar analogie van het opleggen van een zogenaamde “loonronde”. In 
de tweede plaats is het denkbaar, dat de ondernemingen of de bedrijfstakken zelf 
bepalen in hoeverre en wanneer ze een arbeidstijdverkorting doorvoeren’. De 
commissie kiest voor een gemengde benadering. De commissie stelt voor ‘om de 
arbeidstijdverkorting in principe centraal te doen leiden’, maar ‘wanneer er echter 
voor bepaalde ondernemingen of bedrijfstakken omstandigheden zijn, die daartoe 
aanleiding geven, moet er voor hen de vrijheid bestaan enigszins voor te lopen bij 
de algemene ontwikkeling’.

Maar met welke prioriteit moet de vijfdaagse werkweek worden ingevoerd? 
‘Zou men trachten, op grond van zuiver ethische overwegingen vast te stellen wel-
ke wensen gerealiseerd dienen te worden alvorens arbeidstijdverkorting aan de 
orde mag komen, dan moet naar het oordeel van de commissie voorrang worden 
verleend aan: weduwen- en wezenvoorziening, verbetering invaliditeitsuitkerin-
gen, hulp aan onderontwikkelde gebieden, grotere uitgaven voor het onderwijs’.86 
Maar er is meer dan ethiek. De vier onderwerpen verschillen onderling ten minste 
ook doordat de eerste twee uit de loonruimte moeten worden gefi nancierd, ter-
wijl de laatste twee uit de algemene middelen worden betaald. Op dat laatste heeft 
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het bedrijfsleven geen of weinig invloed.87 ‘In het algemeen stelt de commissie, dat 
het om psychologische redenen niet te realiseren is, de stijging van het nationaal 
inkomen gedurende enkele jaren geheel voor doeleinden te bestemmen, die buiten 
het gezichtsveld van de meeste deelnemers aan het productieproces liggen’. Het 
is met andere woorden niet verstandig ontwikkelingshulp en onderwijs prioriteit 
te geven boven arbeidstijdverkorting. Maar ‘de commissie trekt (…) de conclusie, 
dat de arbeidstijdverkorting eerst aan de orde kan komen nadat de weduwen- en 
 wezenvoorziening en de invaliditeitsvoorziening tot stand zijn gekomen’. Ove-
rigens is de urgentie om een vijfdaagse werkweek in te voeren niet zo groot, ‘dat 
daarvoor een verlaging van het reële inkomen zou moeten worden geaccepteerd’.88

Kort na de standpuntbepaling van het cnv verschijnt een ser-advies, waarin de 
belangrijkste elementen, die met arbeidstijdverkorting samenhangen de revue pas-
seren. De Raad concludeert dat de arbeidstijd onder bepaalde voorwaarden de ko-
mende jaren kan worden verkort. Het kabinet – een relevante speler in het debat 
in verband met de noodzakelijke wijziging van het bba – zwijgt met één uitzonde-
ring: de minister-president, Drees, maakt duidelijk dat arbeidstijdverkorting geen 
prioriteit van het kabinet is, want andere zaken hebben voorrang. Ook het interim-
kabinet Beel  komt niet toe aan het ontwikkelen van een eigen visie op de vraag naar 
arbeidstijdverkorting. Het kabinet-De Quay  stelt in haar nota over het te voeren 
sociaal-economisch beleid in het najaar van 1959, dat er geen specifi eke richtlijnen 
komen om met arbeidstijdverkorting om te gaan – ook dit vraagstuk valt onder 
het beding van de geleide loonpolitiek, waarover ik eerder schreef. Een politiek, 
waarin ‘weinig of niets meer te herkennen was van de vrijere loonvorming, zoals 
die het cnv voor ogen stond’. De discussies over wenselijkheid en mogelijkheid de 
arbeidstijd te verkorten leveren dan ook op korte termijn geen resultaat op.89 

6.2.5   Arbeidsmarktbeleid

Een conjuncturele vertraging in de economische ontwikkeling leidt gemakkelijk 
tot het oplopen van de werkloosheid. Deze bijna algemene waarheid is waarneem-
baar in de loop van de jaren ’50. Eind 1948 beloopt de werkloosheid ruim 71.000 
personen, eind 1951 – de conjunctuur vertraagt mede als gevolg van de Korea-
crisis – is ruim het dubbele aantal mensen zonder werk (154.900). Op 7 febru-
ari 1952 schrijft de Raad van Vakcentralen een brief aan de Raad van Ministers, 
waarin gepleit wordt voor ‘een doelbewuste regeringspolitiek ter bestrijding van 
de werkloosheid (…). Het kwaad van de werkloosheid dient in de kiem te worden 
gesmoord’. De drie vakcentrales schrijven dat ‘bij de bestrijding van de werkloos-
heid de bouwnijverheid een sleutelpositie inneemt’. Daarin moet meer worden 
geïnvesteerd – zo worden werkloosheid en woningnood tegelijkertijd bestreden. 
Daarnaast moet er meer aandacht en geld zijn voor de ‘versnelde uitvoering van 
streekplannen’. Ook moet worden nagegaan of de consumptie een impuls kan 
krijgen. De vakcentrentrales bepleiten daarnaast de mogelijkheid tot werktijdver-
korting in bedrijven die duurzame consumptiegoederen voortbrengen. De over-
heid moet dat fi nancieel mogelijk maken. ‘Tegenover de extra kosten van deze 
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subsidies staat het verdwijnen van de werkloosheiduitkering aan de werknemers, 
die zonder deze maatregelen werkloos zouden zijn’. En als al deze inspanningen 
nog onvoldoende zijn dan kan de uitvoering van openbare werken worden geïn-
tensiveerd.

Blijkbaar daalt de werkloosheid onvoldoende in de beleving van de vakbewe-
ging, want op 15 december 1952 wordt opnieuw een gezamenlijke brief aan het 
kabinet gezonden. Daarin wordt een ‘doelmatige verhoging van de overheiduit-
gaven’ bepleit en ‘uitbreiding van het openbare werkenprogramma en versnelling 
van de uitvoering’. Een paar maanden later trekt de werkgelegenheid – mede als 
gevolg van de watersnoodramp – weer aan en daalt de werkloosheid.90

De hoofdlijn van het door de vakcentrales voorgestane beleid vertoont duidelij-
ke kenmerken van een Keynsiaanse aanpak van conjuncturele economische pro-
blemen. Het vergroten van de effectieve vraag naar goederen en diensten door ex-
tra overheidsuitgaven en door het uitvoeren van overheidswerken staat centraal. 
Deze beleidslijn is niet alleen kenmerkend voor het vakbondsbeleid, maar feitelijk 
voor het sociaal-economisch conjunctuurbeleid in de periode tot 1975. Telkens 
als de werkloosheid oploopt – zoals rond de bestedingbeperking in 1957 – pleit de 
vakbeweging eendrachtig voor het verhogen van de overheidsuitgaven. Het suc-
ces van dit beleid is overigens maar beperkt omdat de tijd tussen de waarneming 
dat extra inspanningen nodig zijn, en de realisering daarvan veelal zo lang is dat de 
overheidsinspanningen eerder procyclisch dan anti-cyclisch werken.91

Voor het cnv betekent deze benadering een beleidswijziging ten opzichte van 
het beleid in de jaren ’30. Toen werd het beleid gericht op een sluitende begroting 
conform de klassieke economische opvattingen, in de grond van de zaak gesteund. 
In de jaren na de oorlog kiest het Verbond een andere koers.

Op 4 januari 1954 wordt de Dienst Uitvoerende Werken (duw) opgeheven. ‘Hier-
mee is’ – zo schrijft Roolvink  in De Gids – ‘een stuk geschiedenis van de werkver-
schaffi ng in Nederland afgesloten’. Het cnv laat er geen traan om. De duw was 
niets meer dan de voortzetting van de vooroorlogse werkverschaffi ng en ‘daar 
heerste als regel een slechte geest’. Ook ‘ging het overgrote deel der werklozen 
niet gaarne op de duw-objecten werken. (…) Van vele kanten is dan ook volko-
men terecht bezwaar tegen de duw naar voren gebracht. (…) De Minister van So-
ciale Zaken heeft thans naar onze opvatting een goed besluit genomen’. Er komt 
een directoraat-generaal voor de arbeidsvoorziening, dat onder andere verant-
woordelijk wordt voor de uitvoering van het programma van aanvullende wer-
ken. ‘Een belangrijk resultaat van deze wijziging zal zijn, dat de loonregelingen 
voor het vrije bedrijf voortaan van toepassing zullen zijn’. Het cnv is daarover 
zeer tevreden, want hèt confl ict tussen vakbeweging en overheid rond de werk-
verschaffi ng concentreerde zich op de hoogte van het loon van de tewerkgestel-
den. Dat debat is nu voorbij.92

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, dat in 1945 wordt vastgesteld, 
speelt op tal van terreinen een belangrijke rol. Het vormt de basis voor de geleide 
loonpolitiek, maar het bevat ook regels voor het verbreken van arbeidsovereen-
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komsten. Werkgever noch werknemer mag de overeenkomst zonder toestemming 
van het arbeidsbureau verbreken. 

Het cnv pleitte al in de jaren voor de oorlog voor een ontslagbeleid dat werkne-
mers optimaal beschermt tegen de willekeur van werkgevers. De bestaande wet-
geving werd onvoldoende geacht. In de direct naoorlogse jaren staat het ontslag-
recht opnieuw op de agenda. Na een advies van de Stichting van de Arbeid wordt 
op 30 juni 1948 een wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen omtrent het 
ontslag bij arbeidsovereenkomsten bij de Tweede Kamer ingediend. Die indie-
ning blijkt evenwel geen garantie voor een snelle afwikkeling, die het cnv – met 
andere – bepleit. Het cnv richt zich op 31 januari 1953 tot de Tweede Kamer. Het 
wijst op het feit dat cao-regelingen rond ontslag niet tot stand kunnen komen in 
afwachting van de wetgeving. ‘Het is mede daarom, dat wij u dringend verzoeken 
uw invloed aan te wenden, opdat de verdere behandeling van dit wetsontwerp in 
vlotter tempo plaats vindt dan tot dusver’. Het cnv maakt van de gelegenheid ge-
bruik ‘om uiting te geven aan ons oordeel, dat bedrijfsrechtspraak om meer dan 
één reden te verkiezen is boven Overheidsrechtspraak. Desniettemin is hervor-
ming van laatstgenoemde rechtspraak dringend gewenst. Onze voorkeur gaat 
daarbij uit naar het instellen van arbeidskamers bij de kantonrechter’. Op die ma-
nier kan de overheidsrechtspraak deskundigheid inzetten bij het beoordelen van 
ontslagzaken. Het cnv wijst er ook op dat de bepalingen uit het bba voorlopig 
nog niet gemist kunnen worden. Derhalve blijven er in de visie van het cnv twee 
routes bestaan om een arbeidsovereenkomst te beëindigen: de ‘normale’ gevallen 
lopen via de directeur van het gab, bij ‘kennelijk onredelijk ontslag’93 moet een ar-
beidskamer worden ingezet. De wetgeving passeert het parlement zonder dat het 
voorstel om arbeidskamers in te stellen, wordt overgenomen.

De nieuwe wetgeving bevat niet alleen bepalingen over de organisatie van het 
ontslagrecht, maar ook over opzegtermijnen en andere vormvoorschriften. ‘Over 
het geheel genomen geeft deze nieuwe wet reden tot dankbaarheid. Met name ook 
voor het feit, dat hierin ook voor de rechter de mogelijkheid geopend wordt het 
ontslag niet slechts op zijn rechtmatigheid, doch ook aan normen van rechtvaar-
digheid te toetsen’.94

6.3   Sociale zekerheid

6.3.1  Organisatiewet Sociale verzekering

De commissie-Van Rhijn  ontwerpt in de eerste naoorlogse jaren een wet die de or-
ganisatie van de sociale verzekering in Nederland vorm moet geven. Op de achter-
grond speelt de vraag naar de verantwoordelijkheidsverdeling: is de uitvoering een 
staatstaak of moeten juist werkgevers en werknemers de zeggenschap hebben?95 Het 
cnv kiest in lijn met zijn traditie van ‘self-help’ nadrukkelijk voor het laatste. 

In juni 1950 wordt – na een jarenlange discussie – het ontwerp van wet bij de Ka-
mer ingediend. Joekes  – de minister – en Van Rhijn  – nu staatssecretaris – kiezen 
voor een belangrijke rol voor sociale partners in de uitvoering van werknemersver-
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zekeringen. De bedrijfsverenigingen worden het uitvoeringsorgaan van de wettelijke 
ongevallen-, ziekengeld-, invaliditeits-, kinderbijslag en wachtgeld- en werkloos-
heidsverzekering. Om deze uitvoering administratief te ondersteunen wordt er een 
Centraal Administratiekantoor (cak) opgericht door de Sociale Verzekeringsraad, 
die ook belast is met het toezicht op de bedrijfsverenigingen. Daarmee wordt een 
einde gemaakt aan de dualistische uitvoering, waarbij dezelfde wettelijke regeling 
kon worden uitgevoerd door een bedrijfsvereniging of door de Raden van Arbeid. 
De bedrijfsverenigingen worden belast met de uitvoering van de werknemersver-
zekeringen, de Raden van Arbeid met de uitvoering van de volksverzekeringen.96

‘Het was – zo stelt de verslaggever in het 24ste Verslag – te voorzien, dat er op het 
ontwerp van wet een felle critiek zou loskomen, hetwelk dan ook spoedig gebeur-
de’. Het cnv hoort – samen met de andere Conventspartners – zeker bij die cri-
tici. ‘Het wil ons voorkomen, dat de vermenging van uitvoering en toezicht, zoals 
deze in het Ontwerp van Wet tot uiting komt, onjuist moet worden geacht’ – een 
uitvoerder moet immers geen toezicht op zichzelf houden. Christelijke werkge-
vers en werknemers vinden vervolgens dat de bedrijfsverenigingen onvoldoende 
vrij zijn om hun taak uit te voeren. ‘Uit het karakter van de bedrijfsverenigingen 
als orgaan van de samenwerkende organisaties van ondernemers en werknemers in 
een bepaalde bedrijfsgroep vloeit voort, dat zij haar werkzaamheden in vrijheid en 
naar eigen inzicht moet kunnen verrichten, met dien verstande, dat zij gebonden 
is aan de wettelijke bepalingen en dat de Overheid ook hier tot taak heeft voor het 
algemeen belang te waken’. Hier klinkt – zonder dat er naar wordt verwezen – de 
echo van het debat over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, waarin het cnv 
ook pleit voor grote vrijheid van sectorale partijen.97 Een derde punt van kritiek 
betreft de inrichting van het cak. Het wetsontwerp sluit niet aan bij wat ‘historisch 
is gegroeid. (…) Deze opzet ontmoet (…) bij onze organisaties wel zeer ernstige 
bezwaren’. Het zijn niet de Sociale Verzekeringsraad en het cak, die de inrichting 
van de administratie bepalen, maar het zijn de bedrijfstakken die de administratie 
kunnen opdragen aan het cak. Tot slot wijzen de Conventspartners er op dat het 
wetsontwerp niet voorziet in een rol voor de Federatie van Bedrijfsverenigingen. 
Logisch, gezien de onjuistheden in de wet, maar het ware beter om de Federatie te 
belasten met de uitvoering en de Sociale Verzekeringsraad met het toezicht.

Het adres aan de Tweede Kamer concludeert dat ‘de geschiedenis van de so ciale 
verzekering (…) leert, dat het bedrijfsleven steeds meer op de voorgrond is ge-
treden ten koste van de staat. O.i. terecht. Sociale verzekering is zaak en taak van 
het bedrijfsleven. Zij vormt een onderdeel der arbeidsvoorwaarden en behoort uit 
dien hoofde tot de competentie der samenwerkende bedrijfsgenoten’.98 Het gaat 
in de visie van het cnv niet zo zeer om de machtsvraag, maar om de vraag ‘of wij 
de sociale verzekering tot een levend geheel kunnen maken in het sociaal-econo-
misch leven. En dat zal alleen gelukken, wanneer wij de verantwoordelijkheid la-
ten dragen door de bedrijfsgenoten zelf’.99

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer dient Stapel-
kamp  – na zijn voorzitterschap lid van de arp-fractie – een amendement in dat de 
vrijheid van administratie mogelijk maakt. Onder druk van de Kamer neemt de 
minister zijn voorstel over.100
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Het (aangepaste) wetsontwerp treedt op 1 januari 1953 in werking. Daarmee 
is een belangrijk element uit de visie van Van Rhijn  niet gerealiseerd. Hij pleitte 
sinds de eerste nota over de uitvoeringsorganisatie, die nog in Londen was ge-
schreven, voor uitvoering van de hele sociale zekerheid door de overheid. Die 
opzet is mislukt: de werknemersverzekeringen worden uitgevoerd door de be-
drijfsverenigingen, de volksverzekeringen door de Sociale Verzekeringsbank en 
de Raden van Arbeid.

Het ontwerpen van een wet is een, het uitvoeren daarvan is twee. De principiële 
opstelling van het cnv heeft een intern staartje. De bedrijfsverenigingen mogen zelf 
beslissen wie de administratie voert. Veertien van de zesentwintig bedrijfsverenigin-
gen besluiten die administratie te laten verrichten door een op te richten Gemeen-
schappelijk Administratiekantoor (gak).101 De vraag is wie dat gak moet besturen? 
De oorspronkelijke gedachte is dat het administratiekantoor zal worden bestuurd 
door centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, terwijl er ook enige ruimte 
is voor vertegenwoordigers van bedrijfsverenigingen die hun administratie laten 
uitvoeren door het gak. Als de statuten van het op te richten gak in de Verbonds-
raad aan de orde komen, wordt duidelijk dat veel bonden niets voelen voor deze 
benadering. Zo is het Van Eijbergen ‘nog steeds niet duidelijk waarom het Gemeen-
schappelijke Administratiekantoor gedragen moet worden door de organisaties en 
niet door de besturen van de bedrijfsverenigingen’. Het is Van Baren  wel duidelijk, 
want hij ‘is van mening dat het bestuur van het gak moet worden aangewezen door 
de Bedrijfsverenigingen’. Van Mastrigt , die de oorspronkelijke opzet verdedigt, 
wijst erop dat ‘met de oprichting van het gak alleen bedoeld wordt een lichaam te 
scheppen, waaraan Bedrijfsverenigingen hun administratie kunnen opdragen. Het is 
slechts een administratiekantoor. De uitvoering der sociale verzekeringswetten, zo 
betoogt hij, blijft berusten bij de Bedrijfsverenigingen’. Het debat wordt overigens 
nog gecompliceerd door een aantal andere aspecten. Zo wijst J. ten Heuvelhof , die 
ook het personeel dat werkt in de diverse uitvoeringsorganisaties vertegenwoordigt, 
op het feit dat hij ‘bevreesd is voor de positie van het personeel bij de Raden van 
Arbeid en de Rijksverzekeringsbank’. Personeel dat dreigt zonder werk te komen. 
Van Mastrigt  slaagt erin – krachtig gesteund door Ruppert – deze vrees weg te ne-
men. ‘De voorzitter zegt toe dat ook aan de belangen van dit personeel aandacht zal 
worden geschonken’. Na het nodige heen-en-weer verklaart de vergadering ‘zich 
ten slotte accoord met de in artikel 11 der statuten genoemde samenstelling van het 
bestuur van het gak, doch is van mening dat het aanbeveling verdient, dat daarnaast 
een contact-orgaan tussen het bestuur van het gak en de Bedrijfsverenigingen, die 
hun administratie door het gak doen voeren, tot stand komt’.102

Duidelijk wordt uit deze gedachtewisseling dat er een zekere spanning bestaat 
tussen de bonden enerzijds en de vakcentrale anderzijds. De bonden menen hun 
eigen boontjes wel te kunnen doppen – niet alleen op het gebied van de sociale 
verzekering, maar ook op het arbeidsvoorwaardenterrein. Maar toch is het tel-
kens de vakcentrale, die een hoofdrol speelt. Los van deze interne spanning kan 
het cnv niet anders dan tevreden zijn met de afl oop van de discussie over de Or-
ganisatiewet. De belangrijkste doelstellingen rond de werknemersverzekeringen 
zijn immers gerealiseerd.
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6.3.2   Wetgeving

De cnv-visie op de vormgeving van sociale zekerheid voor werknemers is duide-
lijk. De uitvoering moet zoveel mogelijk in eigen hand liggen, terwijl de zekerheid 
gebaseerd moet zijn op de verzekeringsgedachte, die Talma  in het begin van de 
eeuw ontleende aan Duitse voorbeelden. De in Engeland ontwikkelde aanpak, die 
onder andere via de rapporten van de commissie-Van Rhijn  het debat in Neder-
land beïnvloedt, spreekt veel minder aan. Daarin krijgt de overheid te veel invloed 
en is er te weinig ruimte voor zelf-doen. In de visie van het cnv maakt het betalen 
van premie de band tussen betalen en risico duidelijk. Zo alleen kan een levend 
stelsel ontstaan. Praktisch aspect bij het betalen van premie is dat die premie niet 
ten koste mag gaan van de koopkracht, die als gevolg van de geleide loonpolitiek 
toch al zo onder druk staat.

De kern van deze benadering keert telkens terug. Bij het ontwerpen van een wet 
en bij de uitvoering daarvan brengt het cnv zijn eigen visie naar voren. Een visie 
die – met uitzondering van de koopkrachteffecten van premiebetaling – gedeeld 
wordt door de andere christelijk-sociale organisaties.

De Wachtgeld- en Werkloosheidwet (ww) wordt in 1949 door het parlement aan-
vaard. Het cnv heeft weliswaar allerlei bezwaren, maar ‘door deze wet (is) een 
stukje sociale zekerheid (…) verkregen, dat voor de arbeiders van geweldige be-
tekenis is’.103 De wet is weliswaar aangenomen, maar nog niet van kracht. Eerst 
moeten de bedrijfsverenigingen – tot nu toe belast met de uitvoering van de Ziek-
tewet – ingericht worden om ook de ww te gaan uitvoeren. Dat kost tijd. Te veel 
tijd, meent het cnv. In een wat ongeduldig artikel in De Gids wordt de lezer, begin 
1951, uitgelegd dat een ‘spoedige invoering dezer wet, die al te lang is uitgesteld’ 
dringend nodig is ondanks ‘de nieuwe moeilijkheden, die zijn gerezen’. De de-
missionaire minister krijgt voluit de schuld, want ‘de vaststelling van de te betalen 
premie en de gevolgen daarvan voor de loonpolitiek’ laat nog op zich wachten. De 
recente kabinetscrisis draagt ook niet bij aan een spoedige invoering.104

Het nieuwe kabinet vraagt in de zomer van 1951 advies aan de ser: hoe moet de 
ww-premie verwerkt worden in de lonen? De ser wordt het niet eens.105 De meer-
derheid, waartoe het cnv behoort, meent dat ‘bij de invoering van de wet de lo-
nen zodanig zullen worden verhoogd, dat de premie betaald kan worden, zonder 
dat de werknemer minder inkomen geniet, terwijl ook de ondernemers hun pre-
miebedrag mogen doorberekenen in de prijzen’. Van Mastrigt  is tevreden over dit 
meerderheidsadvies, maar hij is dat niet over de kabinetsreactie. Ietwat smalend 
constateert hij ‘het advies is dus in overweging’. Maar wat betekent dat? Waar 
wacht het kabinet nu nog op? ‘Een herhaling van de geschiedenis met de Ziekte-
wet wil toch ook de Regering niet?’106

De gevreesde herhaling treedt echter niet op. Begin november 1951 wordt dui-
delijk dat de wet op 1 juli 1952 wordt ingevoerd. En het cnv kan tevreden zijn: het 
werknemersdeel van de premie wordt volledig gecompenseerd in de lonen.107 

Eén van de bezwaren van het cnv tegen de Noodwet Ouderdomsvoorziening, 
die op 1 oktober 1947 van kracht wordt, is dat deze wet niet gebaseerd is op de 
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verzekeringsgedachte. Een tweede bezwaar is dat deze Noodwet de oprichting 
van bedrijfspensioenfondsen bemoeilijkt. Het is immers zo dat een pensioenuit-
kering in mindering wordt gebracht op de uitkering gebaseerd op de Noodwet. 
Wat is dan nog de zin van het eigen initiatief van werknemers? Tijdens de voor-
bereiding van de Noodwet is toegezegd dat de verzekeringsgedachte in de defi ni-
tieve wet in ere zal worden hersteld.

Op 8 juni 1951 – het duurt de vakbeweging allemaal veel te lang – schrijft de 
Raad van Vakcentralen een brief aan de minister van Sociale Zaken. Die brief 
wordt in De Gids door Van Mastrigt  toegelicht. Hij legt nog eens uit wat de cnv-
visie op pensioen precies is. ‘Wanneer het goed is, dan zou het zo moeten zijn, 
dat men een gedeelte van zijn inkomen niet verbruikt in de tijd, dat men werkt, 
maar opzij legt, om het te kunnen gebruiken in de tijd dat men oud is. Naar onze 
mening is dit nog altijd de juiste opvatting van pensioen. Er zijn mensen, die dit 
verband tussen loon en pensioen geheel willen loslaten. Men wil dan nog wel pre-
mie laten betalen, doch niet zo zeer voor het eigen pensioen, maar voor de dan le-
vende ouderen. Zonder te betogen, dat dit geen verzekering is, zouden we toch 
wel willen opmerken, dat dit toch wel erg veel op verzorging lijkt’. Daar moet het 
cnv vanuit zijn verantwoordelijksvisie niets van hebben. Van Mastrigt  erkent dat 
er bezwaren kleven aan de zienswijze van het cnv, maar dat is nog geen reden de 
benadering af te wijzen. ‘Veeleer moet naar een oplossing worden gezocht met 
behoud van deze juiste opvatting van pensioen’. Die oplossing wordt in de brief 
aan de minister onder woorden gebracht. De gezamenlijke vakcentrales pleiten 
voor een wettelijke regeling met een verzekeringskarakter. De verzekerden krij-
gen een waardevast pensioen, dat een bepaald percentage van het arbeidsinkomen 
bedraagt. ‘Het aan de verzekerde toekomende pensioen zal uit twee gedeelten be-
staan, n.l. een vast bedrag en een wisselend aanvullend bedrag. Het vaste bedrag, 
dat per bedrijfstak mag verschillen, wordt betaald uit het bedrijfspensioenfonds 
waarin alle werknemers verplicht een pensioenpremie storten. Indien dit vaste be-
drag minder is dan het totale pensioen, waarop de verzekerde ingevolge de wet 
aanspraak kan maken, dan wordt dit aangevuld uit een Algemeen Fonds’. Dit 
fonds wordt gevuld door een premie te heffen op het inkomen van de deelnemers. 
Feitelijk bepleiten de vakcentrales een duaal stelsel: het vaste bedrag is gebaseerd 
op een kapitaaldekkingstelsel, het aanvullende bedrag op een omslagstelsel. Van 
Mastrigt  eindigt zijn uitvoerige toelichting met een blik in de toekomst. ‘Nu is het 
woord aan de Minister. In de Staten-Generaal heeft hij reeds gezegd, ook een plan 
te hebben. Het schijnt anders te zijn dan dat van ons. Of deze brief hem aanlei-
ding zal geven, zijn plan te wijzigen, moeten wij nu maar afwachten’. Het lijkt er 
op dat Van Mastrigt  er weinig vertrouwen in heeft, maar hij is graag bereid ‘onze 
denkbeelden nog eens duidelijk uiteen te zetten’. Als er maar voortgang wordt ge-
maakt, want de ‘de huidige regeling moet zo spoedig mogelijk verdwijnen’.108

Het gaat het cnv allemaal niet voortvarend genoeg. Tijdens een studieconfe-
rentie op 19 februari 1952 over de ‘defi nitieve ouderdomsregeling’ dringt Rup-
pert  aan op een ser-adviesaanvrage: ‘wij wachten nu al maanden lang op een 
nota van de Regering. Het moment kan komen, dat de ser zonder nota zelf aan 
de slag gaat’.109 De adviesaanvrage laat echter niet lang meer op zich wachten: 
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op 12 april meldt De Gids dat de minster en de staatssecretaris ‘een nota en een 
reeks vraagpunten’ aan de ser hebben voorgelegd. Er moeten ten minste tien 
‘moeilijke kwesties’ worden opgelost, zoals de vraag wie onder de regeling komt 
te vallen, of de regeling aanvullend is of juist een basis vormt, hoe hoog moet de 
uitkering zijn en of deze waarde vast moet zijn of niet. En natuurlijk komt de 
vragen over de verantwoordelijkheidsverdeling en de administratieve organisa-
tie aan de orde.110

Het ser-advies is begin 1954 gereed.111 ‘Eindelijk’ staat boven een openings-
artikel van De Gids en ‘Het Advies is er’ boven een ander artikel in diezelfde 
Gids.112 Het cnv steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken, maar ‘de 
So ciaal-Economische Raad heeft – zo is in het 26ste Verslag te lezen – het plan van 
de vakcentralen niet overgenomen. Toch kan niet ontkend worden – zo haast de 
schrijver zich te melden – dat de grondgedachte van dit plan voor een belangrijk 
gedeelte ook in de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad tot uitdrukking 
kwam’. De ser adviseert om een algemene ouderdomsvoorziening in te richten, 
waarop de bedrijfspensioenfondsen een aanvullend pensioen kunnen uitkeren.

Op 29 juni 1955 stuurt het kabinet een wetsontwerp naar het parlement. Op 1 
september komt de Algemene Vergadering van het cnv in een buitengewone zit-
ting bijeen. Het wetsontwerp valt blijkbaar goed, want in een persbericht schrijft 
de vakcentrale, dat ‘het wetsontwerp in het algemeen niet alleen aanvaardbaar, 
doch verdedigbaar is’. In het ontwerp wordt de verzekeringsgedachte gehand-
haafd en ‘door de handhaving van dit beginsel wordt het verantwoordelijkheids-
besef versterkt’. Daarmee is niet gezegd dat er niets te wensen overblijft – zo moet 
niet de belastingdienst de aow-premie gaan heffen, maar behoort de Sociale Ver-
zekeringsbank dat te doen.113

In een ongedateerde Gids114 uit december 1956 rekent Roolvink  voor dat de Al-
gemene Ouderdomsverzekering (aov) nauwelijks leidt tot koopkrachtverlies, ze-
ker niet als het College van Rijksbemiddelaars meewerkt aan een kleine compen-
satie, die nodig is om het premieverschil tussen de Noodwet en de nieuwe wet te 
overbruggen. ‘De werkenden zorgen voor de niet-meer-werkenden’ luidt het fo-
tobijschrift op een pagina geheel gewijd aan de nieuwe wet. Het cnv is tevreden. 
Er is – zo schrijft L. de Graaf  – ‘recht op pensioen’ gekomen. Maar het werk is nog 
niet af. ‘We mogen niet rusten voordat alle arbeiders in Nederland er verzekerd 
van zijn, dat zij bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen 
ontvangen van tenminste 70% van het laatst genoten loon!’115

Niet alles kan tegelijkertijd. Daarom kiest het cnv in de nota De vijfdaagse werk-
week nadrukkelijk voor een bepaalde volgorde in zijn brede wensenpakket. Bo-
venaan staat een wettelijke voorziening voor weduwen en wezen.

In januari 1957 brengt de ser een advies uit, waarin de contouren van een wette-
lijke regeling worden geschetst.116 Kern daarvan is, dat weduwen boven de 50 jaar 
tot hun 65 levensjaar een uitkering ontvangen, waarbij een weduwe met kinderen 
een hogere uitkering krijgt dan een weduwe zonder. Ook ontvangen wezen een 
uitkering. Weduwen jonger dan 50 jaar kunnen een tijdelijke uitkering krijgen om 
zo in de gelegenheid te zijn – eventueel na scholing – zelf in hun kosten van levens-
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onderhoud te voorzien. Het cnv is het overigens niet eens met de leeftijdsgrens 
van 50 jaar, maar pleit voor een grens bij 45 jaar.117

De invoering van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, op 1 oktober 1959, 
wordt met ‘zeer veel vreugde begroet’.118 

Het 26ste Verslag maakt duidelijk dat het dringend nodig is de Invaliditeitswet aan 
te passen aan de eisen van de moderne tijd. Er bestaan twee wetten die een inko-
mensvoorziening bevatten voor werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt 
zijn: de Invaliditeitswet en de Ongevallenwet. De inkomensvoorziening wordt als 
te laag ervaren. Het cnv spreekt over ‘schrijnende toestanden’ en het Verbond is 
niet de enige met die opvatting. Dat blijkt onder andere uit het feit dat het kabinet 
al in 1952 advies aan de ser vraagt, die evenwel voorrang geeft aan advisering over 
de ouderdomsvoorziening.119

Op de achtergrond speelt een veranderende opvatting over de oorzaak van de 
arbeidsongeschiktheid. Het gaat niet langer om de vraag hoe iemand arbeidsonge-
schikt is geworden, maar om het feit dat iemand arbeidsongeschikt is.120

Het cnv deelt die visie, zoals blijkt uit het sociaal-politiek program dat op 20 
juli 1955 wordt vastgesteld. Daarin wordt gepleit voor een wettelijke regeling, ‘in-
houdende:
a  een verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van kortdurende arbeids-

ongeschiktheid;
b  een verplichte verzekering ten geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsonge-

schiktheid;
c  een verplichte verzekering tegen geldelijke gevolgen van het overlijden van 

de kostwinner voor de nagelaten betrekkingen (weduwen- en wezenverzeke-
ring);

d  bepalingen met betrekking tot een juiste en doelmatige revalidatie’.
‘Bij de toekenning van een uitkering dient geen onderscheidt gemaakt te worden 
op grond van de oorzaak van de ontstane calamiteit’.121 Van Mastrigt  benadrukt 
dat revalidatie – reïntegratie is daarvoor het moderne woord – van groot belang 
is, maar ‘men moet zich van die revalidatie en omscholing geen wonderen voor-
stellen’. De vraag of revalidatie gewenst is, mag niet afhangen van het belang voor 
de verzekeringsorganisatie. ‘Bij de beoordeling van de vraag of deze mogelijkheid 
[i.c. revalidatie, ph] toegepast moet worden, dient veel meer te worden gelet op het 
persoonlijke geluk van de verzekerde’.122

Begin 1958 publiceert de ser zijn advies over de toekomst van de arbeidson-
geschiktheidswetgeving. Omdat de adviesaanvrage zich beperkte tot de invali-
diteitsverzekering beperkt de ser zich in zijn advies ook tot deze wet. De door 
het cnv gewenste vereenvoudiging krijgt vorm in het pleidooi voor een betere 
afstemming tussen de verschillende wetten. De nieuwe Invaliditeitsverzekering 
wordt verplicht gesteld voor alle loontrekkenden en zal worden uitgevoerd door 
de bedrijfsverenigingen. Anderen kunnen zich vrijwillig verzekeren. In het ad-
vies wordt aandacht besteed aan de mate van arbeidsongeschiktheid, die niet al-
leen wordt bepaald door medische factoren, maar ook door de omstandigheden 
op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid ontvangt 
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de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte een uitkering – een uitkering, die niet is geba-
seerd op de betaalde premie, maar afhankelijk wordt van het laatst verdiende loon. 
De ser is het niet eens over de vraag of deze premie voor iedereen gelijk moet zijn 
of dat deze per bedrijfstak kan verschillen. Het cnv is voorstander van het laatste: 
premiedifferentiatie sluit immers aan op de verzekeringsgedachte. In het artikel, 
waarin Van Mastrigt  het ser-advies toelicht, gaat hij ook in op het belang van re-
validatie. ‘Van hoe grote betekenis het ook is, dat invaliden een uitkering genieten 
die het loon vervangt, van nog grotere betekenis is het om hen in staat te stellen 
opnieuw zelf een inkomen te verdienen’. Tot slot van zijn betoog – het past bij het 
soms voorzichtige karakter van het cnv – meldt Van Mastrigt  dat ‘men er reke-
ning mee moet houden, dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat de nieuwe 
invaliditeitsverzekering in werking treedt’.123 Hij krijgt gelijk, want de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheid – beter bekend onder de afkorting wao – treedt eerst op 
1 juli 1967 in werking.

6.4   Medezeggenschap

6.4.1   Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

De Gids van 20 oktober 1949 wijdt de voorpagina geheel aan ‘De publiekrechtelij-
ke Bedrijfsorganisatie door de Tweede Kamer aanvaard’. ‘Wie gevolgd heeft het-
geen door ons Verbond in jarenlange arbeid over de Bedrijfsorganisatie is gezegd 
en geschreven, die begrijpt dat wij met grote vreugde vermelden hetgeen boven 
en in dit artikel staat’. Maar ‘de invoering van de bedrijfsorganisatie – zo schrijft 
Fuykschot  – was nooit het einddoel van ons streven. We hebben haar integendeel 
gezien als een nieuw begin van samenwerking tot reformatie van het maatschap-
pelijk leven’. Het is nu aan de bedrijfsgenoten om zich – op basis van en binnen de 
kaders van de wet – ‘met volle overtuiging aan de nieuwe opbouw te wijden’.

Maar er wordt wel een smet geworpen op de aanvaarding van de wet: de frac-
ties van arp en chu stemmen tegen – Stapelkamp , de oud-cnv-voorzitter ont-
trekt zich aan de fractiedwang en is afwezig bij de stemming. Om te voorkomen 
dat de arp- en chu-fracties in de Eerste Kamer ook tegen de wet stemmen, zoekt 
het Verbond contact met die parlementariërs. De indruk bestaat dat er meer dan 
formele bezwaren bestaan tegen de wet. Het Verslag benadrukt ‘dat – indien geen 
sprake zou zijn geweest van grondwettelijke bezwaren – A.R. en C.H. leden der 
Staten-Generaal vóór de wet zouden hebben gestemd. Het komt gewenst voor, 
dit feit ook voor de latere geschiedschrijving vast te leggen’. Het cnv legt in een 
uitvoerige brief uit dat er helemaal geen reden is om grondwettelijke bezwaren te 
hebben en het is dan ook maar de vraag of het vastleggen ‘voor de latere geschied-
schrijving’ niet bedoeld is als ‘mantel der liefde’. Het cnv wil de bestaande tegen-
stellingen niet groter maken, maakt duidelijk dat er sprake is van coöperatieve 
samenwerking bij de uitvoering van de wet en stelt vast dat Schipper  – de cnv-se-
cretaris – in de Eerste Kamer als enige wel voor de wet stemt. De fel begeerde wet 
is tot stand gekomen – waarom daarover dan na afl oop nog ruzie maken? Er zijn 
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– zoals wij nog zullen zien – voldoende andere thema’s, waarover de verschillen 
wel breed worden uitgesponnen.124

De vreugde over de nieuwe wet wordt door nog een incident gekleurd. De Gids 
van 18 februari 1950 citeert de Volkskrant, die bericht dat Koningin Juliana een 
aantal heren heeft onderscheiden in verband met hun werk voor de publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie. De Gids noemt hen bij name, maar vermeldt niet met 
zoveel woorden dat het allen rooms-katholieken betreft. ‘Maar ook in de Protes-
tants-Christelijke kring waren zulke wegbereiders, zij het, dat deze tot ons diep 
leedwezen, niet voor een onderscheiding in aanmerking zijn gebracht. Want het is 
nog altijd zo dat DE pioniers van de bedrijfsorganisatie in de Protestants-Chris-
telijke kring zijn te vinden’.125 Pioniers van een nieuwe tijd, die nu aanbreekt. De 
beleidsontwikkeling gaat niet langer meer over het tot stand brengen van een wet, 
maar om op basis van die wet bedrijfschappen op te richten. In maart 1950 al ver-
schijnt een cnv-rapport over de vraag wat er in de praktijk moet gebeuren. In 16 
conclusies trekt het cnv lijnen naar de toekomst. ‘Het is alleszins wenselijk om te 
komen tot spoedige stichting van Christelijke patroonsvakorganisaties’. Het cnv 
vindt dat hiervoor binnen het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties aan-
dacht moet zijn, want de schappen moeten worden opgebouwd uit ‘zes organi-
saties, t.w. drie van werkgeverszijde en drie van werknemerszijde’. Deze indeling 
– het staat niet in de conclusies – volgt de verzuilde indeling van de Nederlandse 
samenleving. Bij die indeling in twee keer drie gaat het vervolgens om pariteit, dat 
wil zeggen dat elke geleding bestaat uit een gelijk aantal bestuurders en dat alle be-
stuursleden – zo mogelijk – eenzelfde stem hebben.

Bedrijf- en productschappen kunnen op grond van de wet verordenende be-
voegdheden krijgen. Daaronder hoort ook de bevoegdheid ordenend op treden 
rond de arbeidsvoorwaarden. De collectieve arbeidsovereenkomst noch de alge-
meen verbindend verklaring daarvan waren in de jaren ’20 en ’30 einddoelen van 
cnv-beleid. Het gaat het cnv om de bedrijfsorganisatie.126 Nu het eenmaal zo ver 
is, tekent zich een zekere terughoudendheid af. Het rapport concludeert: ‘met het 
vervangen van een collectieve arbeidsovereenkomst door een loonverordening zij 
men voorzichtig, vooral wanneer blijkt, dat in een bepaalde bedrijfstak een collec-
tieve arbeidsovereenkomst dichter bij de bedrijfsgenoten staat, in welk geval aan 
een collectieve arbeidsovereenkomst binnen het kader van het bedrijfschap in de 
eerste jaren voorkeur dient te worden verleend om dan geleidelijk verschillende 
onderdelen van de collectieve arbeidsovereenkomst naar een verordening over te 
brengen’.127 De cao is blijkbaar een zekerheid geworden, de bedrijfsorganisatie is 
dat (nog?) niet en ook voor het cnv geldt dat men geen oude schoenen weggooit 
voordat de nieuwe zijn ingelopen.

Op 17 april 1953 brengt de Sociaal-Economische Raad advies uit over het instellen 
van een aantal bedrijfschappen. Het cnv ziet hierin reden om op de avond van die 
dag een manifestatie te beleggen in het Amsterdamse Concertgebouw. ‘Het begin 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is er’, schrijft De Gids in een tweepa-
gina’s groot artikel onder de kop ‘Van loonslaaf tot bedrijfsgenoot’. De schrijver 
jubelt het haast uit als hij noteert: ‘Nooit heeft de melodie van De Vrijheidsvaan – 
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het Verbondslied – zo geklonken als in deze vergadering. Zeker en statig van ryth-
me, als de vastberaden stappen van iemand, die zijn doel kent. Een machtig samen-
spel van koor, orchest, orgel en samenzang, waarboven uit de trompetten klonken 
als de juichkreten van iemand, die een groot goed gaat bereiken. Het wàs ook de 
vreugde, welke de bijeenkomst beheerste. Maar een bezonken vreugde, omdat zij 
gepaard ging met het gevoel van grote verantwoordelijkheid voor de groei naar en 
het bereiken van nieuwe maatschappelijke vormen’. Eerst spreekt Ruppert, dan 
‘vriend P. Meliefste uit Middelburg, lid van de Christelijke Metaalbewerkersbond’. 
Vervolgens minister A.C. de Bruijn , de minister voor de pbo. Hij sluit zijn toe-
spraak vol warme woorden af door Amelink  koninklijk te onderscheiden voor al 
zijn werk voor de bedrijfsorganisatie. De schrille klacht over de vergeten pioniers 
in De Gids van 18 februari 1950 is blijkbaar ook in Den Haag gehoord. Als ook 
De Gaay Fortman , de rector van de Kaderschool heeft gesproken, besluit Rup-
pert  de bijeenkomst, waar de trots van het cnv voor wat bereikt is ruimhartig is 
uitgedragen.128

De dagelijkse werkelijkheid blijkt – zoals zo vaak – weerbarstig. De eerste 20 
schappen komen in 1954 tot stand, aan het eind van de jaren ’50 zijn er 50 schap-
pen. In diezelfde tijd wordt ook duidelijk dat lang niet in alle bedrijfstakken – bij-
voorbeeld industrie, banken- en verzekeringswezen – behoefte is aan schappen. 
Ook de mogelijkheden om verordenend op te treden worden niet of nauwelijks 
gebruikt.129 ‘De gang blijkt er een beetje uit te zijn’, constateert het cnv begin 1958. 
Ondanks dat blijft het Verbond tegenstander van het wettelijk afdwingen van be-

Afb. 17   Amelink ontvangt een koninklijke onderscheiding in verband met zijn werk voor 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
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drijfsorganisatie. Het gaat ‘hier om een geestesgesteldheid, een levenshouding’ en 
die ‘kan door de wetgever niet worden afgedwongen’. Dat neemt niet weg, dat de 
overheid de bedrijfsorganisatie wel kan stimuleren, onder andere door het over-
dragen van taken aan het georganiseerde bedrijfsleven. Er zijn – in de zienswij-
ze van het cnv – twee factoren, die belemmerend werken in de opbouw van de 
‘vernieuwing der samenleving’. De eerste factor is ‘het wantrouwen van werkge-
vers en werknemers tegenover elkaar’ en de tweede daarmee samenhangende fac-
tor is ‘het sterk op de voorgrond plaatsen van de verordenende bevoegdheid van 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen’. Het ‘wantrouwen’ tussen sociale partners is 
het gevolg van toenemende welvaart en het debat over de verdeling daarvan. De 
noodzaak om gezamenlijk op te trekken om de grote naoorlogse problemen te-
gemoet te treden, neemt jaar op jaar af. Het accent verschuift van ‘oplossen’ naar 
‘verdelen’, de belangen, die gelijk opliepen, gaan divergeren. 

Het cnv neemt gas terug op het gebied van de verordenende bevoegdheden, in 
De Richtlijnen toch ongeveer de kern van de bedrijfsorganisatie: werkgevers en 
werknemers nemen taken van de overheid over vanuit de gedachte van de soeve-
reiniteit in eigen kring. Blijkbaar is de behoefte aan die soevereiniteit, die verant-
woordelijkheid tot gevolg heeft, minder groot nu de praktijk dat mogelijk maakt. 
Het cnv beklemtoont dat ‘de nieuw ingestelde en nog in te stellen bedrijfslicha-
men organen van overleg, advies en wetgeving zijn – maar de eerste en de tweede 
van deze functies moeten eerst goed vervuld kunnen worden alvorens de laatste 
kan worden uitgeoefend’.130

Dat de tegenstellingen zich verharden blijkt wel uit het 28ste Verslag. Wordt 
in het 27ste Verslag de schuld voor de trage ontwikkeling nog bij werkgevers én 
werknemers gelegd, in het 28ste Verslag, dat in de loop van 1960 verschijnt, stelt 
het cnv in ‘minder gepolijste taal’ dat werkgevers menen dat ‘de arbeiders reeds 
voldoende te zeggen hebben in sociale aangelegenheden – daar moet nu niets meer 
bijkomen en in elk geval moet er niet bijkomen een medezeggenschap over an-
dere, meer economisch gekwalifi ceerde aangelegenheden’. De vraag naar de ‘me-
deschuld’ voor ‘de stagnatie’ wordt nog wel gesteld en er wordt gewezen op het 
feit dat ‘bij vele leden voor deze uiterst belangrijke zaak (…) een groot gebrek aan 
belangstelling bestaat’. Maar ‘gelet op de bewust tegenstrevende krachten’ is het 
voor de leiding van de vakbeweging geen eenvoudige taak om aan het bijbrengen 
van inzicht in de bedrijfsorganisatie ‘grote aandacht te besteden’.

‘Het cnv blijft de voorkeur geven aan de instelling van bedrijfsorganen op ba-
sis van vrijwilligheid (…). Maar deze voorkeur kan slechts blijven bestaan zolang 
zij niet stukbreekt op het harde onwillige verzet van werkgevers-minderheden, 
die zich tegen de vorming van publiekrechtelijke bedrijfsorganen keren omdat zij 
aan de arbeid geen plaats en geen medezeggenschap in economische aangelegen-
heden wensen te geven’. De toon verhardt en als het niet goedschiks kan dan maar 
kwaadschiks via opgelegde wetgeving en dat is voor het cnv een ongebruike-
lijk standpunt. De euforische stemming, die in 1953 in het Concertgebouw vorm 
kreeg, lijkt sinds lang vergeten.131
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6.4.2   De Sociaal-Economische Raad

In het eerste artikel van de Wet op de bedrijfsorganisatie wordt de Sociaal-Econo-
mische Raad (ser) in het leven geroepen. De ser is het ‘toporgaan’ van de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie en heeft in de grond van de zaak twee taken: de Raad 
adviseert de regering en ziet toe op de werkzaamheden van de schappen.132 De ser 
bestaat uit drie geledingen van gelijke grootte: werkgevers, werknemers en door de 
Kroon  benoemde leden. Uit deze laatste groep wordt de voorzitter op voordracht 
van de Raad door de Kroon  benoemd. De Raad bestaat uit ten minste 30 en uit ten 
hoogste 45 leden.

Deze samenstelling zegt niets over de verdeling van de zetels over de organisa-
ties. En daarover gaat het eerste meningsverschil dan ook.

Al voordat de wet formeel van kracht wordt, schrijft de verantwoordelijke 
staatssecretaris, W.C.L. van der Grinten , een brief aan de Raad van Vakcentralen 
met de vraag welke werknemersorganisaties voor benoeming van leden in aan-
merking moeten komen. Het antwoord is weinig verrassend: nvv, kab en cnv. 
Daarover zijn de vakcentrales het nog wel eens, maar de meningen lopen uiteen 
over de aantallen. Het nvv wenst een verdeling van 7-5-3 en wordt daarin na enige 
tijd tot verbazing van het cnv bijgevallen door de kab. In de antwoordbrief aan de 
staatssecretaris neemt het cnv een minderheidsstandpunt in. ‘Van de zijde van het 
cnv wordt het standpunt ingenomen, dat niet slechts rekening behoort te worden 
gehouden met de getalsverhoudingen, maar in gelijke mate ook met het feit, dat de 
bedrijfsorganisatie gebouwd wordt op de naar levens- en wereldbeschouwing ge-
richte vakorganisaties. Deze twee elementen ziet het cnv als gelijkwaardige nor-
men voor de verdeling van het aantal werknemerszetels (…). In verband daarmede 
acht het cnv een verdeling der werknemerzetels op basis van 6-5-4 billijk’.

Uit een gesprek met de staatssecretaris blijkt dat hij meer voelt voor de nvv-be-
nadering en derhalve schrijft het cnv een eigen brief aan de Raad van Ministers. 
Uitvoerig wordt het eigen standpunt nogmaals toegelicht. Eigenlijk beschouwt 
het cnv de 6-5-4 verdeling al als een compromis, want er zijn nu eenmaal verschil-
len in ledentallen, maar principieel moet een paritair samengestelde geleding be-
staan uit 5-5-5. ‘Wij mogen Uw Raad niet verhelen – zo schrijft het Verbond – dat 
de Christelijke vakbeweging aan het besluit (…) in meer dan normale zin zéér 
hoge en beslissende betekenis hecht’. Het cnv voelt zich als het om benoemingen 
gaat in algemene zin tekort gedaan en wijst naar een reeks recente benoemingen 
van vooraanstaande nvv-ers.

De brief is tevergeefs. Er komt niet eens antwoord. Op 7 maart 1950 deelt Van 
der Grinten  mee dat het cnv drie leden mag voordragen. Ruppert maakt een paar 
dagen later in een radiotoespraak van zijn hart geen moordkuil. ‘Tegen deze be-
slissing hebben wij zeer ernstig bezwaar. Deze beslissing toch is naar onze opvat-
ting in hoge mate onjuist, onbillijk en onrechtvaardig’. Maar ondanks de teleur-
stelling en de principiële bezwaren draagt het cnv Ruppert , Ormel  en De Boer  
voor als lid; Fuykschot , Moll  en Van Nierop  worden plaatsvervangend lid.133

Een voordracht, die overigens niet dan na een stevig intern debat tot stand komt. 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 maart bindt Van Baren  – be-
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drijfsgroepencentrale – de kat de bel aan: Waarom kunnen de bonden niet via het 
plaatsvervangend lidmaatschap worden betrokken bij de ser? En Peters  – me-
taalbewerkers – houdt een hardnekkig pleidooi voor het lidmaatschap van Fuyk-
schot . Het kost Ruppert de nodige moeite, maar uiteindelijk besluit het Bestuur 
overeenkomstig het voorstel.134

6.4.3   De Stichting van de Arbeid

Stapelkamp  laat zich in de oorlogsjaren door Stikker  overhalen om de oprichting 
van de privaatrechtelijke Stichting van de Arbeid te steunen.135 De Stichting is niet 
permanent bedoeld en mag de komst van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
niet hinderen, zo zegt Stikker  Stapelkamp  toe.

De Wet op de Bedrijfsorganisatie en de oprichting van de ser maken de vraag 
naar de toekomst van de Stichting van de Arbeid dan ook actueel. Het cnv heeft een 
duidelijk standpunt: de Stichting kan worden opgeheven. Maar de praktijk is weer-
barstig, bijvoorbeeld omdat de Stichting een juridisch verankerde rol speelt in de 
geleide loonpolitiek, en ook omdat de andere deelnemers minder uitgesproken zijn 
in hun opvattingen over het tijdelijk karakter van de Stichting. Stikker  stelt voor om 
de Stichting op te nemen binnen de ser als commissie voor sociale aangelegenheden, 
een standpunt dat in grote lijnen wordt gedeeld door nvv-voorzitter Kupers .136

Bij de oprichting van de ser is de discussie over de toekomst van de Stichting nog 
niet afgerond en er worden afspraken gemaakt over de taakverdeling: de ser zal op-
treden als adviescollege van het kabinet, terwijl de Stichting optreedt als er sprake is 
van een ‘onderhandelingselement’,137 een compromis dat niet zonder slag of stoot 
tot stand komt. Als gevolg van de Korea-crisis lopen de spanningen in de Stich-
ting rond de compensatie voor de stijgende kosten van levensonderhoud fl ink op. 
Het overleg in de Stichting lijkt nutteloos in de ogen van de Raad van Vakcentralen 
en daarmee lijkt de Stichting zelf nutteloos geworden. Toch besluiten partijen de 
Stichting niet op te heffen – de geringe belangstelling onder de niet-confessionele 
werkgevers voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is daar niet vreemd aan. 
In de Stichting kunnen partijen elkaar immers ontmoeten buiten invloed van de 
overheid, terwijl gezamenlijke afspraken niet altijd tot regelgeving behoeven te lei-
den. De vrees voor (overbodige) regelgeving is in werkgeverskring altijd aanwezig 
en daar schuilt ook een belangrijk bezwaar tegen de bedrijfsorganisatie.138

Ondanks de afspraken over de taakverdeling overlappen de activiteiten van de 
ser en de Stichting elkaar. De werknemers hebben voorkeur voor de ser, omdat 
daar geen onderscheid wordt gemaakt tussen de sociale en de economische kanten 
van het beleid, terwijl in de Stichting alleen over de sociale aspecten van het beleid 
wordt gesproken.

‘Op 4 mei 1955 werd in Utrecht een vrij merkwaardige herdenkingsbijeenkomst 
gehouden’, schrijft de auteur van het 26ste Verslag. De Stichting bestaat 10 jaar, 
maar reden tot echt feest is er niet. De Stichting heeft ‘verschillende malen ver-
stek’ laten gaan met name ‘op het punt van de besluitvorming ten aanzien van de 
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loonpolitiek en de loonhoogte’. De betekenis van de Stichting is verminderd, die 
van de ser gegroeid. De vraag ‘of het voortbestaan van de Stichting gerekt moet 
worden’ wordt dan ook steeds vaker gehoord. Het cnv heeft een eigen conclu-
sie bereikt. Natuurlijk moet het overleg tussen werkgevers en werknemers wor-
den voortgezet, want het cnv kiest principieel voor samenwerking. Maar staat 
de Stichting de opbloei van de ser niet in de weg? In lijn met de opstelling rond 
de bedrijfschappen wijst het cnv erop dat de bedrijfsorganisatie ‘niet in de eerste 
plaats een organisatie is, die verordeningen moet maken. Zij is in de eerste plaats 
orgaan van overleg’. Ruppert constateert dan ook in het bestuur van de Stichting 
dat het voortbestaan ‘zo niet zinloos dan toch hopeloos is’. Hij vindt ook dat tij-
dens de ‘herdenkingsbijeenkomst op 4 mei a.s. van de opheffi ng van de Stichting 
tevens mededeling ware te doen’.139 Die mededeling wordt niet gedaan, maar is te-
kenend voor de sfeer rond het herdenkingsfeest.

Een jaar later – de Stichting bestaat nog steeds en speelt een rol in de loonpoli-
tiek – dreigt de opheffi ng wel een feit te worden. Het overleg over de loonontwik-
keling in 1956 loopt muurvast en de werknemers verlaten het overleg, omdat zij er 
geen heil meer in zien. De facto bestaat de Stichting niet langer, maar de jure zijn 
er nogal wat problemen mee verbonden. Het bba 1945 is onuitvoerbaar zonder 
dit overlegorgaan en derhalve grijpt de minister van Sociale Zaken, J.G. Suurhof 
(pvda), in. Hij lijmt de breuk en herstelt het overleg. Maar echt nieuw leven zit er 
niet in. De Gaay Fortmann – rector van de cnv Kaderschool – constateert in het 
najaar van 1956 ‘dat de Stichting van de Arbeid haar taak heeft volbracht’ en dat 
zijn zware woorden in protestants-christelijk kring.140 Toch lijkt de stelling van de 
vu-hoogleraar een nabrander in de discussie. Tijdens de zomermaanden van het-
zelfde jaar zetten de werknemers de werkgevers voor het blok: de Stichting wordt 
gebaseerd op een sociaal én economisch programma of de Stichting moet verdwij-
nen. Die eis is vooral een probleem voor de niet-confessionele werkgevers, die in 
eigen kring het verschil tussen sociaal en economisch maken. Het Centraal Soci-
aal Werkgeversverbond (cswv) neemt deel in de Stichting, het Verbond van Ne-
derlandse Werkgevers (vnw) niet. Dit probleem wordt omzeild door overleg te 
beginnen tussen de voorzitter van de vier industriële werkgeversorganisaties en 
de drie vakcentrales. Het formele doel van dat overleg: het bevorderen van de be-
drijfsorganisatie.

De grote invloed van de Stichting uit de direct naoorlogse jaren is verdwenen 
en krimpt feitelijk nog verder in, terwijl de rol van de ser toeneemt. Een commis-
sie buigt zich eind jaren ’50 opnieuw over de taakverdeling. Het resultaat is dat de 
Stichting een ‘waardevolle taak’ behoudt voor onderwerpen die het kabinet niet 
voldoende zwaar vindt om aan de ser voor te leggen. En natuurlijk blijft de Stich-
ting een rol spelen in de loonpolitiek. Feitelijk gaan ser en Stichting samenwer-
ken. De organisatie van de Stichting wordt opgeheven en de medewerkers treden 
in dienst van de ser. Sindsdien huizen beide overlegorganen in één ‘huis’.

Het cnv kan leven met de taakverdeling. Niet omdat de opvattingen over de 
Stichting veranderen, maar omdat de ser meer en meer voldoet aan het beeld dat 
het cnv heeft over de positie van het toporgaan van de bedrijfsorganisatie.141 
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6.4.4   Medezeggenschap op ondernemingsniveau

Op 6 juni 1950 komt de Wet op de ondernemingsraden tot stand. Een wet, die in 
de visie van het cnv werknemersmedezeggenschap in de onderneming moet be-
vorderen. Maar dat doet de wet te weinig en het Verbond is dan ook niet echt te-
vreden. De wet had onderdeel moeten zijn van de wetgeving op het terrein van 
de bedrijfsorganisatie, want het gaat bij beide wetten om hetzelfde.142 Het cnv is 
vooral niet tevreden over de wijze waarop de kandidaatstelling voor de onderne-
mingsraden plaatsvindt. Per sector wordt een bedrijfscommissie ingericht, die tot 
taak moet krijgen om ‘organisaties van werknemers aan te wijzen’, die kandida-
ten voor de or mogen voordragen – althans zo zou het moeten zijn in de visie van 
het cnv. Met andere woorden: alleen georganiseerden kunnen lid worden van een 
or. Maar de wet laat (teveel) ruimte voor ongeorganiseerden. Feitelijk wil het cnv 
overigens nog een stap verder gaan. ‘De bedrijfscommissie bepaalt, hoeveel leden 
van de ondernemingsraad ieder der (…) aangewezen organisaties mag benoemen’. 
Het aantal zetels wordt derhalve per bond vastgelegd en – zonder dat het nadruk-
kelijk wordt uitgesproken – het cnv krijgt bij ondernemingsraden in de grond van 
de zaak hetzelfde aantal als bij de samenstelling van de ser. Het gaat niet om abso-
lute verhoudingen, maar om de representatie van de maatschappelijk stromingen.

De wetgever biedt voor deze monopolisering van de ondernemingsraden aan-
knopingspunten, zo meent de Raad van Vakcentralen in 1953, maar volkomen 
uitsluiten van ongeorganiseerde arbeiders lijkt toch onmogelijk. Daarom komen 
de drie vakcentrales een compromis overeen: uitgangspunt blijft dat ongeorgani-
seerden niet aan de kandidaatstelling kunnen deelnemen. Maar ‘bij wijze van uit-
zondering op deze regel, kunnen ongeorganiseerden wel aan de candidaatstelling 
deelnemen, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a  De bedrijfscommissie dient te bepalen of deelname van de ongeorganiseerden 

mogelijk en gewenst is; 
b  De directie der onderneming moet hier om verzoeken;
c  Minimaal 50% van de ongeorganiseerden dienen schriftelijk te verklaren, dat 

zij aan de candidaatstelling wensen deel te nemen.143

Een benadering, die meer lijkt dan zij is, want de bedrijfscommissies bestaan aan 
werknemerszijde uit georganiseerde werknemers en de administratieve romp-
slomp vormt – zeker in wat grotere ondernemingen – een hoge drempel.

Het cnv sluit dus een compromis met de andere centrales, maar niet van harte. 
‘De kandidaatstelling en verkiezing van leden (…) blijft een moeizame materie. 
(…) Als gevolg van minder democratische verkiezingssystemen beslist het dom-
me getal, waardoor in vele gevallen eenzijdig samengestelde raden ontstaan, die 
niet meer een afspiegeling zijn van het personeel in al zijn geledingen en richtin-
gen’. Het cnv verzet zich dan ook tegen kiessystemen, waardoor de kans op deel-
name in ondernemingsraden door cnv-leden kan worden belemmerd. Er bestaat 
een voortdurend waarneembare spanning tussen de ambities van het cnv – het 
voluit dragen van medeverantwoordelijkheid – en de omvang van zijn ledenaantal. 
De kleinste vakcentrale heeft het duidelijk moeilijk met ‘het domme getal’.144

Niet echt tevreden met de inhoud, ook niet echt tevreden met de realisatie van 
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de wet. Het duurt allemaal wel erg lang. De instelling van de bedrijfscommissies 
kost veel tijd, want hier speelt de samenhang met de inrichting van de bedrijfsor-
ganisatie en die vlot ook al niet. In opeenvolgende verslagen klaagt het cnv over 
gebrek aan voortgang. Maar in de opeenvolgende sociaal-politieke programma’s 
wordt met geen woord gerept over de ondernemingsraden. ‘De Overheid blijve 
de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven sterk bevorderen’ is gedu-
rende een aantal programma’s de openingszin, maar een vergelijkbare wens ten 
aanzien van de ondernemingsraden ontbreekt.

De ambivalente houding ten opzichte van ondernemingsraden kan wellicht ver-
klaard worden uit het getalsprobleem. Het cnv is op landelijk niveau de derde vak-
centrale in grootte, maar in tal van ondernemingen verreweg de kleinste. Maar er is 
ook een meer inhoudelijk argument. Het cnv zoekt de verdere ontwikkeling van de 
medezeggenschap binnen de onderneming liever via het vennootschapsrecht.145

In 1948 richt de minister van Justitie zich tot de Stichting van de Arbeid met de 
vraag of het vennootschapsrecht niet moet worden herzien ‘met de strekking om 
aan de factor arbeid medezeggenschap in de onderneming te geven’. Het bestuur 
van de Stichting besluit om deze vraag pas collectief te beantwoorden nadat de af-
zonderlijke organisaties die vraag in eigen kring hebben besproken. 

Het cnv stelt een commissie in, waarin naast bondsbestuurders ook wordt deel-
genomen door hoogleraren van de Vrije Universiteit.146 Op 14 oktober 1949 is het 
rapport gereed. De commissie redeneert als volgt. ‘Bij de schepping werd aan de 
mens een koninklijke functie toebedeeld: de heerschappij over al het geschape-
ne’, waarbij bezit en arbeid een zijn. Maar ‘zonde en vloek’ hebben de arbeid ver-
anderd: slavernij in plaats van heerschappij. Daarmee is de arbeidende mens zijn 
waardigheid kwijtgeraakt. ‘De Christelijke vakbeweging strijdt voor het herstel 
van de waardigheid. (…) De Christelijke vakbeweging vraagt medezeggenschap. 
Niet om de verhoudingen in het bedrijf op revolutionaire wijze te keren’, maar ‘om 
de verhoudingen weder gezond te maken’, met andere woorden om de arbeider ‘te 
herstellen in zijn verantwoordelijkheid’.

Het gaat bij medezeggenschap dan ook om meer dan invloed op het sociaal be-
leid, het gaat om medezeggenschap over het gehele beleid – sociaal en economisch. 
De basis daarvan ligt in de apostolaire taak, die het cnv ook voor zichzelf ziet. 
‘Het ergste is dat deze “arbeidende mens” niet meer vraagt naar God. Maar is het 
niet verklaarbaar dat, wie zo in zijn waardigheid als schepsel is gekrenkt, de weg 
naar de Schepper niet vindt?’ Medezeggenschap is daarmee geen doel, maar een 
middel: een middel om de arbeider in en door zijn arbeid niet te belemmeren God 
te vinden. Zolang de arbeider niet hersteld is in zijn verantwoordelijkheid, ‘zolang 
alles over hem en zonder hem wordt beslist, zal zijn belangstelling niet worden 
gewekt en de band [met God, ph] niet worden hersteld’.

Bij medezeggenschap is de vraag naar de eigendom aan de orde. De ‘eigen-
dom’ in de onderneming – zo is de opvatting – is naar zijn aard geen individuele, 
laat staan een onbeperkte of absolute eigendom. ‘Nimmer is de eigendom voor-
bestemd geweest om als vijand tegenover de arbeid te staan. Zij stammen uit de-
zelfde wortel: des mensen scheppingsheerschappij. Eigendom is slechts arbeid in 
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rust’. ‘De Christelijke vakbeweging verlangt geen aantasting van de eigendom en 
nog minder ondermijning van het gezag. Zij wil, zich van haar verantwoordelijk-
heid bewust, de nood trachten te lenigen, die heerst in de wereld van de arbeid. 
Toekenning en regeling van de medezeggenschap is daartoe een doeltreffend mid-
del. Medezeggenschap zal de arbeider herstellen in de rechtspositie, die hem naar 
Christelijke beginselen in de onderneming toekomt. Zij zal hem opnieuw verbin-
den aan zijn werk en zijn bedrijfsgenoten. Zij betekent een nieuwe bedrijfs- en 
nieuwe arbeidsgemeenschap’.

Als medezeggenschap een recht van de arbeider is, hoe geef je dat dan vorm? In 
het rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij de verschillende vormen die een onder-
neming in juridische zin kan hebben. De conclusie is dat ‘de medezeggenschap 
slechts ten volle tot haar recht komt, indien de onderneming wordt gedreven in 
een rechtsvorm, waaraan rechtspersoonlijkheid is verbonden’. Medezeggenschap 
kan op verschillende manieren vorm krijgen. De commissie komt tot de conclusie 
dat ‘zonder daarmede andere mogelijkheden uit te sluiten of aan reeds lang ver-
kregen resultaten afbreuk te doen, dat de economische medezeggenschap voors-
hands dient te worden georganiseerd in een speciaal daartoe bestemd orgaan. (…) 
Dit orgaan moet zijn een college van arbeidsgedelegeerden’. Door deze keuze kan 
bij iedere rechtspersoon een college worden ingesteld – ongeacht de vorm en de 
bestaande regels of statutaire afspraken. De commissie merkt op dat ‘de econo-
mische medezeggenschap in nauwe samenhang met de sociale medezeggenschap 
dient te worden georganiseerd’. Daarbij moet worden bevorderd dat de leden van 
het college dezelfde zijn als de leden van de ondernemingsraad.

De benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen is ‘geen oplossing 
voor het vraagstuk van de medezeggenschap’. Wie commissaris wordt, houdt im-
mers op arbeider te zijn. Toch meent de commissie dat deze mogelijkheid niet 
moet worden uitgesloten om arbeidersmedezeggenschap vorm te geven, want het 
benoemen van een commissaris, die in ‘de arbeiderswereld vertrouwen’ geniet kan 
‘ongetwijfeld van betekenis zijn’.

Het cnv beseft dat de vormgeving van economische medezeggenschap niet van 
de ene op de andere dag is te realiseren. ‘Evenals de sociale medezeggenschap zal 
ook de economische medezeggenschap moeten groeien op natuurlijke wijze, zo-
veel mogelijk op voet van vrijwilligheid’.147

De zienswijze op de bedrijfsmedezeggenschap, die door de commissie wordt ont-
wikkeld en door het Algemeen Bestuur wordt overgenomen, krijgt een plaats in 
de sociaal-politiek programma’s van de christelijke vakbeweging. Zo staat in het 
programma, dat in 1955 wordt opgesteld: ‘de wetgeving, betrekking hebbende op 
de rechtsvorm van de onderneming, dient dusdanig herzien te worden, dat vor-
men van medezeggenschap worden verkregen, welke aan de arbeid in de onderne-
ming de hem toekomende plaats en verantwoordelijkheid verzekeren’.148

De eerlijkheid gebied te zeggen dat het cnv in hoge mate alleen staat met deze 
visie. De beantwoording van de oorspronkelijke vragen van de minister van Justi-
tie aan de Stichting van de Arbeid, komt niet van de grond. Niet alle organisaties 
– waaronder het nvv – slagen er in om in eigen kring tot een uitgewerkte opvatting 
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te komen. De poging van het cnv om in Conventsverband tot een gezamenlijke, 
christelijk-sociale visie te komen, loopt ook spaak.

Toch plaatst het cnv zijn benadering opnieuw op de agenda door in 1957 een 
vervolgstudie te beginnen naar de rechtsvorm van de onderneming. De zaak 
wordt breed opgepakt door de instelling van drie werkgroepen: een voor de so-
ciaal-ethische aspecten – Ruppert zelf wordt hier voorzitter –, een voor de juridi-
sche kant van de zaak en een voor de sociaal-economische aspecten.

De werkgroep die de sociaal-ethische aspecten bestudeert, is als eerste klaar en 
publiceert haar rapport in Evangelie en Maatschappij van januari 1958. Natuurlijk 
wordt teruggegrepen op het eerdere rapport, zij het dat het taalgebruik sterker is 
afgestemd op de leesbaarheid voor de leden. De werkgroep denkt overigens langs 
dezelfde lijnen. Een arbeidsorganisatie is een samenwerkingsverband van mensen 
en de persoonlijke verantwoordelijkheid is van centraal belang. De werkgroep 
komt evenwel tot een andere conclusie voor wat de vormgeving van de medezeg-
genschap betreft. De gedachte om tot een college van arbeidsgedelegeerden te ko-
men wordt verlaten. De werkgroep bepleit een Raad van Beheer ‘bestaande uit 
vertegenwoordigers van de leiding, kapitaal en arbeid’. De leiding van de onder-
neming moet aan deze Raad verantwoording afl eggen over het gevoerde beleid, 
waardoor de leiding van de organisatie duidelijk maakt niet zelfstandig op te tre-
den, maar vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere 
bedrijfsgenoten. De Raad kan op haar beurt de leiding ter verantwoording roepen 
en advies geven over ‘de algemene richting van het economische, het sociale en het 
technische beleid’. De Raad moet toestemming geven voor een aantal belangrijke 
beslissingen, zoals het beëindigen van de onderneming.

In de visie van de sociaal-ethische werkgroep blijft er een rol voor de algemene 
vergadering van aandeelhouders en voor de ondernemingsraad. ‘Beide vormen 
een ontmoetingsplaats van de leiding met een van de andere partners’.149

Het eindrapport van de commissie wordt pas begin 1962 gepubliceerd. Daaruit 
blijkt dat de vraag van de sociaal-ethische werkgroep om haar resultaat kritisch 
te beoordelen, gevolg heeft gehad. De commissie – en met de commissie de Ver-
bondsraad – komt tot een andere opvatting over de inrichting van de naamloze 
vennootschap, de ondernemingsvorm die de voorkeur van het cnv heeft.

De eerder gekozen vorm, waarin een college van arbeidsgedelegeerden en de 
ondernemingsraad samen medeverantwoordelijkheid dragen voor het economi-
sche en het sociale beleid, komt bij nadere doordenking onvoldoende tegemoet 
aan het feit dat arbeid en kapitaal samenwerken. Het voorstel van de sociaal-ethi-
sche werkgroep om een tripartiete Raad van Beheer in te stellen kent vooral een 
bezwaar van juridisch-technische aard, want aanpassing van het vennootschaps-
recht langs deze lijnen zal te veel tijd kosten en er lijkt onvoldoende draagvlak te 
bestaan. Eenzelfde bezwaar treft de mogelijkheid om de Raad van Commissaris-
sen om te bouwen tot een bipartiet orgaan, waarin de helft van de leden door de 
werknemers wordt gekozen. Daarom komt de commissie tot de conclusie dat een 
Raad van Commissarissen, waarvan eenderde deel door het personeel wordt ge-
kozen, de meest haalbare variant is, die zonder al teveel juridische problemen ook 
daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Voor de langere termijn houdt men het 
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oog gericht op een tripartiete Raad van Beheer, maar ook voor het cnv geldt dat 
één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht.

Ook hier is natuurlijk de vraag naar de kandidaatstelling en de verkiezing aan 
de orde. Gelet op de hiërarchische orde in de onderneming ligt het niet voor de 
hand om personeelsleden tot lid van de Raad van Commissarissen te verkiezen. 
Daarmee komen deze leden formeel boven hun eigen leidinggevenden te staan en 
dat bevordert de heldere bevoegdheidsverdeling in de organisatie niet echt. Ook 
vakbondsbestuurders moeten niet toetreden tot de Raad, ‘omdat het tot bijzon-
dere moeilijkheden zou kunnen leiden, wanneer men tegelijk onderhandelaar met 
de directie ener onderneming èn commissaris dier onderneming zou moeten zijn’. 
De kandidaten moeten derhalve van buiten de onderneming komen, maar wel 
verbonden zijn met de werknemers van de onderneming. Dat kan door er voor 
zorg te dragen dat kiezers en gekozenen dezelfde levensbeschouwelijke opvat-
tingen delen. Een opvatting die nauw aansluit bij de eerder betrokken stelling dat 
niet het getal alleen, maar vooral de levensbeschouwelijke stromingen bepalen hoe 
een orgaan wordt ingericht. 

In ruim tien jaar tijd verandert het cnv drie keer van opvatting over de praktische 
vormgeving van medezeggenschap op ondernemingsniveau. Een standpunt op een 
bepaald moment weerspiegelt eerder de stand van het denken op dat moment dat 
iets anders. In zijn principiële benadering zoekt het Verbond aansluiting bij de eigen 
traditie. In het rapport van de sociaal-ethische commissie wordt teruggegrepen op 
Sikkel , Talma  en Amelink  om een actuele visie op het wezen van de arbeidsorga-
nisatie te formuleren. In de kern gaat het om samenwerking en het via organisatie 
verminderen van mogelijke spanningen tussen arbeid en kapitaal. Het cnv verwierp 
en verwerpt de klassenstrijd. Maar de vraag op welke manier de principiële keuzes 
moeten worden vertaald in praktische organisatie blijkt niet eenvoudig. Het feit 
dat het cnv telkens breedsprakig aandacht besteed aan de kandidaatstelling en de 
verkiezing, illustreert de spanning tussen ideaal en praktijk: de spanning tussen de 
macht van de ambitie en de macht (of juist het gebrek daaraan) van het getal. Ook 
het feit dat het cnv in veel van zijn idealen alleen staat, speelt ontegenzeggelijk een 
rol. In het eindrapport van de commissie wordt dat zichtbaar. Er wordt weliswaar 
een principiële keuze gemaakt, maar daarvoor is (op kortere termijn) geen draagvlak 
te realiseren. Dus kiest men voor een mogelijkheid met meer kans van slagen. 

6.5   Relaties

6.5.1   Verkiezingen 1952 en 1956

De relatie met de politiek is voor het cnv vooral een relatie met de protestants-
christelijke partijen en daarbinnen vooral een relatie met de arp. Veel (gerefor-
meerde) bestuurders van de christelijke vakbeweging zijn lid van de ar en sommi-
gen spelen ook in die partij een belangrijke rol. Aan het eind van de jaren ’50 maken 
drie leden van het Verbondsbestuur deel uit van de Tweede Kamer. Hazenbosch 
en Van Nierop  zijn lid van de ar-fractie, datzelfde geldt voor de voorzitter van 
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de Hout- en Bouwbond, J. van Eibergen . Van Mastrigt  is lid van de fractie van de 
Christelijk-Historische Unie, net als H. Kikkert, die bestuurder is van de Christe-
lijke landarbeiders en sinds 1946 in de Kamer zit en D.H. van der Mei, die beleids-
medewerker is bij de Vakcentrale cnv. Op het oog zou dit kunnen betekenen dat 
de eertijds slechte relatie met de politiek aanmerkelijk is verbeterd. Het tegendeel 
is het geval. Juist in de jaren ’50 begint het cnv zich aan de protestants-christelijke 
zuil te ontworstelen en zet de vakcentrale een ontwikkeling in van een verzuilde 
naar een identiteitsorganisatie.150

Ruppert kiest in 1948 duidelijk een andere koers als het gaat om politieke beïn-
vloeding via cnv-bestuurders op de kieslijsten en in de Tweede Kamer. Ruppert 
meent dat de strategie om via gekozen vakbondsbestuurders het beleid van de arp 
en de chu te beïnvloeden weinig zoden aan de dijk zet. Hij verwacht meer van 
het beïnvloeden van de leiding van de partijen, onder andere door het aangaan van 
– zo nodig confronterende – gesprekken. Met die koerswijziging brengt hij zich-
zelf evenwel in de problemen. ar-leider Schouten verwijt hem afstand te nemen 
van de politiek, het tegendeel is waar. Ruppert bemoeit zich juist intensief met de 
politiek, met name met het beleid van de arp. Hij maakt deel uit van de ‘moderne’ 
stroming, die een uitgesproken visie heeft op de rol van de arp.151

Bij het opmaken van de kieslijsten voor de verkiezingen in 1952 worden Hazen-
bosch (arp) en Van Mastrigt  (chu) benaderd voor een plaats op de lijst. Beiden 
bewilligen, maar pas na de nodige discussies binnen de top van het cnv. Er is zelfs 
een extra vergadering van de Verbondsraad voor nodig om het pleit – wel of geen 
toestemming – te beslechten.

Afb. 18   J. van Eibergen (links) en C.P. Hazenbosch (3e van rechts) als lid van de AR-fractie. 
Verder (v.l.n.r.) th. A. Versteeg, fractievoorzitter J.A.H.J.S. Bruins Slot, oud premier P.S. Ger-
brandy, H. van Eijsden en J. Meulink.
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Op 8 april 1952 – aan de vooravond van de vergadering van het Centraal Comité 
van de arp, waarop de lijst voor de verkiezingen zal worden vastgesteld – komt 
de Verbondsraad bijeen. Ruppert ‘geeft een uiteenzetting van de gang van zaken 
ten aanzien van de candidaatstelling van Hazenbosch. Het Verbondsbestuur heeft 
deze zaak in den brede besproken.152 Verschillende argumenten pleiten tegen de 
inwilliging van het verzoek van de heer Schouten  om het vriend Hazenbosch 
mogelijk te maken, een Kamerlidmaatschap te aanvaarden. Wij zouden vriend 
Hazenbosch niet gaarne willen missen. Er zijn echter ook argumenten die vóór 
inwilliging van het verzoek pleiten. Het is in het belang van de Christelijke vakbe-
weging, dat er ook op politiek gebied een goed geluid wordt gehoord’. Daarmee is 
Ruppert weer terug bij de vooroorlogse argumentatie en dringt zich de – niet echt 
te beantwoorden – vraag op of zijn standpunt uit 1948 niet door ervaringen met 
Stapelkamp  en partij-politieke overwegingen werd ingegeven. Uit de omstandige 
bespreking – die ook over de positie van Van Mastrigt  gaat – blijkt dat de Ver-
bondsraad heftig verdeeld is. ‘Conjong kan zich met de gang van zaken in grote 
lijnen verenigen’, maar C.A. Bakker  onderschrijft wat P. Kapinga en P. Stokman  
hebben gezegd. ‘De vrienden zullen (…) een keus moeten doen tussen het Kamer-
lidmaatschap en het Verbond. Een combinatie van beide functies is niet moge-
lijk’. Ruppert herhaalt zijn argumenten pro nogmaals, waarbij hij er op wijst ‘dat 
noch Van Mastrigt  noch Hazenbosch naar het Kamerlidmaatschap solliciteren’. 
Hij verwijst ook naar de ervaringen bij het nvv en de kab, die ‘mensen uit hun be-
weging in de Kamer hebben’. Hij overtuigt zeker niet iedereen. In de afsluitende 
stemming – een betrekkelijk zeldzame gebeurtenis binnen het cnv – stemmen 7 
leden tegen het verlenen van toestemming, terwijl de overige 14 instemmen.

Op 25 juni 1952 worden de verkiezingen gehouden. Van Mastrigt  noch Hazen-
bosch wordt gekozen. Toch is de discussie niet doelloos, want als J. van Baal op 1 
april 1953 de Tweede Kamer verlaat om Gouverneur van Nieuw-Guinea te wor-
den, treedt Hazenbosch wel tot de ar-fractie toe. Van Mastrigt  wordt in 1956 ge-
kozen doordat hij op een verkiesbare plaats staat en omdat de Tweede Kamer van 
100 tot 150 leden wordt uitgebreid. Ook die verkiezingen doen het nodige stof 
opwaaien binnen het cnv.

Bij het opmaken van de kieslijsten in 1952 gaat het om twee cnv-ers. In 1956 wor-
den Ruppert (opnieuw), Roolvink , Van Nierop  en het hoofd van de Rechtskun-
dige dienst, W.R. van der Sluis  door de arp benaderd, terwijl Van Mastrigt  weer 
kandidaat kan worden voor de Christelijk-Historische Unie – ook Van der Mei 
wordt door die partij gevraagd een plaats op de lijst te aanvaarden. Dat lijkt te 
veel van het goede. Ruppert is evenals eerder niet beschikbaar, Hazenbosch is Ka-
merlid en valt feitelijk buiten het debat en ook over Van der Sluis en Van der Mei 
– beiden adviseurs en  geen bestuurders – is geen discussie. Maar Van Nierop  en 
Roolvink  zijn onderwerp van beraad in de Verbondsraadsvergadering van 4 fe-
bruari 1956. Ruppert rondt de discussie af met het voorstel ‘te stemmen over de 
volgende twee vragen: a. Is het gewenst dat er naast Hazenbosch en Van Mastrigt  
nog 1 Verbondsbestuurder lid van de 2e Kamer wordt? b. Indien het antwoord 
op vraag a bevestigend is, moet dan Van Nierop  of Roolvink  zich candidaat la-

 6.5  Relaties 255

210-264•Hazenbosch H06.indd   255 08-04-2009   22:35:45



256 6  ‘De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid’

ten stellen? Allen gaan met het voorstel van de voorzitter accoord. De uitslag van 
de stemming over vraag a is aldus: 19 uitgebrachte stemmen, waarvan er 1 blanco 
is en 15 vraag a. met ja beantwoorden en 3 vraag a. met neen beantwoorden. De 
uitslag van de stemming van vraag b. is aldus: 19 uitgebrachte stemmen, waarvan 
er 8 zich onthouden van het geven van een antwoord en 10 stemmen zich voor 
een candidatuur van Van Nierop  uitspreken en 1 stem voor de candidatuur voor 
Roolvink ’.153 

Het debat over het al dan niet verlenen van toestemming is een zichtbaar deel van 
de relatie van het cnv tot de politiek. Er is duidelijk sprake van ambivalentie: men 
beseft niet zonder de politieke besluitvorming te kunnen, streeft nadrukkelijk ook 
naar beïnvloeding van die besluitvorming, maar wil de eigenheid en zelfstandig-
heid niet in het geding brengen. ‘De politiek’ – vooral de arp – moet naar de wens 
van de Christelijke vakbeweging luisteren, want dat is in beider belang. Rupperts 
vrees dat een te weinig sociale arp de arbeiders van zich zal vervreemden is van 
meer dan partij-politiek belang. Ruppert – en met hem het cnv-bestuur – zijn be-
ducht voor de gevolgen van het verlies van het contact tussen de arp en de christe-
lijke arbeiders. Zij kunnen in de armen van de pvda worden gedreven en daarmee 
– op termijn – in de armen van het nvv. En dat kan leiden tot ontkerkelijking – een 
gruwel in de ogen van de sterk religieus gedreven vakbondsvoorzitter. 

In 1956 stelt de na-oorloge antirevolutionaire leider, J. Schouten , zich niet langer 
verkiesbaar na een zeer langdurig lidmaatschap van de Tweede Kamer, een lid-
maatschap, dat in 1918 op voorspraak van het cnv begon. Ook treedt de 73-jari-
ge politicus terug als voorzitter van zijn partij. Deze twee vacatures vormen voor 
Ruppert  reden om zich in te zetten voor een meer op arbeiders georiënteerde op-
volger. 

Het ar-bestuur draagt in januari 1956 W.P. Berghuis , in het dagelijks leven bur-
gemeester van Kampen, voor het voorzitterschap voor. De kritiek van Ruppert 
op deze voordracht is niet mis te verstaan. Berghuis  is als aanhanger van de door 
Ruppert sterk bestreden Dooyeweerd , volkomen ongeschikt om het vertrouwen 
van de christelijke arbeiders in de arp te herstellen. In een gesprek met Schou-
ten  vraagt Ruppert zich af waarom geen van de voorgestelde kandidaten voor het 
partijbestuur afkomstig is uit de christelijke vakbeweging. Terwijl daar toch – zo 
schrijft hij een paar dagen later – fi guren als De Gaay Fortman  of Hazenbosch  
wellicht beschikbaar zijn.154

De invloed van het cnv – dat formeel natuurlijk niets met deze zaak te maken 
heeft – is blijkbaar zo groot dat het Centraal Comité direct bij elkaar komt. Dat 
leidt ertoe dat J. van Eibergen  – de voorzitter van de bouwbond – een bestuurs-
post krijgt aangeboden. Maar hij bedankt – ongetwijfeld na overleg met Ruppert. 

Het vertrouwen in de arp is niet toegenomen en zal nog verder dalen. In juni 
1956 verliest de arp – net als in 1952 – de verkiezingen. Ruppert ziet daarin onge-
twijfeld zijn gelijk. Het tij moet gekeerd en dat kan door iemand uit de arbeiders-
beweging tot fractievoorzitter te kiezen. Ruppert heeft daarbij – zoals blijkt uit 
een persoonlijke brief aan J.A.H.J.S. Bruins Slot  – Hazenbosch op het oog. Maar 
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de invloed van de cnv-voorzitter reikt niet zover als hij wel wil. Bruins Slot  wordt 
voorzitter, nadat lijsttrekker J. Zijlstra  opnieuw minister is geworden.155

6.5.2   Kabinetsformatie 1959156

Begin december 1958 valt het kabinet-Drees , waarmee er een feitelijk einde komt 
aan de rooms-rode coalities, die Nederland na 1945 geregeerd hebben. Er worden 
nieuwe verkiezingen uitgeschreven, terwijl het interimkabinet-Beel  het land be-
stuurt. De opstelling van de kandidatenlijsten komt deze keer slechts summier aan 
de orde in de Verbondsraad. De voorzitter ‘acht het niet nodig dat de Verbonds-
raad nu opnieuw een besluit neemt ten aanzien van de vraag wie van de verbonds-
bestuurders toestemming zal worden verleend om een eventuele kandidatuur te 
aanvaarden. (…) Besloten wordt de mededeling van de voorzitter voor kennisge-
ving aan te nemen’.157

Binnen de arp – en naar mag worden aangenomen binnen het cnv – is het ein-
de van de rooms-rode coalities niet echt een probleem. De maatschappijvisies ver-
schillen aanzienlijk, zoals blijkt uit de langdurige discussies over de inrichting van 
de sociale zekerheid en de bedrijfsorganisatie. In antirevolutionaire kring groeit 
de gedachte om na de verkiezingen in maart 1959 een christelijk-sociaal kabinet te 
formeren. Maar de arp verliest opnieuw en de drie christelijke partijen (kvp, arp 
en chu) behalen 75 van de 150 zetels. Te weinig voor een christelijke coalitie, die 
overigens bij de kvp158 en de chu op minder steun mag rekenen dan binnen de arp. 
Informateur Beel  koerst dan ook aan op een coalitie tussen de drie christelijke par-
tijen en de liberale vvd. Voor de cnv-voorzitter is die samenwerking alleen aan-
vaardbaar als uit vvd-kring acceptabele fi guren tot het kabinet toetreden en als het 
beleid een duidelijk christelijk-sociaal stempel draagt.

In de jaren ’50 voltrekt een kabinetsformatie zich anders dan in later jaren ge-
bruikelijk wordt. Een informateur verkent de mogelijkheden om tot een verge-
lijk tussen partijen te komen zonder dit al te nadrukkelijk in te vullen. Vervolgens 
zoekt een formateur volgens een globale verdeelsleutel mensen uit die partijen aan 
om tot een kabinet toe te treden. De aangezochte ministers formuleren een re-
geerakkoord, waarover zij contact onderhouden met hun fractievoorzitter. Als de 
nieuwe ministers het onderling eens zijn en het regeerakkoord is gesloten, kan het 
kabinet – na beëdiging – aantreden in het parlement.

Op 28 maart 1959 wordt E.J. de Quay  (kvp) verzocht op te treden als forma-
teur. Hij gaat met veel vallen en opstaan op zoek naar bewindslieden, onder hen 
Hazenbosch, die kandidaat-minister is voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Een van de gevolgen van het geschuif met ministers en ministersposten is dat de 
antirevolutionaire lijsttrekker Zijlstra  – eerst beoogd minister van Financiën – zijn 
kandidatuur kwijtraakt. Binnen de arp stuit dat op het nodige verzet, alhoewel 
Zijlstra  zelf poogt duidelijk te maken daarmee te kunnen leven.

In dezelfde tijd groeit binnen het cnv verzet tegen het komende kabinet, dat een 
onvoldoende christelijk-sociaal stempel heeft. Dat blijkt onder andere uit het feit 
dat het ministerie van Financiën in handen komt van de vvd. De aarzelingen bin-
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nen het cnv vormen hoogstwaarschijnlijk voor Hazenbosch een belangrijke re-
den om De Quay  op 27 april mee te delen dat hij niet langer beschikbaar is voor 
het kabinet.159 Een conclusie die hij eerder op die dag deelde met de arp-fractie. 
De formatie is terug bij af, maar slaagt uiteindelijk toch: De Quay  gaat leiding ge-
ven aan een coalitie van kvp, arp, chu en vvd.

Ruppert steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen en banken. Al op de dag na 
de mislukte formatiepoging van De Quay  maakt hij duidelijk ‘dat het een vreselij-
ke zaak zou zijn geweest, indien de formatie op deze wijze was gelukt’. Zijn kern-
bezwaar is dat er sprake zou zijn ‘van een dominerende invloed van de conserva-
tieve ondernemerswereld’. En aan dat kabinet zou nog een vakbondsman hebben 
deelgenomen. In het uiteindelijke kabinet ontbreekt zo’n man geheel – althans bij-
na, zoals hieronder nog wordt beschreven. De woede binnen het cnv is dan ook 
heel wel verklaarbaar, alhoewel de vraag moet worden gesteld of deze gevoelens 
niet mede zijn veroorzaakt doordat Ruppert  zijn eigen hand overspeelt.160

Het kabinet is – in de visie van het cnv – eenzijdig samengesteld. Die visie 
brengt een aantal prominente cnv-ers, die ook een herkenbare rol binnen de arp 
spelen, naar voren in een brief aan het Centraal Comité van de arp. Op 1 juni 1959 
schrijven zij ‘dat door het toetreden van de heren Zijlstra  en van Aartsen een kans 
gemist is om vele werknemers meer aan onze partij te binden’.161 Daarmee ver-
woorden Van Eibergen , De Gaay Fortman , Hazenbosch , Van Nierop , Roolvink  
en Ruppert opnieuw de fundamentele vrees voor het verlies van christelijke arbei-
ders voor de politiek en de vakbeweging. De brief wordt na een fel en hardhandig 
gesprek tussen een aantal van de schrijvers van de ‘akelige brief’162 en het Centraal 
Comité beantwoord, maar daar blijft het bij.

Alhoewel? De brief doet het nodige stof opwaaien, ook binnen het kabinet. 
Daar wordt naarstig gezocht naar de mogelijkheid om het sociale draagvlak on-
der het kabinet te verbreden. Dat leidt tot een opvallende gebeurtenis. Een van 
de ondertekenaars, Roolvink , treedt als staatssecretaris van Sociale Zaken tot het 
kabinet toe. Roolvink  licht zijn besluit toe in een brief aan de leden van het be-
stuur. Hij schrijft al tot drie keer toe te hebben bedankt, maar ‘het is mij thans 
echter gebleken dat men in de kring van de regering mij niet loslaat. (…) Men acht 
het n.l. niet in het belang van de christelijke politieke- en sociale zaken in Neder-
land dat ik in mijn weigering volhard’. Overigens vraagt Roolvink  in zijn brief 
niet om toestemming van het bestuur, maar slechts om ontslag op de kortst mo-
gelijke termijn.163 Het bestuur van het cnv vergadert nog diezelfde dag. Het zeer 
beknopte verslag van die vergadering leest als de samenballing van het ongenoe-
gen over Roolvinks ‘strikt persoonlijke beslissing’.164 Met onmiddellijke ingang 
wordt Roolvink  op non-actief gesteld.165 Op 13 juni komt het Verbondsbestuur 
– op verzoek van Roolvink  – opnieuw bijeen om zijn ontslagaanvrage te behan-
delen. Dat ontslag wordt hem op staande voet verleend. Maar de gelukwens van 
de voorzitter ontbeert elke warmte.166 Tijdens de Verbondsraadsvergadering van 
15 juni, die Roolvink  formeel ontslag moet verlenen, blijkt duidelijk hoe het ‘ver-
raad’ van Roolvink  wordt ervaren. Hij heeft het cnv in verlegenheid gebracht 
door nog actief te zijn in de Stichting terwijl hij al wist tot het kabinet toe te tre-
den.167 Daarbij komt dat hij op geen enkele wijze overlegd heeft met collega’s, ter-
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wijl dat overleg met Hazenbosch steeds wel plaats vond. Tot overmaat van ramp 
is gebleken dat de christelijke werkgevers wel en het cnv niet zijn geconsulteerd 
over een mogelijke overstap. Roolvinks besluit is onbegrijpelijk omdat ‘alle leden 
van het bestuur zich unaniem op het standpunt hadden gesteld, dat het niet ge-
wenst is, dat één van de Verbondsbestuursleden tot het huidige kabinet zou toe 
treden’. De Verbondsraad valt het bestuur bij en neemt later op de dag ‘sober’ af-
scheid van Roolvink .168

De Gids haast zich duidelijk te maken dat ‘de houding van de christelijke vak-
beweging tegenover het zittende kabinet door deze benoeming in geen enkel op-
zicht zal worden beïnvloed’.169 Het is nog maar de vraag of dat inderdaad zo is en 
dan niet in de zin, die het kabinet beoogde, maar juist in zijn tegendeel. De rol van 
Roolvink , die nu verantwoordelijkheid gaat dragen voor de ontwikkeling van het 
loonpolitieke systeem dat de scherpe randjes van de geleide loonpolitiek moest slij-
pen, heeft eerder averechts gewerkt op de relatie tussen het kabinet en het cnv.170

6.5.3   De bouwcrisis van 1960

Op de avond van 22 december 1960 komt het kabinet-De Quay  ten val als gevolg 
van een motie-Van Eibergen , die door de Kamer wordt aangenomen. Het past 
niet in de context van deze geschiedenis om uitvoerig stil te staan bij de spannin-
gen tussen het kabinet en de arp-fractie, maar in de kern komt het er op neer dat 
de ar-fractie 5000 sociale woningen meer wil bouwen dan het kabinet uit fi nan-
ciële overwegingen gewenst acht.171 De motie wordt ingediend door Van Eiber-
gen , die naast zijn Kamerlidmaatschap ook voorzitter is van de Hout- en Bouw-
bond cnv. 

De woningnood vormt in de naoorlogse jaren een enorm probleem in de Ne-
derlandse samenleving. Voldoende betaalbare woningen is dan ook een belangrijk 
(terugkerend) discussiepunt in de politiek. Binnen de arp wordt de wens om extra 
woningen te bouwen dan ook gezien als een belangrijk christelijk-sociaal thema 
waarmee het sociale gezicht van het kabinet kan worden versterkt. Hazenbosch  
– in zijn rol van Kamerlid – verdedigt de opstelling van de arp-fractie in een ra-
diotoespraak op 29 december.172 Hij wijst op het feit dat de verhouding tussen het 
kabinet en de fractie ‘wel vaker wat stroef’ verloopt. Nu is de grens bereikt, want 
‘het levensgeluk van tienduizenden jonge mensen wordt iedere dag vergald’ om-
dat zij niet de beschikking hebben over voldoende woonruimte. De weigering van 
het kabinet is de druppel die de emmer doet overlopen, want ‘op dit punt kunnen 
wij geen concessies doen’.173

De kabinetscrisis wordt vooral gezien als een intern probleem van de arp en De 
Gaay Fortman  wordt dan ook belast met een ‘lijmpoging’. Een poging, die snel 
slaagt, ook al omdat de fractie op weinig steun van het partijbestuur mag rekenen. 
Daarmee is de kabinetscrisis opgelost, maar de spanning blijft bestaan. In een niet-
uitgezonden radiotoespraak maakt Hazenbosch duidelijk dat ‘in het standpunt 
van de A.R.fractie niets is veranderd. Wij verlangen voor en na de bouw van 5.000 
gesubsidieerde woningen méér’.174
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Op het eerste gezicht heeft de bouwcrisis weinig te maken met de geschiedenis 
van het cnv. Toch is het een illustratie van de nauwe banden tussen de arp en het 
cnv, die vanaf deze crisis op den duur ingrijpend zullen veranderen. Het zijn cnv-
ers, die aan de basis van de crisis staan vanuit de gedachte dat christelijke-sociale 
politiek de arbeiders bij hun beweging betrokken houdt. Hier vinden zij klaarblij-
kelijk een moment om die visie zichtbaar te maken – zonder succes overigens. Bij 
de verkiezingen van 1963 staan nog slechts twee cnv-ers op de arp-kieslijst: Van 
Eibergen  en beleidsadviseur J. Boersma , die op een onverkiesbare plaats staat175 – 
afgezien van de kandidatuur van Roolvink .

De soms heftige betrokkenheid vanuit het cnv bij het beleid van met name de 
arp blijkt weinig succesvol. Vooral Ruppert  voert de strijd aan om arbeiders be-
trokken te houden en te betrekken bij de christelijke politiek en bij het cnv. Daar-
om wenst hij invloed, maar die invloed is nooit voldoende. De inzet om in 1959 
tot een christelijk-sociaal kabinet te komen mislukt. Als ook nog een poging om 
tot een christelijk-sociaal beleid te komen weinig profi el krijgt, dan is duidelijk dat 
de banden tussen cnv en arp nog steeds aanwezig zijn, maar het zijn twistende 
broeders, die tezamen wonen. 

6.5.4   Raad van Vakcentralen

Op 30 mei 1954 publiceren de rooms-katholieke bisschoppen een herderlijk 
schrijven, een mandement. Dit mandement zal in de zomer van dat jaar veel stof 
doen opwaaien en heeft als gevolg dat de Raad van Vakcentralen wordt opgehe-
ven.

De Katholieke Volkspartij (kvp) leidt in 1952 een voor die dagen aanmerkelijk 
verlies bij de verkiezingen, met name in het ‘roomse’ zuiden gaan veel stemmen 
verloren aan de pvda. Dat leidt tot de nodige onrust in rooms-katholieke kring 
en de bisschoppen – bevreesd voor geloofsafval – besluiten hun zorgen te delen 
met ‘de beminde gelovigen’.176 In De katholiek in het openbare leven van deze 
tijd roepen de bisschoppen de gelovigen op ‘het grote goed der eenheid in stand 
te houden’. Er moet – in de visie van de bisschoppen – geen onderscheid worden 
gemaakt tussen levensbeschouwing en economische aangelegenheden, want ook 
bij economische beslissingen zijn ‘zedelijke normen en beginselen in het geding’. 
Hetzelfde geldt ook voor het politieke beleid. Het leven vormt één geheel en voor 
de zienswijze op dat geheel is de katholieke visie de enig juiste. De gelovigen moe-
ten dan ook hun krachten bundelen om de samenleving in katholieke zin te her-
vormen.177 Tot slot van het mandement stellen de bisschoppen dat het verboden 
is om naar de vara te luisteren en lid te worden van het nvv op straffe van wei-
gering van de sacramenten. Het lidmaatschap van de pvda wordt niet verboden, 
maar wel ontraden.

In deze geschiedenis gaat het om het verbod op het lidmaatschap van het nvv, 
dat zich juist in die tijd opmaakt om zijn ledenwerving in het zuiden van het land 
te intensiveren. Het nvv reageert niet direct op het mandement, want dat kan con-
traproductief werken. Wel wordt met enige waardering kennis genomen van de 
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reactie van de kab, die het mandement – haast vanzelfsprekend – onderschrijft, 
maar ook begrip heeft voor het feit dat het nvv zich pijnlijk getroffen voelt en ge-
griefd is.178

Op 30 juni en 1 juli 1954 komt de Algemene Vergadering van het cnv bijeen. 
Ruppert  spreekt een welkomsrede. Hij onderschrijft de stelling van de bisschop-
pen dat katholieken geen lid van het nvv mogen zijn. ‘Dat advies is naar ons oor-
deel juist. (…) Als ik er critiek op zou hebben, dan zou het zijn, dat er nog andere 
en o.i. sterkere motieven zijn voor het afraden van het lidmaatschap der socialis-
tische vakbeweging. (…) Dat een buiten-kerkelijk mens communist is, versta ik. 
Als wij niet geloofden in Jezus Christus, zouden wij wellicht ook zijn, geen Sov-
jet-aanhanger, maar communist, in elk geval niet liberaal of socialist’. Ruppert be-
toont zich een begaafd polemist als hij verder gaat: ‘maar hoe een Christen-mens 
zich thuis gevoelt in het huidige socialisme en hoe hij bijvoorbeeld regelmatig Het 
Vrije Volk kan lezen, is mij een volstrekt raadsel. Problemen heeft men daar niet. 
Men weet niet alleen alles, maar men weet ook alles beter. Komt iets goeds tot 
stand, dan hebben de socialisten dat gedaan; komt iets niet tot stand, dan is het de 
schuld van de “reactie” (dat zijn wij tezamen met de katholieken)’. Rupperts aan-
val op het socialisme mondt uit in een aanval op het nvv in de persoon van zijn 
tweede voorzitter, C. van Wingerden . Van Wingerden  stelt op een nvv-bondsver-
gadering ‘dat het geen verschil maakt welke godsdienst men belijdt, als er vraag-
stukken in behandeling komen die de vakbeweging aangaan’. ‘Daar hebt ge het 
– roept Ruppert zijn gehoor toe – de scheiding tussen godsdienst en vakbeweging, 
ondanks alle andere verklaringen in beginselprogramma’s en wat dies meer zij. 
(…) Wij staan voor een bedreiging van de meest wezenlijke waarden in mens en 
maatschappij. En wij behoeven als vakbeweging, nodiger dan brood de band met 
de hemel. Moge die band in de Christelijke vakbeweging bestaan, niet slechts in 
naam, maar in werkelijkheid’.179

Ruppert zelf noemt zijn toespraak een verdediging van het recht op christelijke 
vakorganisatie, maar het nvv ervaart zijn toespraak als een frontale aanval. Zeker 
om de stelling dat Ruppert wel ‘betere argumenten’ kent dan de bisschoppen om 
het nvv-lidmaatschap te ontraden. 

In De Gids van 17 juli verdedigt Ruppert zich. Hij neemt – ook als gevolg van 
interne kritiek – gas terug door uit te leggen wat hij bedoelt met ‘betere argu-
menten’. ‘De rooms-katholieke bisschoppen noemen (…) twee motieven: 1. ern-
stige gevaren voor het behoud van de godsdienstzin; 2. ernstige gevaren voor het 
karakter van onze samenleving. (…) Maar wij kunnen ons toch voorstellen, dat 
de herders ener kerk en gemeente in de eerste plaats denken aan het heil, dat van 
 eeuwigheidswaarde is’.180

Op de dag dat De Gids verschijnt vergadert het nvv-bestuur. Het nvv besloot 
eerder pas op het mandement te reageren als de reacties van anderen bekend waren, 
maar nu kan het bestuur niet anders meer. De ‘grove speech’ van Ruppert vormt de 
directe aanleiding de samenwerking in de Raad van Vakcentralen te beëindigen.181 
Nog diezelfde avond geeft het cnv een persbericht uit, waarin ‘de schuld’ van het 
verbreken van de samenwerking geheel bij het nvv wordt gelegd. ‘De eventuele ge-
volgen van deze beslissing [om de samenwerking te beëindigen, ph] komen uiter-
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aard geheel voor rekening van het nvv. In het beleid van de christelijke vakbewe-
ging brengt deze beslissing vanzelfsprekend niet de minste wijziging’.

De maandag daarop – het is 19 juli – komt de cnv Verbondsraad in spoedzitting 
bijeen. De Verbondsraad onderschrijft de koers van het Verbondsbestuur, dringt 
aan op goede uitleg aan de leden en debatteert over de feitelijke en de juridische 
status van de Raad van Vakcentralen. Het nvv heeft immers het lidmaatschap niet 
in een aangetekende brief opgezegd, zoals de statuten voorschrijven.

’s Avonds spreekt Ruppert voor de ncrv-radio. Hij opent zijn inleiding door te 
reageren op een uitspraak van nvv-voorzitter H. Oosterhuis . De samenwerking 
tussen de vakcentrales – zo stelde Oosterhuis  – is te danken aan het gezamenlijk 
door de drie vakcentrales doorstane leed tijdens de oorlog. Ruppert maakt dui-
delijk niet gediend te zijn van deze redenering: ‘Het Nederlandse volk heeft in-
derdaad veel leed doorstaan, maar van het tezamen met het nvv doorstaan leed is 
geen sprake. De Christelijke vakbeweging heeft in het uur van nood, op 25 Juli 
1941, toen zij onder het commissariaat van Woudenberg  werd geplaatst, niets er-
varen van solidariteit. Het volstrekte tegendeel is het geval. (…) Het nvv had ge-
hoopt, dat de gereglementeerde samenwerking zou leiden tot een socialistische 
eenheidsvakbeweging’. Maar de samenwerking ‘heeft evenwel niet geleid tot wat 
het nvv heeft gehoopt. (…) Dat is de achtergrond van het nvv-besluit’.182 En zo 
wordt het zwartepieten over de schuld voor het verbreken van de samenwerking 
voortgezet. Het nvv geeft een door D. Roemers  geschreven brochure183 uit, het 
cnv antwoord met een brochure van de hand van Ruppert  getiteld Wat het CNV 
er van zegt. Maar het stof begint al neer te dwarrelen. In het voorwoord van de 
cnv-brochure wordt Roemers’  uitgave een ‘waardevolle bijdrage tot de gedachte-
wisseling’. De eerste conclusie luidt: ‘Door de brochure van Roemers  is weer een 
discussie met het nvv mogelijk geworden’. In de derde conclusie wordt duidelijk 
gemaakt dat Ruppert ‘op geen enkele wijze het nvv of zijn leden heeft gekwalifi -
ceerd’.184 De zwartepiet speelt nog steeds een rol, maar het besef dat men zo niet 
adequaat kan functioneren, breekt al snel door. Ook in nvv-kring, waar al tijdens 
de bestuursvergadering op 17 juli werd gesteld dat het offi cieel verbreken van de 
samenwerking aan de top nog niet wil zeggen dat er op de werkvloer niet meer 
wordt samengewerkt.

Het mandement en de heftige reacties vertonen op het eerste gezicht alle ken-
merken van een storm in een glas water. Dat is het ook, maar er zijn andere ele-
menten die op de achtergrond een rol spelen, zoals de al vaker genoemde angst 
in protestants-christelijke kring dat de ‘doorbraak’, die tot stilstand leek te zijn 
gekomen na het schijnbare succes direct na de oorlog, toch weer op gang zal ko-
men. Met alle gevolgen van dien. Het mandement van de bisschoppen heeft in de 
katholieke wereld zeker op korte termijn succes. In 1956 wint de kvp de Tweede 
Kamerverkiezingen en daaraan afgemeten is de eenheid in de rooms-katholieke 
wereld hersteld. Wie echter op wat langere termijn kijkt, ziet dat die eenheid in 
de jaren ’60 snel verwatert. Het mandement en de reacties daarop horen dan ook 
eerder bij de ontwikkeling van een overwegend christelijke samenleving naar een 
meer seculiere. Tegen die ontwikkeling strijdt Ruppert als voorzitter van het cnv 
– tevergeefs.
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De samenwerking tussen de vakcentrales wordt niet hersteld. De rust keert wel-
iswaar weer, maar de wonden zijn te diep. Eerst wordt ook op decentraal niveau 
geprobeerd om niet samen te werken, maar die opdracht aan de districtsbestuur-
ders van de bonden verwatert in de praktijk. Ook op landelijk niveau wordt de sa-
menwerking in de ser, in de Stichting van de Arbeid en op allerlei andere plaatsen 
materieel voortgezet. Het cnv houdt ook afstand van de kab, die tot meer samen-
werking geneigd lijkt. Om het informele contact te versterken wordt Ruppert in 
1956 – net als zijn collega’s van nvv en kab – lid van de Eerste Kamer. Daar kun-
nen de drie voorzitters buiten het zicht van de media met elkaar van gedachten 
wisselen. En dat doen zij ook.185

6.5.5   Het Overlegorgaan

‘Het leven toont zich vaak sterker dan de leer. De waarheid van dit woord werd 
bewezen in het contact tussen de drie grote vakcentrales: nvv, kab en cnv’. Op 
21 juni 1957 schrijft het nvv een brief aan de twee andere vakcentrales. In de brief 
wordt uitvoerig stilgestaan bij het overleg dat plaats vond tussen het Episcopaat 
en het nvv. Uit de brief blijkt dat beide partijen naar een uitweg zoeken door 
 ieder aan te geven dat bij nader inzien andere formuleringen op zijn plaats waren 
geweest en dat ook de bisschoppen groot belang hechten aan samenwerking op 
vakbondsterrein. De brief eindigt met een oproep om de samenwerking te her-
stellen.186

Op 24 juni 1957 bespreekt het Verbondsbestuur de brief van het nvv. Het be-
stuur neemt ‘met waardering kennis’ van de verklaring dat het nvv ‘geen beletsel 
kan en wil vormen voor herstel van de samenwerking tussen de bona-fi de vakcen-
trales. (…) Een voor de toekomst geldende regeling van de samenwerking ontmoet 
bij het Verbondsbestuur van het cnv dan ook geen bezwaar’.187 Een week later 
komt de zaak in een buitengewone vergadering van de Verbondsraad aan de orde. 
Daar constateert men dat het goed is dat de samenwerking, die volgens een aantal 
sprekers feitelijk al lang bestaat, weer openlijk vorm krijgt. Maar niet meer in een 
strak gereglementeerd verband zoals in de Raad van Vakcentralen. C. van Baren  
– bijgevallen door anderen – wijst er op dat ‘het niet de drie vakbonden waren die 
optraden naar buiten, maar de bedrijfsunies, zeer tot schade van het bewustzijn 
van de noodzaak van principiële vakorganisatie. (…) Spreker zou deze vorm van 
samenwerking niet meer terugwensen’. De vergadering staat ook uitvoerig stil bij 
de vraag wie nu het initiatief moet nemen. Er bestaat een zekere vrees dat de mi-
nister-president – de sociaal-democraat Drees  – de rol van bemiddelaar naar zich 
toe zal trekken, maar daar voelen de cnv-bonden niets voor. Het wordt dan te veel 
een sociaal-democratisch initiatief. Maar er zijn ook bezwaren tegen zelf het voor-
touw nemen, want ‘het nvv is weggelopen [uit de Raad van Vakcentralen, ph]. Als 
het wil terugkomen, dan moet het maar aankloppen’. Ruppert  concludeert ‘dat 
het moeilijk is thans een defi nitief antwoord te geven op de vraag wat er nu gebeu-
ren moet’. Zijn eigen voorkeur gaat er naar uit ‘om nu als 3 voorzitters eens bij el-
kaar te gaan zitten en te praten’.188

 6.5  Relaties 263
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264 6  ‘De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid’

Op 24 september 1957 vindt een overleg plaats tussen bestuursdelegaties van de 
drie vakcentrales. Over de kern van de zaak – voortzetten van de samenwerking – 
is men het eigenlijk zonder al te veel woorden eens, maar er blijken toch nog een 
aantal verschillen. Zo wil Roemers  dat het cnv ‘een woord van spijtbetuiging uit-
spreekt’, maar het cnv voelt daar niets voor en het nvv dringt niet al te sterk aan. 
Afgesproken wordt dat Roemers  een persbericht zal opstellen.189 Dit persbericht 
moet feitelijk het basisdocument worden voor het nieuwe overleg, want het kost 
tot december om het eens te worden over een gezamenlijke tekst. De vakcentra-
les spreken af dat zij ‘bij deze samenwerking elkaar principiële grondslag en zelf-
standigheid eerbiedigen. Dit kan uiteraard slechts betekenen, dat zij het verschil 
in principiële grondslag als een feit aanvaarden. Dit verschil blijft hen verdeeld 
houden’. Er blijft nog een meningsverschil bestaan, namelijk ‘over de vraag of de 
wijze waarop in de algemene vergadering van het cnv van 30 juni 1954 over één 
van de aan het nvv gewijde paragrafen van het rooms-katholieke bisschoppelijk 
mandement is gesproken met dit uitgangspunt in overeenstemming was. Even-
eens is verschil van opvatting blijven voortleven over de vraag of de wijze waarop 
het nvv zijn besluit tot beëindiging van de samenwerking heeft verdedigd, met het 
bedoelde uitgangspunt verenigbaar was. De vakcentrales zijn echter van oordeel, 
dat een herleving van de destijds over deze punten gevoerde discussie weinig zin-
vol is, omdat een vruchtbaar resultaat uitgesloten moet worden geacht’.190 cnv en 
nvv zijn het eens over het feit dat zij het oneens zijn, maar begraven de strijdbijl 
en laten in het midden wie de bijl in de zomer van 1954 heeft opgegraven. In ja-
nuari 1958 gaat de Verbondsraad akkoord. Alleen Van Eibergen  voert nog kort 
het woord.

De nieuwe samenwerking, die al spoedig bekend zal worden als ‘het Overlegor-
gaan’ is veel minder strak gereglementeerd dan de Raad van Vakcentralen en be-
perkt zich tot afspraken op landelijk niveau. Bonden kunnen zich bij de samen-
werking aansluiten, maar verplicht is dat niet. Het voorzitterschap valt toe aan het 
nvv, terwijl de kab het (kleine) secretariaat zal voeren. Rond een aantal belangrij-
ke onderwerpen (waaronder pbo en ondernemingsraden, sociale verzekering, lo-
nen en prijzen) worden zogenoemde contactcommissies ingesteld.

Het in 1954 verstoorde overleg, dat in het leven van alledag al snel weer plaats 
vond, is vanaf 1958 weer offi cieel onderdeel van de dagelijkse gang van zaken in 
de Nederlandse overlegeconomie. De standpunten van de vakcentrales – het zal 
niemand verbazen – blijken niet op elk punt met elkaar in overeenstemming te 
zijn, maar dat neemt niet weg dat de drie vakcentrales regelmatig eendrachtig op-
treden.191
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7.1   De vereniging

7.1.1   Ledenontwikkeling

Juli 1969: het cnv viert zijn 60-jarig bestaan. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in 
het Utrechtse ‘Tivoli’ treedt voorzitter Jan van Eibergen  terug, hij draagt de voor-
zittershamer over aan Jan Lanser . De nieuwe voorzitter presenteert het eerste vi-
sieprogramma van het cnv, waarin het Verbond zijn positie opnieuw bepaalt en lij-
nen trekt naar de toekomst. De vraag is of het cnv zijn werk – nu er veel bereikt is 
– moet voortzetten en zo ja, hoe dat dan moet? Hier resoneert de geest van de jaren 
’60, waarin de maatschappij los breekt uit de verzuilde samenleving. Maatschap-
pelijke verhoudingen veranderen en de betekenis van het ‘onbetwijfeld christelijk 
geloof’ wordt anders ingevuld. Is de toespraak van Ruppert  in 1959 – bij het 50-
jarig jubileum – nog apostolair te noemen, de rede van Van Eibergen  kenmerkt 
zich door een meer pragmatische toepassing van de christelijke beginselen.2 Die 
beginselen zelf staan niet ter discussie – ‘Het Verbond gelooft, dat de boodschap 
van Christus actueel is voor de maatschappij van nu en morgen’ – maar Van Eiber-
gen  is op de jubileumviering op zoek naar de actuele en praktische betekenis. Hij 
kiest daarbij andere woorden dan zijn voorgangers. Het is zijn overtuiging dat ‘de 
mens meer waard is dan geld’ – daarmee sluit hij nog aan op een uitspraak van J.R. 
Slotemaker de Bruïne  – maar woorden als ‘samenbinding’ en ‘solidariteit’ laten de 
woordkeus van de tijd zien. ‘Het Verbond wil blijven streven naar vernieuwing der 
samenleving’ en dat is niet nieuw, maar hij wil daarbij verder kijken dan de  eigen 
kring. Er wordt – zij het voorzichtig – afscheid genomen van oude waarden: ‘hoe-
wel belangrijke onderwerpen als maatschappelijke orde en publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie niet afzonderlijk en als zodanig aan de orde komen, zal hopelijk 
toch duidelijk zijn welke wijzigingen en vernieuwingen in de structuren van de 
maatschappij het Verbond voor ogen staan’.3 De wens om het eigen gedachte goed 
– voor het eerst formeel – vast te leggen in een breed besproken document kan ook 
worden opgevat als aarzeling. Blijkbaar is wat zeker is, minder zeker geworden. 
Blijkbaar is de visie op de taak van de christelijke vakbeweging toe aan een zekere 
codifi cering. Een visieprogram is daartoe een goed middel. De aarzeling blijkt ove-
rigens niet alleen uit de wens tot het opstellen van een visieprogramma. 

De ledenontwikkeling stagneert eind jaren ’60. Die stagnatie kan wellicht wor-
den verklaard uit ‘een zich voldaan voelen in een situatie waarin een goed wer-
kende vakbeweging de kastanjes uit het vuur haalt ook zonder dat men daarin zelf 
een aandeel heeft’. Al vaker werd over dit free-ridersprobleem geklaagd, maar nu 

7   ‘Een onbewegelijke beweging’1
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266 7  ‘Een onbewegelijke beweging’

wordt het verbonden met de behoefte te weten wat er onder de leden leeft. 
Uit een sociologisch onderzoek ‘naar onder meer de motivering van het lid-
maatschap, de beleving van dat lidmaatschap, de verwachtingen die men heeft 
van de christelijke vakbeweging’ moet blijken of ‘het beleid herzien moet 
worden’. De onderzoeksresultaten moeten ook ‘aanwijzingen vormen voor 
een zodanig getuigen en optreden van de christelijke vakbeweging dat zij het 
hart raken van de te velen die nog steeds aan de kant blijven staan’.4 Het gaat 
te ver om te zeggen dat het cnv identiteitsproblemen heeft, maar de trotse 
overtuiging van eigenwaarde, zoals eerder zo vaak bleek, lijkt toch af te blad-
deren.

1960 1970

Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Christelijke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektronische 

Industrie (cmb)
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland (cbc)
Christelijke Bond van Huispersoneel
Christelijke Bond van Kapperspersoneel
Christelijke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken 

en de Tabaksverwerkende Industrie (cbat)
* Nederlands Christelijke Landarbeidersbond
* Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in 

Nederland
Christelijk-Sociale Onderoffi cierenvereniging
Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings-en Genotmiddelen (ncvgb)
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel (ncbo)
Nederlands Christelijke Bond van Tandtechnici
Nederlandse Christelijke Beambtenbond hbv
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en 

Bouwnijverheid (ncb)
Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- en 

Kledingbedrijven ‘Unitas’
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekersassistenten
Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Nederlandse Organisaten Vereniging
Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en 

Handelsagenten
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Protestants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
Protestants-Christelijke Journalistenkring
Protestants-Christelijke Vereniging van Beambten werkzaam in het 

Mijnbedrijf
Protestants-Christelijke Vereniging van Kosters in Nederland
Vereniging van Christelijke Leraren en Leraressen bij het 

Nijverheidsonderwijs in Nederland

132
5.909

32.479

22.897
416
364

28.452
1.224

4.059
5.509

6.134
41.136

91
14.086
32.650

8.409

329
412

–
–

1.357
9.504

364
592

635
1.985

114
7.384

36.934

21.954
–

598
19.219

 

 
5.712
3.784

6.947
53.419

–
12.777
44.512

6.537

750
502
662

1.575

769
9.165

300
410

870
3.648

Totaal cnv 219.125 238.542

Tabel 7.1   Leden en aangesloten organisaties
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Tabel 7.1 geeft de ledencijfers per bond in 1960 en 1970. Grafi ek 7.1 geeft inzicht 
in de ledenontwikkeling in de loop van het decennium. Uit de grafi ek wordt dui-
delijk dat de ledengroei met name in het tweede deel van het decennium tot stil-
stand komt. In relatie tot de omvang van de beroepsbevolking daalt het aantal le-
den: in 1960 organiseert het cnv 5,2% van die bevolking, in 1971 is dat 4,9%.5

De structuur van de economie verandert en daarmee verandert de samenstelling 
van het cnv. Fusies spelen daarbij een rol. Door schaalvergroting en mechanisatie 
neemt de werkgelegenheid in de landbouw af en dat heeft gevolgen voor de Land-
arbeidersbond. De nclb fuseert met andere bonden, die actief zijn op agrarisch 
gebied. De bedrijfstak waarbinnen de bond actief is verandert: de werkgelegen-
heid in de land- en tuinbouw daalt voortdurend, terwijl de werkgelegenheid in de 
industriële verwerking van agrarische producten in belang toeneemt. In 1940 is 
de agrarische nclb de grootste cnv-bond, in 1950 wordt de ‘eerste plaats’ gedeeld 
met de ncbo (ambtenaren). In 1960 zijn de Landarbeiders voorbijgestreefd door 
de Bouwbond – die als gevolg van de grote woningnood en de talloze bouwactivi-
teiten fl ink is gegroeid – en de Metaalbewerkersbond – die de vakbondsvruchten 
van de industrialisatie heeft geplukt. In 1970 is de cbat de vijfde bond in groot-
te, maar de fusiebond is kleiner dan de Landarbeidersbond alleen in 1960 (1960: 
28.897; 1970: 19.219). 

De Tandtechnici sluiten zich aan bij de cbc – zij zijn te klein geworden om zelf-
standig voort te bestaan. Dat geldt ook voor het Huispersoneel, dat zich niet elders 
aansluit, maar besluit zichzelf bij gebrek aan leden op te heffen. Ook hier – hoe klein 
wellicht ook – worden sociaal-economische veranderingen zichtbaar: huispersoneel 
met een min of meer vast dienstverband is een ‘uitstervend ras’ geworden.

Er zijn ook in deze jaren nieuwe aansluitingen. De Nederlandse Organisten Ver-
eniging treedt toe en de Federatie van Christelijke Handelsreizigers en Handels-
agenten, die zich eerder losmaakte van het cnv, keert terug in de gelederen. Deze 
aansluitingen – en er zullen er in de komende jaren nog meer volgen – bestaan hoofd-
zakelijk uit kleine organisaties. Toch investeert het cnv in het aantrekken van deze 
bonden om zo duidelijk te maken dat de christelijke vakcentrale de belangen van 
alle christelijke werknemers wil behartigen.
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268 7  ‘Een onbewegelijke beweging’

Het cnv bestaat in 1970 uit drie grote, drie middelgrote en 18 kleine(re) bonden 
(van 114 tot 9.165 leden). De ncbo is de grootste, de Kunstenaars de kleinste. 
Deze verhoudingen hebben stevige invloed op de machtsverhoudingen binnen de 
vakcentrale, want ook binnen de christelijke vakbeweging is het zo dat wie betaalt 
uiteindelijk bepaalt. 

De structuur van de economie verandert en daarmee verandert de ledensamenstel-
ling van het cnv. De vakbeweging ontstond lokaal of regionaal als een vereniging 
van mensen met min of meer dezelfde beroepen. Al spoedig – in het begin van de 
eeuw – sloten deze organisaties zich aaneen tot landelijke bonden, die vervolgens 
besloten tot samenwerking binnen een vakcentrale. Direct na de Tweede Wereld-
oorlog wordt besloten tot een bedrijfstaksgewijze inrichting van de vakbeweging. 
Deze benadering wordt vastgelegd in het zogenoemde blauw-zwarte boekje.6 De 
uitvoering van het voornemen tot bedrijfstaksgewijze organisatie – die overigens 
nodig is in verband met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – is niet eenvoudig 
en kost vele jaren. Groepen leden moeten van de ene naar de andere bond worden 
‘overgeheveld’ en dat heeft vooral gevolgen voor de organisatie, die leden uitschrijft. 
De geschiedenis van de cnv Dienstenbond laat dat duidelijk zien. Deze bond ont-
wikkelt zich van een beambtenorganisatie tot een organisatie van werknemers in 
de dienstensector – een sector die groeit.

Er is meer aan de hand. De ontwikkeling van de beroepsbevolking laat duidelijke 
verschuivingen zien. ‘Een van die verschuivingen is de zogenaamde opwaartse ver-
schuiving ofwel de stijging van het aantal werknemers in de categorieën midden-
groepen en hoger personeel’.7 Ook dit personeel moet zich aansluiten bij een be-
drijfstaksorganisatie, maar heeft eigen kenmerken en wensen. Zo zijn mijnwerkers 
en mijnbeambten tegen ‘de regels’ van het blauw-zwarte boekje in georganiseerd in 
twee bonden. Het leven en de leer blijken ook binnen het cnv te verschillen. Hoe 
om te gaan met dit probleem?

In samenhang met het besluit om binnen het cnv te komen tot bedrijfstakgewijze 
organisatie werd besloten tot de inrichting van een ‘Verbindingsorgaan Beambten-
groepen cnv’, ‘dat als doorverbindingsorgaan in het kader van de bedrijfstaksge-
wijze organisatievorm tot doel heeft de belangenbehartiging van de in diverse cnv-
organisaties georganiseerde beambtengroepen’.8 Dit verbindingsorgaan vormt eerst 
onderdeel van de Nederlandse Christelijke Beambtenbond, maar naarmate deze 
zich meer en meer ontwikkelt tot een dienstenbond, komen de prioriteiten elders 
te liggen. In de loop van de jaren ’60 wordt deze taak dan ook door de vakcentrale 
overgenomen. Eenzelfde oplossing kiest men voor het hoger personeel, zij het dat 
het toepassen van het verbindingsmodel aanzienlijk moeilijker blijkt. 

Op 1 juli 1952 sluit de Nederlandse Christelijke Vereniging voor Hoger Perso-
neel (ncvhp) zich bij het cnv aan, omdat de organisatie zich buitengesloten weet 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.9 Via het cnv-lidmaatschap willen zij 
in die – en andere – organen hun belangen behartigen. Maar aansluiting bij de vak-
centrale staat op gespannen voet met de bedrijfstaksgewijze organisatie. Daarom 
wordt na een aantal jaren een werkgroep ingesteld, die tot taak krijgt ‘de status van 
het hoger personeel te bezien en een rapport uit te brengen over de resultaten van 
de desbetreffende studie’.10 De werkgroep komt tot de conclusie dat de ncvhp fei-
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telijk moet worden omgebouwd tot een verbindingsorgaan, waarbij een dubbel-
lidmaatschap kan worden ingevoerd.11 Het zelfstandig optreden van de organisatie 
binnen het Convent en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie vormt een on-
derwerp van verdere studie. Althans dat concludeert het rapport, maar het is een 
vriendelijke manier om te stellen dat van dubbele lidmaatschappen en zelfstandige 
deelname in pbo-organen geen sprake kan zijn.12 De ncvhp deelt de conclusies uit 
het rapport niet en de discussie sleept zich voort. ‘Deze besprekingen leidden, zo 
moest worden vastgesteld, niet tot resultaat. De kans op enig resultaat verdwijnt 
geheel als de ncvhp deel gaat uitmaken van de Centrale van Hoger Personeel en 
‘daarbij – zij het ingevolge een besluit van de Verbondsraad voor een proefperiode 
– het lidmaatschap van het Verbond behield’.13 De ncvhp blijft lid van de vakcen-
trale, maar gaat als gevolg van een geslonken ledental in 1974 uiteindelijk op in de 
Industriebond cnv. Het Verbindingsorgaan Hoger Personeel cnv, dat enige jaren 
functioneert, verdwijnt – evenals het Verbindingsorgaan Beambten cnv. Blijkbaar 
kost het tijd om aanpassingen in de samenstelling van de beroepsbevolking in te 
passen binnen de vakbeweging, terwijl ook de bedrijftaksgewijze organisatie niet 
in alle gevallen kan voorzien.

7.1.2   Een onbewegelijke beweging

Twee volledige nummers van Evangelie en Maatschappij14 zijn ingeruimd voor 
een rapport van het Sociaal Wetenschappelijk Instituut van de Vrije Universiteit, 
dat onder leiding van de hoogleraar H.J. van Zuthem  een onderzoek heeft gedaan 
onder cnv-leden. A. Borstlap  en N. Barendrecht 15 publiceren een sterk bewerkte 
versie van het rapport. Ook de conclusies, die de Verbondsraad aan het onder-
zoek verbindt, worden aangepast aan de lezer van het kaderblad. Daarnaast wordt 
een aantal reacties van gezaghebbende geleerden uit de kring van het cnv opge-
nomen.

De Algemene Vergadering in juni 1966 aanvaardt een voorstel van de cmb om ‘een 
studie te laten maken ter formulering van de positie en het beleid van de christelij-
ke vakbeweging met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkeling op langere 
termijn’. Die vraag kan beantwoord worden door het instellen van ‘een sociolo-
gisch onderzoek’ onder de leden naar ‘de motivering, beleving en verwachting van 
hun lidmaatschap’ en naar ‘de beleving van hun arbeid en arbeidsomstandigheden 
en de verwachtingen en verlangens, die zij daaromtrent hebben’.16 

Van Zuthem  en de zijnen starten het onderzoek – na een ruime voorbereidings-
tijd – in november 1967. De eerste rapportage is in januari 1969 gereed. De Ver-
bondsraad neemt de tijd om de rapportage te bespreken alvorens deze openbaar te 
maken. Het zijn geen gemakkelijke vergaderingen. In de eerste – op 17 februari – 
zet de Verbondsraad een reeks vraagtekens bij de representativiteit van het onder-
zoek. Het beeld dat uit die vergadering naar voren komt, is dat de Verbondsraad 
die vraagtekens niet zo zeer uit wetenschappelijke belangstelling zet, maar omdat 
de resultaten nogal onverwacht zijn. Van Driel – ambtenaren – merkt een paar ver-
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gaderingen later op ‘dat de geënquêteerden tot onze verwondering de doelstelling 
van het cnv, namelijk het streven naar hervorming van de maatschappij, niet on-
derkend hebben’.17 Die verwondering is zeker te begrijpen als bedacht wordt dat 
de bonden zelf de leden die in het onderzoek deelnemen, hebben aangewezen. De 
schrik blijkt ook uit het feit dat met regelmaat aangedrongen wordt op het bewa-
ken van het vertrouwelijk karakter van het rapport en de gesprekken daarover. Er 
wordt breed van gedachten gewisseld over de taak van de christelijke vakbewe-
ging. Is dat alleen of vooral materiële belangenbehartiging? Van Nierop  meent dat 
er ‘tussen de materiële en niet-materiële aspecten van het werk van de christelijke 
vakbeweging evenwicht moet bestaan’. De Verbondsraad is dat met hem eens. Dat 
moet dan ook blijken uit het nieuwe visieprogramma. Dit evenwicht speelt ook 
een rol bij het opstellen van de conclusies die de Verbondsraad aan het onderzoek 
wil verbinden. In een aantal vergaderingen worden deze conclusies zeer grondig 
besproken. Redactionele debatten worden afgewisseld met principiële discussies. 
Is het cnv een hervormingsbeweging of een verzoeningsbeweging? Beide vormen 
komen naast elkaar voor, zo wordt opgemerkt. P. van Gorkum  – hoger  personeel – 
merkt op dat bij de samenwerking met de andere vakcentralen ‘het hervormings-
beginsel de voornaamste rol’ speelt. ‘In contact met bijvoorbeeld het Convent der 
Christelijk-Sociale Organisaties komt het verzoeningsbeginsel het sterkst naar vo-
ren’.18 Andere leden herkennen het onderscheid dat hij maakt, maar zijn van me-
ning dat die twee beginselen niet strijdig met elkaar behoeven te zijn. Ook wordt 
stilgestaan bij de vraag op welke wijze leden beter geïnformeerd kunnen worden 
over drijfveren en motieven. Het scholings- en vormingswerk speelt daarbij een 
belangrijke rol. Het belang daarvan wordt verwoord in De Gids als het rapport 

Afb. 19   Prof.dr. H.J. van Zuthem licht zijn rapport Een onbewegelijke beweging toe in de 
Verbondsraad op 21 september 1970. V.l.n.r. A. Hordijk, J. Lanser, J.J. Bos, P. Tjeerdsma, 
J. van Rheenen en C.A. Bakker.
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in mei 1969 wereldkundig wordt gemaakt. ‘Vorming – een enorme taak voor vak-
bond, kerk en school’ opent De Gids. Feitelijk is deze conclusie de enige die in 
1969 gepubliceerd wordt. De conclusies over de motieven om lid te worden, over 
de samenwerking met de andere vakcentralen en over de kloof tussen leiding en le-
den, komen in de publicatie niet aan bod. Wellicht wordt dit resultaat (nog) als te 
bedreigend ervaren.

De langdurige besprekingen in de Verbondsraad zijn gebaseerd op het eerste rap-
port. In de loop van het jaar verschijnt nog een aantal deelrapporten. Het eindrap-
port en de defi nitieve formulering van de beleidsconclusies zijn in september 1970 
gereed. Tijdens de Verbondsraadvergadering van 21 september blijkt dat niet alle 
leden overtuigd zijn. G. Jens  – Grafi ci – houdt vast aan zijn bezwaren tijdens de 
eerste bespreking. Hij acht het rapport niet representatief.19 Hij wordt bijgevallen 
door A. IJska  – landarbeiders – die meent dat als het onderzoek alleen onder zijn 
leden was gehouden, de resultaten anders zouden zijn. De Verbondsraad besluit 
het rapport aan te bieden aan de Algemene Vergadering op 19 oktober, waar ook 
de beleidsconclusies worden vastgesteld.20

Het eindrapport krijgt als titel Een onbewegelijke beweging en dat vergt enige 
toelichting, zo meent Van Zuthem  tijdens zijn toespraak tot de Algemene Verga-
dering. ‘De vakbeweging is in haar relatie tot de grondslagen van onze economi-
sche orde niet of onvoldoende in beweging. De vraag in welke mate dat vroeger 
wel zo was, is voor de historicus van belang. U [het cnv, ph] hebt er sociologen 
bijgehaald, die naar het heden kijken en bovendien bereid zijn geweest vanuit de 
verantwoordelijkheid van de wetenschapsbeoefening hun nek uit te steken door 
te zeggen: u moet een hervormingsorganisatie zijn in de zin van verandering van 
de grondslagen van onze economische orde’. In dezelfde vergadering, waarin Van 
Zuthem  spreekt, wordt ook het Visieprogram vastgesteld. In dat verband merkt 
hij op dat ‘het visieprogram ook vele goede antwoorden bevat. Wanneer ik deze 
antwoorden naast het eindrapport leg, moet mij van het hart dat u nog niet tot het 
 uiterste gegaan bent, laat staan dat u al duidelijk is hoe u de organisatie voor uw 
program in beweging krijgt’.21 Daarmee betrekt de betrokken onderzoeker niet 
alleen een stevige stelling, maar hij formuleert in alle scherpte ook een probleem 
waarmee het cnv geconfronteerd wordt. Uit het onderzoek, waaraan leden, ka-
derleden, districtsbestuurders en hoofdbestuurders hebben deelgenomen, blijkt 
immer dat ‘de top veronderstelt dat eigen opvattingen en strevingen ook onder 
de leden leven en verschaft zich zodoende een denkbeeldige steun’. Die gedachte 
blijkt onjuist, terwijl ‘voor het optimaal functioneren van een organisatie, die zich 
zoals de vakbeweging richt op maatschappelijke veranderingen, is een hoge mate 
van overeenstemming tussen de opvatting van de leiding en leden ten aanzien van 
de doeleinden noodzakelijk’. Deze conclusie komt overigens overeen met een con-
clusie uit een eerder onderzoek Wat denkt het lid ervan.22 Ook daar constateerden 
de onderzoekers dat leden en leiding niet hetzelfde denken en nastreven.23

Voorzitter Lanser  reageert nadat hij het rapport offi cieel in ontvangst heeft geno-
men. Hij wijst op het belang van het rapport en staat natuurlijk ook stil bij de opvat-
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ting van Van Zuthem  en de zijnen, dat de vakbeweging een hervormingsbeweging 
moet zijn. ‘Waar het hier omgaat – zo stelt de cnv-voorzitter – is, dat dergelijke 
uitspraken minder verband houden met wetenschapsbeoefening en veel meer met 
waarde-oordelen op basis van een bepaalde overtuiging of ideologie. Daar behoeft 
geen bezwaar tegen te bestaan. Bij mij ontmoet dat althans geen bezwaar’. Bij an-
deren wel – zo blijkt uit de bijdrage van oud-cnv-bestuurder Albeda , hoogleraar in 
Rotterdam. Albeda  verzet zich tegen het uitgangspunt van de vu-wetenschappers.24 
Zij menen dat de vakbeweging onvoldoende kritisch is ten opzichte van de econo-
mische orde en dus onvoldoende hervormingsgezind. Het is juist de vakbeweging 
geweest die – volgens Albeda  – door het zetten van wellicht kleine stappen met gro-
te gevolgen de economische orde heeft gewijzigd door de rangorde van waarden 
te veranderen. De hele boel hoeft niet op zijn kop. Ietwat plagerig trekt hij de con-
clusie dat ‘een conservatieve revolutie’ nodig is. Hij geeft de voorkeur aan ‘de stra-
tegie van verandering’ – die in het verleden goed bleek te werken – boven de nogal 
abstracte ‘strategie der ommekeer’ – waar Van Zuthem  voor pleit.

Hoe het ook zij, de Verbondsraad is niet onverdeeld gelukkig met het rapport. 
Dat blijkt onder andere uit het feit dat tijdens de Verbondsraad in september 1970 
geprobeerd wordt de naam van het rapport te veranderen. Lanser  merkt op dat ‘de 
inhoud van het rapport door ons niet gewijzigd kan worden. De verwerking van de 
gegevens komen voor rekening van de onderzoekers. Dat zelfde kan gezegd wor-
den van de titel (…)’.

Niet voor niets noemt Karst Dijkstra  zijn boek over de naoorlogse geschiedenis 
van het cnv in 1979 Beweging in beweging. cnv-voorzitter, H. van der Meulen , 
licht de titel in zijn voorwoord toe: een aantal jaren geleden werd ‘onder leiding van 
Prof. Dr. H.J. van Zuthem  een sociologisch onderzoek ingesteld naar de positie en 
het beleid van de christelijke vakbeweging. De resultaten daarvan werden gepubli-
ceerd onder de titel: een onbeweeglijke beweging. Het cnv was, naar het oordeel 
van de onderzoekers van een beweging geworden tot een organisatie, een apparaat. 
Maar nu, bij het zeventig-jarig bestaan van het cnv kan geconstateerd worden dat 
onze beweging toch heel werkelijk een beweging is, die niet alleen in de leiding 
maar ook aan de basis telkens opnieuw in actie is’.25 Van Zuthem  heeft gelijk als hij 
in zijn eerder genoemde toespraak opmerkt dat men kan ‘schrikken van de uitkom-
sten’, het cnv wil immers een beweging en geen organisatie zijn.

7.1.3   Economische orde en visieprogram

Het rapport van Van Zuthem  en het Visieprogram van het cnv komen tijdens de-
zelfde Algemene Vergadering aan de orde. Dat is zeker geen toeval, zij het dat de 
voorbereidingen van het visieprogram breder zijn dan alleen de refl ectie op het 
onderzoek.

Als Diemer  in 1910 op de eerste Vakvereenigingscursus van het cnv spreekt dan 
aanvaardt hij expliciet de bestaande maatschappelijke orde. Hij wordt weliswaar 
tegengesproken, maar binnen het cnv krijgt het debat over de herinrichting van de 
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economische orde toch vooral invulling via het debat over zeggenschap. Amelink  
is hier de grote voorvechter. In het brede debat over de economische orde gaat het 
– wat het cnv betreft – niet over de keuze tussen kapitalisme of socialisme, tussen 
de markt of de overheid als besluitvormingsmechanisme. Het gaat om de betrok-
kenheid, de medeverantwoordelijkheid van werknemers bij de besluitvorming in de 
sectoren. Daarbij kiest het cnv nadrukkelijk – vanuit zijn beginsel – tegen de socia-
listische orde, maar geeft – samen met vooral de rooms-katholieke wereld – een eigen 
invulling aan een samenleving gebaseerd op de ondernemingsgewijze productie.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog komt de Wet op de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie (pbo) tot stand – tot grote vreugde van het cnv, ondanks de be-
zwaren die er tegen de wettelijke vormgeving zijn. Maar na de leer, het leven. En 
dat leven valt tegen. De pbo brengt het cnv niet wat er van wordt verwacht. Het ligt 
dan ook voor de hand dat in de loop van de jaren ’60 binnen het cnv een gesprek op 
gang komt over de vraag hoe de sociaal-economische orde moet worden ingericht. 
Een vraag, die nauw samenhangt met de vraag naar de rol van de vakbeweging. Die-
mer  stelde en beantwoordde die vraag in 1910, die vraag komt nu weer naar boven. 
De antwoorden liegen er niet om. Aanvaardt Diemer  de maatschappelijke verhou-
dingen nog als een gegeven, dringt Amelink  aan op gedeelde verantwoordelijkheid, 
nu leeft binnen het cnv de gedachte dat ‘een vergaande mate van publieke planning 
van het economisch leven noodzakelijk’ is. Deze zienswijze wordt verwoord in de 
eerste conclusie, die tijdens een tweedaagse studieconferentie in Oosterbeek in april 
1967 wordt bereikt. Het gaat niet om ‘het streven naar bevrediging van het eigenbe-
lang’, maar er moet ‘in de eerste plaats worden gestreefd naar verwezenlijking van 
sociale rechtvaardigheid voor de gehele gemeenschap en in een verantwoordelijke 
maatschappij’. Het gaat in de visie van de conferentiedeelnemers om ‘het primaat 
van het collectief welzijn’. Daartoe wordt afstand genomen van de ‘particuliere on-
dernemingsgewijze productie’, want ‘in de gegeven situatie moet worden gestreefd 
naar vermaatschappelijking en democratisering van het economisch leven’. In dat 
kader moet ‘de strijd voor medezeggenschap van werknemers in het bedrijf met alle 
kracht worden gevoerd’. Die strijd moet ‘tot het uiterste moment via overleg (wor-
den gevoerd), waarbij het zich echter een situatie laat denken waarin gebruik van 
het middel der werkstaking toelaatbaar is’. Met name dit punt is bij de bespreking 
van de conclusies een aantal leden van de Verbondsraad wat al te gortig. Daarom 
pleiten zijn voor het ‘in principe’ aanvaarden van de conclusies – een nette manier 
om te zeggen dat je het er eigenlijk niet mee eens bent, maar dat je geen ‘schadelij-
ke’ gevolgen verwacht. In het debat daarover betreurt de voorzitter dat sommigen 
van de tegensprekers niet aan de conferentie deelnamen en hij voelt weinig voor ‘in 
principe’. Toch besluit de Verbondsraad daartoe – wellicht ook wat geschrokken 
van de eigen radicaliteit.26 Die radicaliteit komt ook tot uiting in het pleidooi voor 
forse steun aan ontwikkelingslanden. Er moet ‘zo snel mogelijk minimaal twee pro-
cent van het nationaal inkomen aan de bijstandsverlening worden besteed’.27 Niet 
alleen internationaal is de verdeling van welvaart onevenwichtig, ook nationaal is 
dat het geval, want ‘de inkomensverdeling in Nederland kan de toets der sociale 
rechtvaardigheid niet doorstaan. (…) Het is dan ook noodzakelijk dat de overheid 
– met medewerking van maatschappelijke instituten – een meer doeltreffende in-
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komens- en loonpolitiek gaat voeren’. Ook het ‘evenwicht tussen de voorzieningen 
in particuliere behoeften en de voorzieningen in collectieve behoeften’ is zwak. De 
vakbeweging heeft dan ook tot taak ‘haar leden ervan te overtuigen, dat het nood-
zakelijk kan zijn matiging ten opzichte van lonen en andere arbeidsvoorwaarden te 
betrachten, op voorwaarde, dat deze matiging aan het nagestreefde doel ten goede 
komt en dat ook andere bevolkingsgroepen hun bijdrage aan de fi nanciering van 
collectieve voorzieningen leveren’.28

De studieconferentie is bijeen in een tijd waarin de samenleving ingrijpend veran-
dert. De economische bomen lijken tot in de hemel te groeien, maar de betekenis 
van de hemel loopt hard terug. Is er nog wel plaats voor een christelijke vakbewe-
ging in een wereld, waarin de sociale problemen eerder bijzaak schijnen, dan om 
een oplossing vragen? Als je – zoals het cnv – steeds intensiever samenwerkt met 
andere vakcentrales, waaruit bestaat dan nog je eigenheid? De vraag naar de iden-
titeit wordt gesteld. Niet alleen binnen het cnv overigens. Ook in katholieke vak-
bondskringen worstelt men met de vraag naar de rol van de vakbeweging in het 
‘sociale paradijs’, dat Nederland is geworden.29 Maar ook buiten de vakbeweging 
– op het terrein van het politieke bedrijf – treden veranderingen op. Bij de Twee-
de Kamerverkiezingen in 1963 verstoort de Boerenpartij de gevestigde orde door 
met 3 zetels in de Kamer te komen. In 1967 krijgt de partij 7 zetels en verschijnt 
D66 zelfs vanuit het niets ook met 7 zetels in het parlement. Binnen de drie (grote) 
christelijke partijen begint een proces van samengaan, dat in het midden van de ja-
ren ’70 leidt tot de oprichting van het Christen-Democratisch Appèl (cda). Ook 
op het kerkelijk erf voltrekken zich processen onder de brede noemer van ‘oecu-
mene’. De onrust in de samenleving, getypeerd door Provo, blijkt ook uit het feit 
dat aan de ene kant steeds meer van de overheid wordt verwacht als het gaat om 
welvaart en welzijn, maar dat diezelfde overheid aan de andere kant wordt geridi-
culiseerd en geprovoceerd. De rookbommen tijdens het huwelijk van kroonprin-
ses Beatrix  met de heer Van Amsberg gaan met beelden van de zogenoemde Dam-
slapers de wereld over. Nederland is in ontwikkeling en in verwarring.30

In deze omgeving wordt het cnv geconfronteerd met een moeizame ledenont-
wikkeling en blijkt sprake van een ‘onbewegelijke beweging’. Het kan niet anders 
dan dat de vraag naar de eigen identiteit indringend aan de orde moet komen. Als 
Lanser  in 1967 toetreedt tot het Verbondsbestuur – hij is informeel de beoogde 
opvolger van Van Eibergen  – is zijn eigenlijke taak leiding te geven aan het proces 
van (her)oriëntatie.

‘Het Verbond (heeft) gemeend zijn positie opnieuw te moeten bepalen en enke-
le lijnen te moeten trekken naar de toekomst’.31 Daarbij blijft het cnv ‘er diep van 
overtuigd dat het Evangelie niet alleen een belofte inhoud voor de individuele mens, 
maar dat het ook perspectieven opent voor vernieuwing van de samenleving’. Met 
die laatste formulering zoekt het cnv aansluiting bij een oud thema, dat al in 1949 
– bij de viering van het 40-jarig bestaan – is gekozen als titel van een grote fi lm over 
de christelijke vakbeweging.32 Toch is er wat veranderd. Gaat het in 1949 ten diepste 
nog om het herstellen van de band met het geloof, nu – in 1969 – ligt het accent veel 
meer op de maatschappelijke structuren. Wanneer die structuren niet doortrokken 
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zijn van gerechtigheid en naastenliefde, dan ‘zijn activiteiten noodzakelijk om be-
staande structuren te doen verdwijnen en nieuwe te ontwikkelen’. De architectoni-
sche kritiek van Kuyper  weerklinkt, maar ook het jargon van de jaren ’60. 

Wellicht de opvallendste koerswijzing betreft de rol van de overheid – ook al 
nadrukkelijk zichtbaar tijdens de Oosterbeekse studieconferentie. ‘Het Verbond 
kent aan de overheid een leidende rol toe in het maatschappelijk leven. (…) In dit 
kader is een bewuste en doelgerichte planning, in samenwerking met organisaties 
en bedrijfsleven, noodzakelijk’. Het toekennen van de ‘leidende rol’ is begrijpelijk 
en past in de geest van de tijd. De ervaringen in de jaren van de wederopbouw en 
de toenemende behoefte aan collectieve goederen en diensten, leiden tot een an-
dere manier van denken over de rol van de overheid. Dat is een afwijking van eer-
dere visies op die rol, waarbij de overheid terughoudend moest optreden. Zo vindt 
het cnv in de jaren ’50, dat de overheid de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
– zelfs toen deze niet overtuigend van de grond kwam – niet mocht opleggen. De 
schrijvers zijn zich ook bewust van de andere keuze en motiveren die door te wij-
zen op ‘de ingewikkeldheid van tal van vraagstukken en de snelle veranderingen’. 
In het verlengde van de veranderende opvatting van de rol van de overheid, ver-
schuift ook de visie op de sociale verzekeringen. Het cnv hanteert bij de werkne-
mersverzekering lange tijd als uitgangspunt dat er tegenover het recht op uitkering 
de plicht tot premiebetaling bestond. Aan deze strikte verzekeringsopvatting wordt 
nu getornd. Premie en uitkering behoeven niet in alle omstandigheden met elkaar 
in evenwicht te zijn. ‘Het doel van de sociale zekerheid is in wezen niet veranderd, 
maar meer dan in het verleden wordt het instrument van de sociale zekerheid te-
recht mede dienstbaar gemaakt aan de taak van de overheid, die de bedoeling heeft 
de gerechtigheid te bevorderen’.

Apart staat het cnv stil bij zijn visie op de onderneming. De ‘onderneming (is) 
een samenwerkingsverband tussen gelijkwaardige mensen’ – een zienswijze die 
als vertrekpunt niet is veranderd, maar de praktische uitwerking is radicaler. Wor-
stelt het cnv eind jaren ’50, begin jaren ’60 nog met vragen rond de invloed van 
werknemers op de strategische besluitvorming, nu wordt daar een scherp stand-
punt over ingenomen. ‘De formulering der doelstelling van de ondernemingen 
als zodanig behoort tot de taak van de raad van commissarissen (…). Daarom be-
hoort ten minste de helft van het aantal commissarissen door de werknemers te 
worden benoemd. Het ligt namelijk in het principe van de democratie opgesloten, 
dat ook de werknemers betrokken worden bij de formulering der doelstellingen 
(…)’. Ook hier sluit het cnv aan op de tijdgeest, waarin de roep om democrati-
sering zich verder uitstrekt dan tot die van de politiek democratie. Zo wordt na 
een reeks van studentenbetogingen een meer democratische bestuursstructuur 
ingevoerd op de universiteiten. Er wordt naast politieke democratie – D66 pleit 
voor een andere inrichting daarvan33 – ook gepleit voor een sociale democratie. 
Het cnv zet in dit soort brede maatschappelijke discussies met zijn visieprogram 
zeker niet de toon, maar geeft er wel blijk van de tijdgeest toe te laten tot zijn ver-
gaderzalen en zijn opvattingen.

Het cnv blijft voor de vakbeweging drie functies zien: een correctie-, een stimu-
lerings- en een emancipatiefunctie. De eerste twee functies ‘komen tot uitdrukking 
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in kritiek op en in verzet tegen de maatschappelijke orde’. Deze twee functies blij-
ven ook in de toekomst een wezenlijk onderdeel van het vakbondswerk. En ‘hoe-
wel het Verbond de maatschappelijke vernieuwing als een groeiproces ziet sluit dit 
geenszins de mogelijkheid uit, dat bepaalde acties radicale vormen kunnen aanne-
men. (Klinkt hier het verwerpen van de klassenstrijd nog zachtjes door?) Er kun-
nen zich dan ook omstandigheden voordoen, waarin als uiterste middel een directe 
ingreep nodig is, ten einde ruimte te maken voor nieuwe inzichten en verhoudin-
gen. Zo bezien kan ook werkstaking een middel tot maatschappelijke vernieuwing 
zijn’. Het cnv lijkt zich stevig aan te passen aan de geest van de tijd en is wereldge-
lijkvormig geworden.

7.1.4   Vrouwen

In het vorige hoofdstuk werd de oprichting van de cnv Vrouwenbond beschre-
ven, mede als gevolg van de gedachte dat de vrouw de kern van het gezin vormt.34 
De Vrouwenbond is dan ook geen vakbond, maar een vereniging van vrouwen 
van (mannelijke) leden. Het cnv maakt daarmee duidelijk een eigen zienswijze – 
overigens passend binnen de protestants-christelijke zuil – te hebben op de maat-
schappelijke positie van de gehuwde vrouw. 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dwingen het cnv echter na te denken over 
het daar heersende schaarsteprobleem. De economische ontwikkeling leidt niet al-
leen tot groei, maar ook tot een grote vraag naar arbeidskrachten. De spanning op 
de arbeidsmarkt, die de bijl aan de wortel van de geleide en gematigde loonpolitiek 
legt, doet ook een aanslag op het denken over de positie van de gehuwde vrouw in 
het arbeidsproces. 

Er zijn in het algemeen drie mogelijkheden om aan de stijgende vraag naar arbeid 
te voldoen: het opvoeren van de productiviteit door investeringen in arbeidsbespa-
rende machines, het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten of het inschake-
len van nieuwe groepen in het arbeidsproces. De eerste mogelijkheid, die overigens 
niet gestimuleerd wordt door de geleide loonpolitiek, kost tijd en stelt eisen aan de 
technologische ontwikkeling. Op korte en middellange termijn is hier slechts een 
beperkte oplossing te vinden. Het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten kan 
vooral als aan de beheersing van de Nederlandse taal en het opleidingsniveau niet al 
te hoge eisen worden gesteld. Dat aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten ge-
beurt dan ook, maar biedt voorshands onvoldoende soelaas. De derde mogelijkheid 
is het inschakelen van nieuwe groepen, i.c. het aantrekken van gehuwde vrouwen. 
Tot het begin van de jaren ’60 is het gebruikelijk dat vrouwen hun beroepsarbeid 
beëindigen als zij in het huwelijk treden en dat zij in een latere levensfase in het al-
gemeen niet weer aan het werk gaan. Er komt met andere woorden een aanmerke-
lijk potentieel beschikbaar als vrouwen na hun huwelijk wel doorwerken of – na 
het opvoeden van hun kinderen – terugkeren naar de arbeidsmarkt. Langer door-
werken heeft als belangrijk voordeel dat bijscholing niet nodig is – het gaat immers 
om ervaren arbeidskrachten. De komst van nieuwe anticonceptiva maakt dit door-
werken overigens ook praktisch gemakkelijker.

265-338•Hazenbosch H07.indd   276 08-04-2009   22:36:18



De beroepsarbeid van de gehuwde vrouw stelt het cnv voor lastige keuzes. De bij-
belse boodschap ‘spreekt over de gelijkheid van man en vrouw in Christus, over 
hun verantwoordelijkheid en zelfstandigheid’. De beroepsarbeid van de gehuwde 
vrouw is dan ook niet zonder meer af te wijzen.35 Het is immers haar persoonlijke 
keuze. Maar het accepteren van die keuze is vanuit de cnv-traditie niet eenvoudig. 
Bij de vaststelling van het nieuwe sociaal-politiek program ontstaat in 1963 in de 
Verbondsraad een debat dat typerend is voor de gevoelde spanning. Het debat ont-
rolt zich in hoofdlijnen als volgt:36

‘Mulder  – hoger personeel – merkt op, dat gehuwde vrouwen vaak alleen maar 
gaan werken omdat het niet anders kan. Hij acht het daarom niet juist, te stellen 
dat ondernemingen speciale regelingen moeten treffen voor gehuwde werkende 
vrouwen. (…)
Van der Leij  – bouw – meent, dat er wel principiële bezwaren tegen de arbeid van 

de gehuwde vrouw zijn aan te voeren, dit in tegenstelling tot wat [in de nota, ph] 
wordt gesteld. Vroeg trouwen vergroot de woningnood. Blijft de vrouw in haar 
huwelijk werken, dan wil zij vaak voorlopig geen kinderen. (…)

Van Stapele  – metaal – sluit zich aan bij Van der Leij . Door de krappe arbeidsmarkt 
zijn we echter wel gedwongen het vraagstuk onder ogen te zien.

Nieuwenhuis  – textiel – legt er de nadruk op, dat het bedrijfsleven terughoudend-
heid in acht moet nemen bij het in dienst nemen van gehuwde vrouwen met kin-
deren. De gezinnen lijden eronder.

De voorzitter – Van Mastrigt – is van oordeel, dat er tegen de bestaande formulering 
geen bezwaar kan bestaan. Er is gesteld, dat tegen de arbeid van gehuwde vrouwen 
geen algemene bezwaren kunnen worden aangevoerd, dat de betrokkenen zelf 
moeten beslissen en dat de bedrijven er rekening mee moeten houden dat bijzon-
dere maatregelen nodig kunnen zijn als ze gehuwde vrouwen in dienst nemen.

Peters  – metaal37 – (…) weet geen principiële bezwaren tegen de beroepsarbeid van 
de gehuwde vrouw aan te voeren.

Van Stapele  – metaal – acht dat wel het geval als de vrouw een gezin met jonge kin-
deren heeft. In dat geval gaat zij werken ten koste van haar gezin. (…)

Meijer  – landbouw – is van opvatting, dat de zaak aan de verantwoordelijkheid van 
het gezin overgelaten moet worden. (…)

Peters  – metaal – vraagt, of het wel nodig is, deze paragraaf in het program te hand-
haven. Als dat wel zo is, zou er in elk geval moeten staan, dat de beroepsarbeid 
van de gehuwde vrouw die van anderen niet in de weg mag staan.

Bakker  – cnv – meent, dat men uitgaande van de rechtsgelijkheid van man en vrouw 
dit niet mag stellen.

De voorzitter – Van Mastrigt –  wijst er op, dat ook in het vorige program een para-
graaf gewijd was aan dit onderwerp. (…) Beroepsarbeid van de gehuwde vrouw 
moet mogelijk zijn. Wij moeten echter aangeven dat er bepaalde sociale bezwa-
ren aan verbonden zijn, in verband waarmee het bedrijf, dat gehuwde vrouwen 
in dienst heeft, regelingen moet treffen.

Van Stapele  – metaal – is van oordeel, dat wij een heilloze weg opgaan als we ons 
stellen achter de beroepsarbeid van de gehuwde vrouw, die uit andere motieven 
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dan nood wordt aangevat. (…)
Nieuwenhuis  – textiel – vindt, dat we geen struisvogelpolitiek moeten voeren. Veel 

gehuwde vrouwen zullen zonder enig bezwaar een werkkring aanvaarden.
De voorzitter – Van Mastrigt –  erkent dat. De verantwoordelijkheid moet echter 

bij het gezin blijven. (…)
Van Eibergen  – bouw – stelt (het volgende voor): “Hoewel tegen de beroepsar-

beid door de gehuwde vrouw in bepaalde gevallen bezwaren aangevoerd kunnen 
worden, is het Verbond van oordeel dat de beslissing, of de gehuwde vrouw be-
roepsarbeid zal verrichten alleen door haarzelf en haar gezin genomen kan wor-
den met inachtneming van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van gezin en 
samenleving.” (…)

De Verbondsraad verenigt zich daarmee’.

Voor eigen gevoel is het cnv er in geslaagd het gelijkheidsbeginsel op het gebied 
van betaalde arbeid in te vullen, maar het is met pijn en moeite. De ontwikkelin-
gen staan echter niet stil. Het kabinet vraagt om advies aan de ser en dat leidt tot 
een interim-advies, dat in januari 1965 aan de orde komt in de Verbondsraad. Veel 
van de argumenten uit het debat in 1963 komen ook in deze ronde terug. Maar de 
ser wil verder gaan dan het schroomvallig accepteren van beroepsarbeid door ge-
huwde vrouwen. 

In de Verbondsraadsvergadering van januari 1966 – waarin het ser-advies wordt 
besproken – herinnert Lanser  – metaal – er nog eens aan dat de vakbeweging er in 
het verleden voor geijverd heeft ‘dat het inkomen van de man zo zou worden dat 
de vrouw niet buiten de deur hoeft te gaan werken. Nu wordt er alles aan gedaan 
om het werk in het bedrijfsleven voor de gehuwde vrouw zo aangenaam mogelijk 
te maken’. A. Niemantsverdriet  – diensten – wijst er op dat vrouwen vooral gaan 
werken om het gezinsinkomen te verhogen, als dat hoog genoeg is dan trekken zij 
zich weer van de arbeidsmarkt terug, zo ‘blijkt uit berichten uit Duitsland en met 
name uit Frankrijk’. De wens moet hier wel heel erg de vader van de gedachte zijn. 
De discussie draait feitelijk om het woord ‘bevorderen’. De Verbondsraad is una-
niem in zijn oordeel dat ‘alle stimuleren van arbeid van gehuwde vrouwen buitens-
huis afgewezen (moet) worden’. Tjeerdsma , die namens het cnv in de commissie 
van voorbereiding zitting heeft, meldt dat hij zich in dat verband verzet heeft tegen 
andere openingstijden van winkels en tegen het inrichten van crèches.38 De beslis-
sing om buitenshuis te werken is weliswaar de verantwoordelijkheid van de ge-
huwde vrouw en haar gezin, maar dat wil nog niet zeggen dat de keuze gemakke-
lijk gemaakt behoeft te worden.

In de ser gaat de discussie verder en in december 1966 wordt het advies vastge-
steld.39 De Verbondsraad gaat unaniem akkoord en in het 31ste Verslag wordt nau-
welijks stilgestaan bij alle overwegingen, die de Verbondsraad bezighielden. Het 
Verslag meldt dat het advies in overeenstemming is met het sociaal-politiek pro-
gram uit 1963, waarin staat dat ‘de beslissing tot de uitsluitende beslissing van man 
en vrouw samen behoort’. Dat er ook bezwaren zijn geopperd tegen het buitens-
huis werken van de gehuwde vrouw is blijkbaar op een zijspoor in de vergetelijk-
heid geraakt.
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De deelname van gehuwde vrouwen in Nederland is in de jaren ’60 laag in verge-
lijking met andere Europese landen en zal nog lang laag blijven. Het kostwinner-
beginsel is stevig verankerd in de Nederlandse cultuur en het cnv heeft duidelijk 
moeite met die culturele verandering. Een verandering, die tot op zekere hoogte het 
gevolg is van het eigen streven naar goed opgeleide en mondige burgers. De opvat-
tingen in de samenleving veranderen onder invloed van de ‘tweede feministische 
golf’, maar het cnv – dat altijd ijverde voor een samenleving waarin de man de kost 
verdient voor vrouw en kind – verzet zich, en zal in de loop van de jaren merken 
dat de organisatie zich wellicht kan verzetten, maar dat de leden dat niet doen. De 
vraag naar beroepsarbeid door de gehuwde vrouw komt in de jaren ’70 en ’80 op-
nieuw aan de orde als de werkloosheid sterk stijgt. Het debat laat zien dat de cul-
tuuromslag een pijnlijk en moeizaam proces is, waarbij lang niet alle argumenten 
rationeel kunnen worden genoemd.

De discussie richt zich zó op de vraag of betaalde beroepsarbeid voor vrouwen 
wel kan, dat verzuimd wordt na te denken over de gevolgen voor de vakbeweging. 
Het werven van vrouwelijke leden – in de vooroorlogse jaren regelmatig een zaak 
van aandacht en zorg – speelt geen rol. Uit de beschikbare ledencijfers is overigens 
niet te achterhalen hoeveel vrouwelijke leden het cnv in de jaren ’60 heeft.

7.1.5   Bejaardenbond

Op 23 augustus 1960 komt de Protestants-Christelijke Organisatie van Bejaarden 
op initiatief van het cnv tot stand. Al in het begin van de jaren ’50 komt ‘het vraag-
stuk van de bejaarden’ binnen het Verbond aan de orde. Daarbij gaat het dan om 
de vraag, op welke wijze de belangen behartigd dienen te worden van de bejaar-
de leden die ten gevolge van hun leeftijd niet meer in het bedrijfsleven werkzaam 
kunnen zijn. In november 1956 verschijnt een rapport over dit vraagstuk, dat door 
de Sociaal-Pedagogische Commissie is opgesteld. Volgens de commissie gaat het 
bij het ‘bejaardenvraagstuk’ om meer dan materiële belangenbehartiging, het gaat 
– geheel passend in de tijd – ook om levensbeschouwelijke vragen. ‘De commissie 
is de overtuiging toegedaan, dat het zeer noodzakelijk is, (…) zo spoedig mogelijk 
tot het oprichten van een bejaardenbond over te gaan. Deze bond zou voor allen 
moeten openstaan, die een zekere leeftijd hebben bereikt’. Omdat het niet een ex-
clusieve arbeiderspensioenbond moet worden, zoekt het cnv steun in Convents-
verband. Die steun komt er – zij het alleen in morele zin. Overigens is de commis-
sie ook van mening dat ‘de sociaal-economische belangen van de gepensioneerden 
het best door het cnv zelf kunnen worden behartigd. (…) Uit dien hoofde is het 
gewenst, dat de gepensioneerde leden der christelijke vakbeweging lid blijven van 
hun organisatie’. Bij de contributievaststelling moet overigens bedacht worden 
dat de draagkracht van gepensioneerden lager is dan van werkenden. De sugges-
ties van de commissie worden in 1956 door de Verbondsraad overgenomen. Als 
opstap naar een bejaardenbond wordt de Christelijke Besturenbonden gevraagd 
op plaatselijk niveau bejaarden bijeen te brengen in eigen, lokale verenigingen. 
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Dat lukt in 1957 in Dordrecht, Sneek, Bunschoten en Utrecht, in de volgende ja-
ren op meer plaatsen. Dus groeit er een basis voor een landelijke organisatie. Fei-
telijk volgt het cnv in de organisatorische opzet zijn eigen geschiedenis, waarin 
lokale en regionale organisaties zich tot landelijke aaneensloten.

De activiteiten van de lokale organisaties ‘zijn van plaats tot plaats verschillend. 
(…) In sommige groepen is een sociëteitsmiddag opgezet, worden gezelschapspel-
len beoefend en is het onderlinge ziekenbezoek georganiseerd. Alle groepen heb-
ben dit met elkaar gemeen, dat door middel van bijeenkomsten voorlichting wordt 
gegeven op geestelijk en maatschappelijk terrein en dat tevens lezingen worden ge-
houden aan de hand van dia’s en/of fi lm’.40

Als in 1960 met steun van de bonden een solide fi nanciële basis is gelegd om een 
zelfstandige organisatie van de grond te tillen, gebeurt dat ook. Het ledental ver-
dubbelt in korte tijd van circa 1.200 naar ruim 2.500. ‘Voor de oprichting van de 
pcob hebben de toen afzonderlijk bestaande ouderengroepen van het Verbondsbe-
stuur een vrij regelmatig onderhouden medewerking gevraagd en verkregen. Sinds 
de oprichting van de pcob echter heeft men een grote mate van zelfstandigheid ge-
zocht en uiteraard gevonden’.41 Toch wordt de relatie tussen het cnv en de pcob 
ook gekenmerkt door de vrees dat de pcob onder de vakbondsduiven wil schie-
ten. Als het Verbondsbestuur in 1964 toezegt de bonden om de adressen van hun 
gepensioneerde leden te vragen voor een wervingsactie van de pcob, dan gaat de 
Verbondsraad er maar zeer moeizaam mee akkoord dat het bestuur de bonden een 
brief ter zake mag schrijven. De geschiedenis vertelt niet wat die bedelbrief heeft 
opgeleverd, maar het is waarschijnlijk dat het resultaat nihil is. De Verbondsraad 
wil toch vooral dat gepensioneerden lid van hun eigen bond blijven, de pcob is ze-
ker van belang, zolang dat belang maar niet ten koste van het cnv gaat.

7.1.6   Instellingen en diensten

Het cnv heeft in de loop der tijd een reeks van activiteiten ontwikkeld die grenzen 
aan het vakbondswerk. Het tuberculosefonds Draagt Elkanders Lasten, dat na de 
oorlog uitgroeit tot een fonds van maatschappelijk hulpbetoon. De vakantieoor-
den, eerst een oord in Putten, later ook in een in Garderen. De vakantiereizen, 
eerst naar een vakantieoord van de bevriende Zwitserse vakbeweging, later naar 
meer bestemmingen onder de naam cnv Reizen. Een eigen drukkerij (Edecea), 
een eigen verzekeringsbedrijf (ubo), een eigen spaarbank (de spn). In de vorige 
hoofdstukken beschreef ik kort de geschiedenis van deze instellingen. Maar er zijn 
er meer: de stichting Eigen Gebouwen, die huisvesting voor de christelijke vak-
beweging verzorgt. Al deze instellingen en diensten typeren het cnv en zijn kijk 
op de wereld. Je doet de dingen in eigen beheer, niet afhankelijk van anderen. Het 
cnv is zeker niet de enige maatschappelijke organisatie, die zo denkt. Ook andere 
vakcentrales kennen dit soort diensten en instellingen. Een vakbond is meer dan 
een zaakwaarnemer. 
Op 22 oktober 1960 wordt Huize Stameren in gebruik genomen. Bij het 50-jarig 
cnv-jubileum is geld bijeengebracht voor dit herstellingsoord. Het is ingericht ‘voor 
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leden en echtgenoten van leden, die op medisch advies een rustkuur moeten onder-
gaan om lichamelijk of geestelijk weer op peil te komen’.42 Na twee jaar wordt ge-
constateerd ‘dat de inrichting aan zijn doel beantwoord’. Er hebben dan 577 leden 
en huisgenoten van leden een ‘goede tijd’ doorgebracht ‘op de top van de Maarn-
se berg’.43 Ondanks de talloze personele problemen – in 8 jaar treden 5 directrices 
aan – functioneert Huize Stameren de eerste jaren van zijn bestaan naar verwachting, 
maar blijkbaar is het in standhouden ‘op een zodanig peil dat een verantwoorde ex-
ploitatie kon worden bereikt’ op den duur niet meer mogelijk. In de loop van 1968 
wordt ‘Huize Stameren’ overgedragen aan de vereniging ‘Philadelphia’.44

Op 1 januari 1965 wordt de Algemene Bijstandswet (abw) van kracht. De wet zal 
naar verwachting sterke invloed hebben op het werk van Draagt Elkanders Las-
ten. Als gevolg van de gegroeide welvaart is het beroep op del al teruggelopen en 
het ligt in de lijn dat het beroep na het invoeren van de wet nog verder zal dalen. 
Dat gebeurt ook, maar minder dan verwacht. Het blijkt dat mensen de abw nog 
teveel associëren met de armenzorg en het kost de maatschappelijk werksters van 
del dan ook de nodige energie om de mensen op hun rechten te wijzen.45 Het 
werk van del verschuift wel: het accent komt meer te liggen op het wegwijs ma-
ken van mensen, die een beroep doen op het fonds. Nadat eerst het beroep op het 
fonds daalde, is daarna (1967-68) sprake van een zekere opleving, maar die wordt 
weer gevolgd door een meer blijvende daling.
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Het bestuur van del zoekt naar wegen om het dienstbetoon zinvolle invulling 
te geven. Daarbij wordt ook gezocht naar samenwerking met kerkelijke instellin-
gen en met soortgelijke organisaties bij de andere twee vakcentrales. Maar de tijd 
van Draagt Elkanders Lasten is voorbij. Bij het 60-jarig bestaan van het cnv wordt 
onder de leden geld ingezameld voor de cnv Actie Kom Over46 en voor Draagt El-
kanders Lasten, maar de opbrengst stelt teleur.47

Op 3 oktober 1962 koopt de Stichting cnv Vakanties een derde vakantieoord. 
Hotel ‘Bos en Duin’ in Oostkapelle – op een steenworp afstand van het strand – 
vervult een allang bestaande wens, te weten een eigen vakantieoord aan zee.48 Op 
het terrein van het hotel worden in de loop van de jaren ’60 34 bungalows ge-
bouwd en weer later wordt het naastgelegen appartementengebouw ‘Zeeburgh’ 
aangekocht. Hiermee wordt de eigen vakantiecapaciteit aanmerkelijk uitgebreid. 
En dat is – zo meent het bestuur – maar goed ook, want de belangstelling voor een 
vakantie ‘in eigen kring’ is groot.

Het bestuur blijft zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Er wordt zelfs over-
wogen om in de nabijheid van het Israëlische Haifa deel te nemen in een vakantie-
oord, maar uiteindelijk worden de risico’s als te groot ervaren.

Niet alleen de vakantieoorden kijken over de grens. Ook het werkgebied van cnv 
Reizen breidt zich uit. In de loop van de jaren worden meerdere bijzondere reizen 
georganiseerd voor leden, die familie in naoorlogse emigratielanden hebben.

Edecea, ubo en de spn – de drie commerciële bedrijven van het cnv – ontwikkelen 
zich gunstig. Niet spectaculair, maar de opeenvolgende verslagen maken duidelijk 
dat er – ondanks tal van dagelijkse zorgen – sprake is van een goede ontwikkeling. 
Het cnv lift mee met de groeiende welvaart. Welvaart, die ook de tv in de huis-
kamer brengt waardoor de belangstelling voor de eigen fi lmdienst snel taant. Het 
bestuur besluit deze in het najaar van 1960 op te heffen.

Er is nog een ander aspect van vakbondswerk, dat nog weinig aan de orde is ge-
komen en dat in de jaren ’60 geïnstitutionaliseerd wordt: scholing van bestuur-
ders en kaderleden. In de grond van de zaak is scholing vanaf het begin een on-
derwerp van aandacht geweest.49 Al in 1910 – een jaar na de oprichting – wordt de 
eerste vakverenigingscursus georganiseerd voor bestuurders.50 Dit soort cursus-
sen – vooral gericht op kennisoverdracht – worden in de loop der jaren met eni-
ge regelmaat gehouden. Zo vindt in 1920 een cursus plaats over loonacties en in 
1921 houdt Amelink  zijn pleidooi voor medezeggenschap op een vakbondscur-
sus.51 Naast de cursussen voor de eigen bestuurders neemt het cnv ook deel aan de 
christelijk-sociale cursussen, die samen met andere christelijk-sociale organisaties 
op lokaal niveau tot stand komen. Het is de taak van de Christelijke Besturenbon-
den – het samenwerkingsorgaan tussen christelijk-sociale organisaties op lokaal 
niveau – om aandacht te besteden aan de scholing van leden.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de scholingsdraad weer opgepakt. Dat ge-
beurt op een aantal manieren. Op 3 januari 1948 opent de cnv Kaderschool zijn 
deuren. De Kaderschool is bedoeld om de leiding van de christelijke vakbeweging 
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te scholen. Veel bestuurders hebben zich door zelfstudie opgewerkt, maar hebben 
weinig formele scholing ontvangen. In die lacune moet worden voorzien. Ruppert 
– die het initiatief tot de Kaderschool neemt – zoekt daarom ook naar wetenschap-
pelijke zwaargewichten om de Kaderschool status en inhoud te geven. W.F. de Gaay 
Fortman  is de eerste rector. 

De naoorlogse activiteiten blijven evenwel niet beperkt tot de scholing van (nieu-
we) bestuurders. Onder leiding van Schipper  worden er activiteiten ontwikkeld 
gericht op de scholing van leden. Het zijn opnieuw de besturenbonden, die verant-
woordelijk zijn voor de uitvoering.

Er is ook oog voor de ontwikkeling van de zittende bestuurders. In de loop van 
de tijd worden verschillende vormen gebruikt, waarbij een- en tweedaagse cursus-
sen telkens als ‘succesvol’ worden beschreven in de verslagen van het cnv.

In de loop van de jaren ’50 ontstaat behoefte aan samenhang tussen de verschil-
lende scholingsactiviteiten. De commissie Scholing en Vorming brengt in 1958 een 
advies uit aan de Verbondsraad. Dat advies komt er op neer dat de commissie van 
mening is dat er een totaal aanpak moet worden ontwikkeld voor alle scholingsac-
tiviteiten én de commissie adviseert ‘tot de oprichting van een instituut voor scho-
ling en vorming in de christelijke vakbeweging’. Door het oprichten van een insti-
tuut dat voor vakcentrale en bonden werkt en zich richt op de scholing van leden en 
bestuurders, kunnen belangrijke voordelen worden behaald, zowel op inhoudelijk 
als fi nancieel gebied. Op 17 april 1961 besluit de Algemene Vergadering dan ook 
tot de oprichting van de Vereniging J.R. Slotemaker de Bruïne  Instituut.52 Overi-
gens niet dan nadat in de Verbondsraad nog een stevige discussie over de fi nancie-
ring plaatsvond. De bonden zijn niet tegen een scholingsinstituut, maar het moet 
wel duidelijk zijn dat de Vakcentrale voor de kosten opdraait.53 

Als het sbi – zoals het in de loop van de jaren vooral bekend zal worden – is opge-
richt, schrijft De Gids maar liefst twee bladzijden vol onder de kop ‘Nieuwe aanpak 
Scholingswerk’. Nieuw is de aanpak zeker. Er wordt een organisatie belast met al 
het scholingswerk van het cnv, al bestaat die organisatie op dat moment nog maar 
uit één man, Tj. Pel . Nieuw is ook de opzet van de Kaderschool: in plaats van bij-
eenkomsten op zaterdagmiddag komen er internaatscursussen, die van maandag 
tot vrijdag duren. De Talma  Hoeve in Garderen vormt het onderkomen voor de 
kaderschool nieuwe stijl.54

Het besluit om het scholingswerk onder te brengen in een ‘zelfstandig’ instituut 
– de Verbondsraad blijft het hoogste gezag – is niet alleen gebaseerd op organi-
satorische of inhoudelijke overwegingen. Ook de mogelijkheden om subsidie te 
ontvangen nemen door de verzelfstandiging toe. De groeiende subsidiemogelijk-
heden leiden overigens in de Verbondsraad tot een stevige discussie over de reik-
wijdte van de subsidie. Behoren de verletkosten niet gewoon als onderdeel van 
de cao door de werkgever te worden vergoed? De meningen zijn verdeeld. De 
Bloeme – bouw – wijst er op dat tegen verletkosten voor scholing ‘zeker verzet zal 
rijzen bij de onderhandelingen, waarmee de ncb te maken heeft’. En Jens  – Gra-
fi ci – brengt naar voren ‘dat het in kleine ondernemingen moeilijk is faciliteiten te 
krijgen voor het scholings- en vormingswerk. Indien in een kleine onderneming 
een werknemer vrijaf krijgt, staat de ondernemer voor grote moeilijkheden’. Hor-
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dijk  – bedrijfsgroepen – merkt op dat de werkgevers van opvatting aan het veran-
deren zijn, omdat ook zij van mening lijken te zijn dat ‘de scholing en vorming een 
goede taakwaarneming in de onderneming steunt. Zij zijn dan ook in het belang 
van de onderneming’. Zijn ervaring in de rubberindustrie en in de verfi ndustrie is 
overigens dat daar al regelingen zijn terwijl ook in die bedrijfstakken kleine on-
dernemingen zijn. Van Mastrigt  constateert dat de overheid niet om subsidiëring 
van verletkosten moet worden gevraagd, dat is de verantwoordelijkheid van de 
bedrijfstakken. En dat is de Verbondsraad uiteindelijk met hem eens.55

Subsidiëring blijkt een sleutelwoord. In toenemende mate is de overheid be-
reidt scholings- en vormingswerk fi nancieel te ondersteunen. De economische 
groei heeft ruimere overheidsfi nanciën tot gevolg en het denken over de betrok-
kenheid van de overheid bij immateriële zaken verschuift. De jaren van ‘spreiding 
van kennis, inkomen en macht’ naderen met rasse schreden. De ruimere subsidie-
mogelijkheden maken de groei van het sbi mogelijk. Die groei en de behoefte ook 
in Conventsverband actief te zijn op het gebied van scholing en vorming, waarbij 
training van ondernemingsraadsleden steeds meer aandacht krijgt, leiden ertoe dat 
het sbi in bestuurlijke zin verandert. De vereniging wordt begin 1971 een stichting 
en het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Conventspartners. Het sbi 
komt na 10 jaar op eigen benen te staan.

7.1.7   Ongeorganiseerden of het vakbondstientje

De vakbeweging behartigt de belangen van zijn leden, maar het blijkt in de prak-
tijk ondoenlijk om niet tegelijkertijd ook de belangen van alle werknemers te be-
hartigen. Praktisch gezien profi teren ongeorganiseerden op gelijke wijze als ge-
organiseerden van de collectieve vakbondsactiviteiten. Dit ‘free-riders’ probleem 
komt met enige regelmaat in vakbondskringen aan de orde. En het is telkens weer 
de vraag of ongeorganiseerden niet behoren mee te betalen aan het werk van de 
vakbeweging, waarvan zij toch ook de vruchten plukken.

Eind 1960 keurt het College van Rijksbemiddelaars een aantal cao-afspraken af, 
die georganiseerden bevoordelen boven ongeorganiseerden. Die afkeuring brengt 
een jarenlange discussie op gang. Een discussie die begint bij de vakcentrales, die 
het algemene idee over profi terende ongeorganiseerden moeten omzetten in con-
crete beleidsvoorstellen. nvv en kab kiezen stelling, maar het cnv aarzelt. Die aar-
zeling vloeit voort uit de beduchtheid voor een verplicht lidmaatschap, waar het 
cnv een verklaard tegenstander van is. Vakbondslidmaatschap is een vrije keuze 
vanuit de persoonlijke verantwoordelijkheid. Onder leiding van Albeda  wordt 
gestudeerd op de positie van het cnv. Eind 1962 is het rapport De veranderde 
functie van de vakbeweging klaar.56 Na een degelijke analyse en een verkenning 
van allerhande mogelijkheden wordt een aantal conclusies getrokken. 

Allereerst wordt een mogelijk door de overheid opgelegd verplicht lidmaat-
schap afgewezen, omdat dat in strijd is met de grondwet. Een andere mogelijkheid 
– een verplicht lidmaatschap overeenkomen in de cao – is vanuit ethisch stand-
punt eigenlijk alleen mogelijk bij een zeer hoge organisatiegraad en is dan feite-
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lijk overbodig. Vervolgens concludeert het rapport dat meebetalen aan vakbonds-
werk door ongeorganiseerden op tal van juridische problemen stuit en als die 
problemen worden opgelost, dan nog kan dat schadelijk zijn voor de vakbewe-
ging. ‘Uitgaande van het onderscheid tussen beweging en het instituut, betekent 
het verplicht meebetalen door ongeorganiseerden, dat de balans doorslaat naar 
het instituut-zijn’. Dat is een onwenselijke vorm, zo valt uit het rapport te begrij-
pen. De oplossing ligt dan ook in het bevoordelen van georganiseerden, waardoor 
het vakbondslidmaatschap voor ongeorganiseerden aantrekkelijker wordt. Toch 
heeft bevoordelen ook gevaarlijke kanten. Vakbondsleden moeten – op straffe 
van werkloosheid – niet duurder worden dan niet-leden. ‘Wel is aanvaardbaar een 
regeling, waarbij de werkgever aan zijn georganiseerde werknemers bepaalde fa-
ciliteiten verleent, welke ten goede komen aan de vakbeweging en wel op grond 
van het feit, dat bepaalde activiteiten van de vakbeweging rechtstreeks ten behoe-
ve van de onderneming zijn’. Daarbij valt dan te denken aan betaald scholings- en 
vakbondsverlof.57

Het rapport wordt in december 1962 door de Verbondsraad aanvaard, maar 
blijkbaar biedt het voor nvv en kab onvoldoende basis om in het Overlegorgaan 
tot een gezamenlijk standpunt te komen. Het probleem blijft als ware boven de 
markt hangen, maar duikt in 1964 opnieuw op als er weer een cao-afspraak op dit 
gebied wordt afgekeurd.

Er komt een langdurige en ingewikkelde discussie opgang. De vakcentrales 
worden het er over eens dat ongeorganiseerden in concrete situaties moeten mee-
betalen aan vakbondswerk. Daarbij wordt gedacht aan het vergoeden van admi-
nistratiekosten bij het verzilveren van vakantiebonnen.58 De werkgevers voelen 
weinig voor de voorstellen van de drie vakcentrales en komen ten langen leste met 
een eigen voorstel. Dat voorstel komt er op neer dat er door werkgever en werk-
nemers bestuurde fondsen komen, waarvan de bestemming in overleg kan wor-
den bepaald. De vakcentrales wijzen de werkgeversvoorstellen af en het overleg 
sleept zich voort. Een speciale commissie moet het probleem oplossen. In oktober 
1965 doen de werkgevers een voorstel dat uit twee onderdelen bestaat. Er komt 
een fonds, waaruit georganiseerde werknemers, die met pensioen gaan, een uitke-
ring van 50 gulden ontvangen voor elk lidmaatschapsjaar. Het tweede element is 
dat per lid een bedrag van 10 gulden per jaar in een fonds wordt gestort, waaruit 
scholings- en vormingsactiviteiten kunnen worden betaald. nvv en cnv vinden het 
voorstel aantrekkelijk, maar het nkv is minder gelukkig omdat het rechtstreeks 
voordeel voor leden wel erg onzichtbaar is geworden. Dus sleept de discussie zich 
opnieuw voort.

In de Verbondsraad wordt met name in de laatste maanden van 1965 urenlang 
over dit onderwerp gepraat. Argumenten pro en contra-voorstellen worden ge-
wisseld, maar tot een heldere eenduidige conclusie komt men niet.

Er heeft overigens een interessante verschuiving plaatsgevonden. Het debat be-
gint met de stelling dat ongeorganiseerden moeten bijdragen aan het vakbonds-
werk waar zij ook baat bij hebben. Die benadering blijkt juridisch onhaalbaar, 
maar stuit ook op verzet van werkgevers, die – terecht – menen dat zij geen on-
derscheid mogen maken tussen hun werknemers. En al zouden de werkgevers in 
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willen gaan op de wensen van de vakbeweging, dan gelden die alleen voor geor-
ganiseerde werkgevers, niet voor ongeorganiseerden. De aandacht verschuift dan 
ook naar een werkgeversbijdrage aan het werk van de vakbeweging.

Uiteindelijk wordt de werkgeversgedachte van een fi nanciële bijdrage van 10 
gulden aan het scholings- en vormingswerk van de vakbeweging in bepaalde in-
dustriële cao’s opgenomen. Het vakbondstientje is geboren, waarbij de betekenis 
van het centrale debat wordt achterhaald door het pragmatisme in de sectoren.

Met de introductie van het vakbondstientje bloedt de discussie bijna dood, maar 
met enige regelmaat wordt de zaak nieuw leven ingeblazen.* Op den duur gaat 
daarbij de vrees ‘het vakbondstientje’ kwijt te raken, een rol spelen. Feitelijk is er 
nog maar sprake van één herkenbare verandering, namelijk een fi scaal vriendelijke 
benadering van het vakbondslidmaatschap. Daarmee is een voordeel voor leden 
binnengehaald, maar het probleem van de free-riders is er niet mee opgelost. Tel-
kens ook weer duikt in het debat de stelling op, ‘dat ongeorganiseerden door hen 
te overtuigen lid gemaakt moeten worden van de vakbeweging’.59 

7.1.8   Organisatie

In de loop van het zevende decennium verandert het Verbondsbestuur ingrij-
pend van samenstelling. Sneller dan eerder wisselt het voorzitterschap. C.J. van 
Mastrigt , die eind 1959 Ruppert opvolgt, moet begin 1964 zijn voorzitterschap 
al weer neerleggen. Gezondheidsproblemen staan zijn functioneren ernstig in 
de weg. Hij wordt opgevolgd door J. van Eibergen , die feitelijk zijn pensioen 
een paar jaar uitstelt om het voorzitterschap te aanvaarden totdat hij in de zomer 
van 1969 zelf weer wordt opgevolgd door J. Lanser, die in 1964 nog te onervaren 
wordt geacht, maar in 1967 al boventallig in het Verbondsbestuur wordt gekozen 
om Van Eibergen  op te volgen.

In januari 1961 overlijden – kort na elkaar – twee leden van het bestuur bij een 
auto-ongeluk: C.P. Hazenbosch  en F.P. Fuykschot . De laatste is al enige jaren ac-
tief in Canada om daar de christelijke vakbeweging te helpen opbouwen, maar hij 
is in formele zin nog steeds lid van het Verbondsbestuur. In september kiest de 
Algemene Vergadering W. Albeda , die eerder werkzaam was als beleidsadviseur 
van de Hout- en Bouwbond cnv in de vacature-Hazenbosch. Toch is de komst 
van Albeda  opvallend, want hij werkt op het moment van zijn verkiezing niet 
meer bij het cnv en hij heeft niet de gebruikelijke levensloop van cnv-bestuurder. 
Die levensloop kenmerkt zich door een bondslidmaatschap gevolgd door activi-

* Binnen het cnv wordt in dit verband een anekdote verteld, die de bestuursstijl van twee ministers 
van Sociale Zaken betreft. Als de drie vakcentrales het free-ridersprobleem met Jan de Koning be-
spreken, reageert deze vol begrip voor de zaak. Hij wilde graag ingrijpen, maar het regeerakkoord 
biedt daartoe geen grond. Een unaniem ser-advies ter zake zal hem in de ministerraad in stelling 
brengen. De voorzitters vertrekken verheugd over de ministeriële sympathie naar huis. Dat ser-
advies komt er niet – dat wist De Koning  – dus komt het onderwerp weer aan de orde in gesprek 
met zijn opvolger, Bert de Vries . De Vries  steekt een lang en degelijk principieel betoog af, waarin 
hij duidelijk maakte dat de vakbeweging ridicule eisen stelt, waarop de voorzitters teleurgesteld het 
pand verlaten.
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teiten als kaderlid, dan districtsbestuurder, vervolgens hoofdbestuurder van een 
bond en tot slot verkiezing in het Verbondsbestuur.60 Blijkbaar is er in bestuur-
lijke kring behoefte aan andere dan ervaringsdeskundigheid. Al eerder was Ha-
zenbosch – zonder enige vakbondservaring – in het bestuur gekozen, dat geldt nu 
voor Albeda  en een paar jaar later feitelijk ook voor De Graaf  (zie onder). Inhou-
delijke deskundigheid en een zekere wetenschappelijke achtergrond spelen blijk-
baar een rol bij de keuze, die past in een tijd van centralistische politiek, waarbij 
kennis van macro-economische vraagstukken een noodzaak is.

Het bestuur wordt niet alleen geconfronteerd met overlijden maar ook met 
langdurige ziekte. ‘Een normale voortgang van de werkzaamheden werd door 
dit alles zeer bemoeilijkt’, merkt het 29ste Verslag op. In dat kader bedankt C. van 
Nierop  voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer.

In zijn biografi e Ik en de Verzorgingsstaat schetst Albeda  zijn herinneringen 
aan het bestuur waarvan hij op 1 november 1961 lid wordt: ‘Het cnv-bestuur dat 
ik aantrof, zat in een depressie. Ondanks de gestage groei van het ledental (…) was 
het bestuur het vertrek van Ruppert in 1959 nog steeds niet te boven. Rupperts 
krachtige persoonlijkheid had andere mensen met leiderscapaciteiten verdron-
gen’. Albeda  schetst een persoonlijk beeld van de bestuurlijke kwaliteiten in het 
Verbondsbestuur – een weinig vlijend beeld. Toch verdient zijn oordeel vermel-
ding, omdat hij de enige is, die publiekelijk zijn oordeel geeft en daarmee de vaak 
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Afb. 21   Het Verbondsbestuur tijdens de nationale kadervergadering op 19 oktober 1963 
in de Utrechtse Jaarbeurs. V.l.n.r. H.R. Plomp, J. den Hartog, W. Albeda, A. Borstlap, 
C. van Nierop, C.J. van Mastrigt, C.A. Bakker, M.A. Schouten en J. van Rheenen.
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formele verslagen en andere documenten kleur geeft. Duidelijk wordt de domi-
nante positie van Van Nierop . ‘Dat was een bekwame man, maar iemand zonder 
geloof in de toekomst van het cnv’, zo noteert Albeda . Als – zo schrijft hij – na-
gedacht wordt over het profi el van de opvolger van Van Mastrigt , dan lijkt het dat 
de ‘voornaamste kwaliteit van de nieuwe voorzitter moet zijn dat hij Van Nierop  
zo nu en dan op zijn donder geeft’.61 

In 1962 vertrekt K. de Boer , hij wordt opgevolgd door de voorzitter van de ver-
voersbond, mr. T.J. den Hartog , die eerder nog voor een verkiezing bedankte.

Op 31 december 1965 vertrekt H.R. Plomp  om gezondheidsredenen. Kort 
daarna – op 1 september 1966 – verlaat Albeda  het bestuur; hij wordt hoogleraar 
aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam.62 Vier maanden later 
treedt Van Mastrigt  uit het bestuur, waarvan hij na zijn voorzitterschap in een ze-
kere luwte lid is gebleven. Hij wordt wethouder in Zeist. Rond dit vertrek moest 
het cnv ook afscheid nemen van M.A. Schouten , die na een langdurige ziekte 
overlijdt. Als opvolgers van de drie worden gekozen L.C. van Dalen  – afkomstig 
van de vervoersbond –, A. (Arie) Hordijk  – lid van het hoofdbestuur van de cbc 
– en L.  de Graaf  – die sinds de jaren ’50 in dienst is van de vakcentrale als sociale 
zekerheidsdeskundige.

Een laatste personele verandering, die vermelding verdient: T.J. den Hartog  ver-
trekt m.i.v. 1 januari 1968 naar de ziekenfondsorganisatie vmz. G.J. Vunderink  – 
eerder bestuurder van Unitas – neemt zijn plaats in.

7.2   Sociaal-economisch beleid

7.2.1   Welvaart

De jaren ’50 zijn de jaren waarin het herstel van de oorlogsschade wordt omge-
bogen in welvaartsgroei. Arbeiders delen in die groei in een reeks opeenvolgende 
loonrondes. Conjuncturele vertragingen lijken telkens meer rimpelingen in de vij-
ver dan verstoring van het groeipad. De dragende kracht achter de voorspoedige 
sociaal-economische ontwikkeling is het industrialisatiebeleid gecombineerd met 
een geleide loonpolitiek, die het mogelijk maakt goed in te spelen op de interna-
tionale ontwikkelingen. Alhoewel sprake is van een zeker conjunctuurbeleid – sti-
muleren of remmen waar nodig – blijkt dat deze politiek feitelijk weinig echt re-
sultaat genereert. In de praktijk blijkt de conjunctuurpolitiek achter de feiten aan 
te lopen.63 Dat neemt overigens niet weg dat het cnv telkens pleit voor keynesi-
aanse beleidsactiviteiten als de werkloosheid oploopt. 

De resultaten van de economische groei worden ingezet voor de uitbouw van de 
sociale zekerheid en het verhogen van de koopkracht, terwijl de discussie over het 
omzetten van groei in arbeidstijdverkorting serieuze vormen gaat aannemen.

In de jaren ’60 – zo is het algemene beeld – groeien de economische bomen tot 
in de hemel. Het bruto nationaal inkomen groeit jaarlijks, met 1963 als uitschie-
ter naar boven: een groei van 9%. En zelfs in 1966 – een jaar waarin sprake is van 
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een tegenvallende ontwikkeling – bedraagt de groei nog altijd 2%.64 Economische 
groei, die verdeeld wordt over telkens stijgende lonen en oplopende collectieve 
uitgaven. Het loonbeleid krijgt in opeenvolgende verslagen van het cnv dan ook 
de nodige aandacht. Feitelijk spelen er twee aspecten door elkaar. Het ene is de 
feitelijke loonontwikkeling, het andere is het loonpolitieke systeem, dat in de loop 
van de jaren ’60 regelmatig zal veranderen. Is in het begin van het decennium nog 
sprake van een zekere vorm van geleide loonpolitiek, tien jaar later wordt de loon-
politiek overgelaten aan de sectoren. Over de ontwikkeling van het loonpolitieke 
systeem wordt in de volgende paragraaf bericht.

De gang van zaken laat – weliswaar afhankelijk van het loonpolitieke systeem – 
eigenlijk telkens hetzelfde patroon zien: op centraal niveau is er weinig overeen-
stemming over de hoogte van de loonontwikkeling, maar na het nodige heen-en-
weer ontstaat toch een zekere consensus. Vervolgens blijkt dat de richtgetallen op 
Haags niveau feitelijk de basis vormen voor de bedrijfstakken. De vakcentrales 
moeten voortdurend laveren tussen wat macro-economisch verantwoord wordt 
geacht en wat op decentraal niveau gebeurt. Daarbij speelt – zeker in de eerste 
helft van het decennium – de spanning op de arbeidsmarkt een grote rol, terwijl de 
vrees voor looninfl atie steeds belangrijker wordt. Het vinden van dat evenwicht 
is in de grond van de zaak een ‘mission impossible’, want de werkelijkheid op de 
werkvloer past zich nu eenmaal slecht aan bij de theorie. Ter illustratie de gang 
van zaken in 1963 en 1964.

Het Centraal Planbureau berekent de macro-economische loonruimte voor 
1963 op 0,7%. De ser meent – onder andere op grond van de spanning op de ar-
beidsmarkt – dat de ruimte voor de cao’s, die in 1963 moeten worden afgeslo-
ten, 2,7% is.65 In de praktijk wordt deze grens door de sectoren overschreden, 
ook al omdat de werkelijkheid van 1963 positiever is dan de verwachtingen voor 
dat jaar. In september 1963 breken verschillende metaalbedrijven in Amsterdam 
door de gemaakte afspraken heen en verhogen de lonen met 10%. Dat is een pro-
bleem voor het cnv, dat eerder akkoord is gegaan met ‘de grens’ van 2,7%. De 
Verbondsraad buigt zich over de ontstane situatie, die vanuit vakbondsperspec-
tief lastig is. Als bedrijven schijnbaar moeiteloos blijken geen boodschap te heb-
ben aan cao-afspraken, wat is dan immers nog de rol van vakbonden? Op 16 sep-
tember vergadert de Verbondsraad met één agendapunt: het loonbeleid.66 Er zijn 
twee oorzaken voor dit overleg. De nieuwe en ambitieuze minister van Volks-
huisvesting, P.C.W.M. Bogaers , is bezig met de voorbereiding van de Bouwnota.67 
De minister kondigt een 4-tal maatregelen aan welke hij de hoekstenen van zijn 
beleid noemt. ‘Eén van deze maatregelen betreft de verbetering van de sociale sta-
tus van de bouwarbeiders’, zo meldt Van Mastrigt . Het verbeteren van die status 
zal ongetwijfeld gepaard gaan met een aantrekkelijke loonsverhoging. De tweede 
oorzaak is de al genoemde verbreking van de cao. Van Mastrigt  stelt ‘dat er op 
het loonpolitieke gebied veranderingen op til zijn en het is noodzakelijk dat wij 
als christelijke vakbeweging een standpunt bepalen’. Het cnv heeft geen behoefte 
om over het loonpolitieke systeem te praten maar wil wel dat er minder kramp-
achtig met de feiten wordt omgesprongen. De les die kan worden getrokken uit 
de loononderhandelingen eind ’62, begin ’63 is ‘dat onze economie meer elastici-
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teit bezit dan wij toen durfden te vermoeden’. Als de ruimtecijfers voor 1964 weer 
aan de krappe kant blijken te zijn, dan moeten er maar risico’s gelopen worden, zo 
meent Van Mastrigt . Onuitgesproken blijft zijn vrees dat de bonden door de wer-
kelijkheid van de markt worden ingehaald. H. Peters  – metaal – ‘gelooft dat het 
ondenkbaar is, dat andere bedrijfstakken er genoegen mee zouden nemen als de 
bouwvaklonen exclusief aanmerkelijk verhoogd zouden worden’. Dat brengt Jens  
– grafi ci – ertoe op te merken dat hij met het Verbondsbestuur van mening is dat 
de lopende cao’s niet moeten worden opengebroken, dat hij ook geen behoefte 
heeft aan een nieuw loonpolitieksysteem en ‘dat hij het vanzelfsprekend vindt dat 
er in 1964 forse loonsverhogingen zullen komen, met aanvaarding van risico’s op 
het gebied van de prijzen en de werkgelegenheid’. Jens  vraag zich overigens af wat 
‘fors’ is. ‘8% kan hij niet fors vinden. 10% is z.i. mogelijk met handhaving van het 
huidige prijspeil’. Die forse looneis is niet terug te vinden in de offi ciële conclusies 
van de vergadering, maar is wel tussen de regels door te lezen.68 Ten diepste wor-
stelt de Verbondsraad met de spanning tussen de korte en de lange(re) termijn. Op 
korte termijn stuwt de spanning op de arbeidsmarkt de lonen omhoog, maar de 
weerslag op lange(re) termijn zijn mogelijke werkloosheid en prijsstijgingen. Het 
paard dat de korte termijn trekt, staat op de langere termijn misschien wel achter 
de wagen.

Afb. 22   De voorzitters van de vakcentrales na het akkoord in de Stichting van de Arbeid 
over de lonen, 29 oktober 1963. V.l.n.r. D. Roemers (NVV), J. Middelhuis (NKV) en C.J. van 
Mastrigt (CNV).
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Twee weken later stuurt het Overlegorgaan een brief aan de Stichting van de 
Arbeid. Die brief opent met de looneis voor 1964: het moet mogelijk worden de 
lonen met 8 à 10% te verhogen. Het moet ook mogelijk worden de lopende con-
tracten te herzien en omdat in 1963 gerekend is met een te krappe loonruimte – de 
2,7% uit het ser-advies – moet ‘de mogelijkheid geopend worden voor een uit-
kering ineens over 1963 ter grootte van een week loon c.q. salaris’. Er moet in de 
visie van het Overlegorgaan voor ambtenaren een zelfde ruimte beschikbaar ko-
men en er moet een minimumloon worden gerealiseerd. Tot slot moet het aantal 
vakantiedagen met twee worden vermeerderd. Een paar dagen later – op 2 okto-
ber 1963 – schrijft de minister-president een brief aan de Tweede Kamer inzake 
een ‘programma tot economische ontspanning’. Blijkbaar wil het kabinet pogen 
oververhitting van de economie tegen te gaan. Het kabinet bepleit onder andere 
huurverhoging, stijgende landbouwprijzen, het beperken van de kredietverlening 
en een verlaging van de overheidsinvesteringen. De vakbeweging is woedend, 
want deze maatregelen werden niet op Prinsjesdag in de Troonrede genoemd en 
worden voorgesteld nadat de vakbeweging haar wensen heeft kenbaar gemaakt. 
‘Voorzover uit de aanvaarding van deze maatregelen een lastenverzwaring voort-
vloeit, zullen de vakcentrales hun eisen moeten verhogen’, dreigt het Overlegor-
gaan in een reactie. De voornemens van het kabinet sluiten ‘overigens duidelijk 
aan’ bij de opvattingen, die in werkgeverskring leven.

Op 14 oktober vergadert de Verbondsraad opnieuw, nu over het standpunt dat 
de werkgevers tijdens het overleg op 12 oktober hebben ingenomen. De werkgevers 
reageerden in 9 punten, die Van Mastrigt  ter vergadering een voor een bespreekt. De 
werkgevers zeggen te willen meewerken ‘aan een zodanige herziening van de cao’s 
en andere arbeidsvoorwaardenregelingen, dat als gevolg hiervan de lonen met 8% 
kunnen stijgen’. Dat zal ook gelden voor de cao’s, die pas na 1 januari 1964 afl o-
pen. Het prijsbeleid moet in de visie van de werkgevers ongewijzigd blijven, terwijl 
de huren met 15% moeten stijgen. Tegen dat laatste hebben de vakcentrales zich 
in het overleg verzet en daarbij naar voren gebracht dat zij niet begrijpen waarom 
de werkgevers daar voor pleiten. De eis voor twee extra vakantiedagen wordt met 
een verwijzing naar de spanning op de arbeidsmarkt afgewezen. Ook de wens tot 
een eenmalige uitkering over 1963 wordt niet overgenomen. Het vakbondsverlan-
gen om ook de uitkeringsgerechtigden te laten delen in de loonstijging wordt door 
de werkgevers wel onderschreven. De eis om het minimumloon op 100 gulden per 
week te brengen lijkt niet op onoverkomelijke problemen te stuiten. Op het eerste 
gezicht komen de werkgevers de vakbeweging een eindweegs tegemoet, maar uit 
de beraadslagingen in de Verbondsraad blijkt dat er nog tal van vragen leven. Want 
– zo vraagt Peters  – metaal – zich af – ‘of met 8% verhoging bedoeld wordt loons-
verhoging of loonkostenverhoging’. En met betrekking tot de extra vakantiedagen 
heeft spreker in zijn eigen sector al laten weten dat ‘als de vakantie-eis niet wordt 
ingewilligd, er geen sprake zal zijn van een cao’. Peters  sluit – bijgevallen door an-
deren – zijn bijdrage af met de wens dat ‘zolang mogelijk vastgehouden moet wor-
den aan de eis van de uitkering ineens of een ander materieel voordeel’.69 

Er bestaat in de vergadering veel waardering voor wat door Van Mastrigt  en de 
zijnen is bereikt en dat biedt een basis om verder te spreken. Er sluipt overigens 
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een min of meer nieuw element in het debat, namelijk dat van de prijsstijging als 
gevolg van de loonsverhoging. De looninfl atie ligt op de loer, maar dat besef leidt 
niet tot een andere opstelling. Wel wordt duidelijk gemaakt dat een eventueel ak-
koord over de huurverhoging alleen maar kan als die stijging direct in de lonen 
wordt gecompenseerd.

De Stichting vergadert op 18 oktober opnieuw, maar – zo meldt Bakker  – ‘in 
het begin van die vergadering bleek, dat geen der beide partijen behoefte had aan 
praten’. Beide partijen vinden blijkbaar dat eerst de andere maar concessies moet 
doen. Uiteindelijk besluiten zij toch verder te praten.70

Op 19 oktober organiseert het cnv een kadervergadering in Utrecht. Het be-
stuur vindt het nodig om de leden te informeren over de gang van zaken. ‘Deze 
vergadering was niet als een manifestatie, maar als een voorlichtingsbijeenkomst 
bedoeld’ – zo maakt het 30ste Verslag duidelijk. Zij wordt echter zowel het een als 
het ander. Gerekend werd op een opkomst van 1.200 kaderleden, het worden er 
ongeveer 5.500. In een bomvolle Jaarbeurshal leggen Van Mastrigt , Bakker  en Al-
beda  uit wat er in Den Haag gebeurt. Blijkbaar vindt het bestuur het betrekken 
van de leden in deze fase van het onderhandelingsproces van belang – het wordt 
vakcentrales en werkgevers duidelijk dat er meer dan gewone belangstelling be-
staat voor wat zich in de Stichting van de Arbeid afspeelt.71

Op 28 oktober is er een nieuwe ‘bespreking van de loonpolitieke situatie’. Van 
Mastrigt  meldt dat er geheim overleg tussen de voorzitters heeft plaatsgevonden, 
overleg dat helaas is uitgelekt. ‘De werkgevers gaan akkoord met een 5% loons-
verhoging per 1 januari 1964, gevolgd door een tweede 5% verhoging bij afl oop 
van de [lopende, ph] cao (doch uiterlijk per 1 april 1964). Eveneens akkoord gaan 
de werkgevers met de garandering van een minimum bruto-inkomen van f. 100 
per week’. De werkgevers zijn bereid het aantal vakantiedagen te verhogen, mits 
de fi nanciering daarvan wordt gevonden binnen de twee keer 5% loonsverhoging. 
Geen overeenstemming bestaat over de huurverhoging, maar de werkgevers heb-
ben ‘er verder begrip voor dat de vakcentrales als er b.v. op 1-7-64 een huurverho-
ging komt, deze gecompenseerd willen zien’. Maar op het punt van de eenmalige 
uitkering over 1963 blijven de werkgevers op hun eerdere, afwijzende standpunt 
staan. De vakcentrales zullen er – zo zegt Van Mastrigt  – alles aan doen om de 
werkgevers rond de eenmalige uitkering tot ander inzicht te brengen, maar ‘het 
bereikte is van zodanige aard, dat mocht er inzake de uitkering ineens niets meer 
bereikt worden, het complex van overeenstemming geaccepteerd moet worden’. 
De Verbondsraad is het in het algemeen met de voorzitter eens en dringt aan op 
een stevig prijsbeleid. Als de prijzen stijgen dan verdampt de loonstijging en dan 
moet er worden nagedacht over een volgende loonstap.72

De volgende dag komt de Stichting opnieuw bijeen en bereikt een akkoord. 
Maar de uitkering ineens komt er niet.

Later wordt deze onderhandelingsronde bekend met woorden als ‘loonexplo-
sie’ en dat is begrijpelijk. Het naoorlogse herstelbeleid is gebaseerd op de industri-
alisatie van Nederland gecombineerd met een terughoudende ontwikkeling van 
de lonen. Die terughoudendheid is verdwenen. Als gevolg daarvan verandert het 
investeringsbeleid van karakter: breedte-investeringen, die leiden tot het inscha-
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kelen van steeds meer arbeid, worden vervangen door een beleid van diepte-inves-
teringen, waarbij kapitaalgoederen arbeid gaan vervangen.73

De gespannen arbeidsmarkt wordt als argument gebruikt om opnieuw na te den-
ken over de rol van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces, om te zoeken naar 
een andere opzet van het arbeidsmarktbeleid, en zij wordt de motor achter de 
loonontwikkeling. In de loop van 1966 neemt die spanning – als gevolg van een 
conjuncturele vertraging – af. ‘Enige ontspanning was dus beslist niet onwelkom’, 
schrijft Van Eibergen  in december 1966, maar ‘onze zorg is nu al het mogelijke te 
doen om te voorkomen dat die ontspanning te ver doorslaat’.74 

‘Ruim 82.000 werklozen vragen sterker overheidsbeleid’ – de opening van de 
eerste Gids van 1967. Het nieuwe kabinet is wel erg traag met reageren.75 Aller-
hande andere zaken worden – zo meent het cnv – voortvarend aangepakt, maar 
de strijd tegen de werkloosheid wordt op zijn beloop gelaten.76 En als het kabi-
net dan wat doet, menen de vakcentrales eind januari, dan is het te weinig. In de 
grond van de zaak bepleit het Overlegorgaan een keynesiaanse aanpak, die vooral 
wordt gekenmerkt door het uitvoeren van openbare werken.77 Naast en in aanvul-
ling op dit macro-economische pleidooi meent het cnv dat er extra aandacht moet 
zijn voor het Noorden des Lands, dat steeds meer uit de pas loopt met de rest van 
het land en voor het zuiden van Limburg, waar de sluiting van de mijnen tot grote 
werkloosheid dreigt te leiden.

Het debat over de kabinetsinspanningen zet zich nog enige maanden voort. Met 
de regelmaat van de klok schrijft De Gids over de problemen, maar het wordt de 
aandachtige lezer al snel duidelijk dat het werkloosheidsvraagstuk telkens kleiner 
wordt. In januari 1967 is het aantal werklozen ‘tot boven de 100.000 opgelopen’. 
En ‘eind april zijn de cijfers nog zorgwekkend hoog’. Het aantal mannelijke werk-
lozen daalde van ‘85.000 tot 75.000. Van een werkelijke daling (…) is echter beslist 
geen sprake’, want gecorrigeerd voor het seizoen is de werkloosheid eerder geste-
gen. Eind augustus meldt De Gids, dat de werkloosheid zorgen blijft baren, want 
in juli steeg het aantal werkloze mannen van 60.700 tot 69.800. Weer gecorrigeerd 
voor het seizoen is sprake van een daling, maar ‘van dit laatste zijn wij echter be-
slist nog niet overtuigd’.78 Feitelijk is de werkloosheid daarmee weer even hoog 
als bij het begin van de conjuncturele verfl auwing, die eigenlijk betrekkelijk snel 
wordt overwonnen. Wel begint hier de nadrukkelijke betrokkenheid van het cnv 
bij het regionaal sociaal-economisch beleid. Daarbij pleit het cnv telkens weer 
– tot in de jaren ’80 – voor een betere spreiding van de economische activiteiten 
over het land.79

Het snelle herstel van de conjuncturele vertraging en de daarna weer oplopen-
de spanningen op de randstedelijke arbeidsmarkt doen velen voorbij zien aan de 
structurele verschuivingen, die eind jaren ’60 beginnen en die een belangrijke rol 
zullen spelen in de sociaal-economische problemen van de jaren ’70. De economi-
sche bomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel. 

 7.2  Sociaal-economisch beleid 293

265-338•Hazenbosch H07.indd   293 08-04-2009   22:36:25



294 7  ‘Een onbewegelijke beweging’

7.2.2   Loonpolitieksysteem

Het aantreden van het centrum-rechtse kabinet De Quay  in het voorjaar van 1959 
vormt het begin van een anders ingerichte loonpolitiek. Het kabinet volgt een 
meerderheidsadvies van de ser om de strikte geleide loonpolitiek los te laten en 
kiest voor een gedifferentieerde benadering. Deze loonpolitiek komt er op neer 
dat binnen bepaalde grenzen verschillen tussen bedrijfstakken kunnen ontstaan 
op basis van de verschillen in productiviteitsstijging. De grenzen, die aan deze 
vrijheid worden gesteld, komen voort uit de behoefte om de inkomensverschillen 
te laten toenemen, maar dat wel met mate te doen. De praktijk is echter niet dat 
de vrijheid toeneemt, juist het omgekeerde is het geval. Het wordt duidelijk dat 
niet de differentiatie de vrijheid bepaalt, maar dat de vrijheid vanzelf tot differen-
tiatie zal leiden.80

Met het akkoord van Oud-Wassenaar, dat poogt de vertrouwenscrisis, die tus-
sen de Stichting van de Arbeid en het kabinet is ontstaan, te herstellen, wordt in 
1961 een wel begaanbare weg gezocht. Spoedig blijk ook dat een dwaalweg. Ge-
leide loonpolitiek werkt voorzover en voor zolang de centrale organisaties vol-
doende krediet hebben van hun eigen achterbannen om op centraal niveau min of 
meer bindende afspraken te maken. Als dat krediet verteerd is dan functioneert 
een geleid loonpolitieksysteem niet meer. En de vakcentrales zien hun krediet ver-
dampen. Niet door onhandig manoeuvreren, maar door de werkelijkheid van de 
krapper wordende arbeidsmarkt. De bonden moeten met lede ogen aanzien dat 
zwarte lonen een steeds belangrijker rol gaan spelen en dat daardoor de betekenis 
van de cao afneemt.

Het cnv is niet rouwig over de problemen rond de gedifferentieerde loonpoli-
tiek, want ‘differentiatie hebben wij als cnv (…) nooit gezien als een doel op zich-
zelf’, schrijft Albeda  in februari 1962 in Evangelie en Maatschappij. Het is ‘een 
overgangsfase naar een verdere ontwikkeling van de loonpolitiek in een richting 
van meer vrijheid en verantwoordelijkheid’.81 Daarin verschilt het cnv – volgens 
Albeda  – van het nvv, want ‘de echte centraal geleide loonpolitiek’ is het ideaal van 
deze vakcentrale. Maar de erkenning van de politieke werkelijkheid brengt ook 
de sociaal-democratische vakcentrale tot de constatering dat de gedifferentieerde 
loonpolitiek moet worden vervangen door een ander systeem. Uitgangspunt van 
een ander systeem is volgens Albeda  dat ‘herstel van vrijheid en verantwoordelijk-
heid voor de bedrijfsgenoten inhoudt, dat er vrijheid is, ook ten aanzien van de 
keuze der argumenten voor de loonsverhoging’. Daarbij gaat het om ‘een vrijere 
loonvorming’, niet om volkomen vrijheid. Volkomen vrijheid kan grote nadeli-
ge gevolgen hebben. Volkomen vrijheid op een gespannen arbeidsmarkt, leidt tot 
looninfl atie en dat heeft alleen maar nadelen. Om de wedijver tussen sectoren te 
beheersen moeten werkgevers- en werknemerscentrales bij hun leden aandringen 
op matiging. ‘Vrijere loonvorming met minder centraal ingrijpen vraagt dus om 
‘interne coördinatie’. De taak van de centrale organisaties is om de economische 
ontwikkeling in de gaten te houden en ‘op grond daarvan (te) komen tot een op-
vatting van een gezond loonniveau’. Het zou mooi zijn als werkgevers en werk-
nemers op centraal niveau dezelfde opvattingen hebben, maar vaak zal dat niet 
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gebeuren, zo vermoedt Albeda . Daarom moet er ‘een correctiemogelijkheid’ zijn. 
De bevoegdheid om te corrigeren kan toevallen aan het College van Rijksbemid-
delaars of – beter nog – aan een loonraad, die bestaat uit werkgevers en werkne-
mers. Door voor dit systeem te kiezen wordt de rol van de overheid op het ge-
bied van de loonontwikkeling teruggedrongen. De overheid kan zich ‘beperken 
tot het verstrekken van zo goed mogelijke informatie over de ontwikkeling der 
economische grootheden en het leggen van de wettelijke basis voor de corrige-
rende bevoegdheid’. Om het terugdringen van de rol van de overheid is het uit-
eindelijk te doen. Als de overheid wel invloed heeft, dan hebben de vakcentrales 
slechts de keuze ‘zich in te voegen in de regeringspolitiek òf zich inzake de loon-
politiek uit te schakelen. Beide alternatieven maken het fungeren van een vakcen-
trale  uitermate moeilijk. In het laatste geval kan zij niet werken, in het eerste geval 
is het bijzonder moeilijk om het karakter van op vrijwillige aansluiting der leden 
gebaseerde organisatie te honoreren. Men wordt immers genoodzaakt van zijn 
leden te vragen, dat zij door hun lidmaatschap helpen de regeringspolitiek uit te 
voeren’. Albeda ’s pleidooi voor een vrijere loonpolitiek is dus gebaseerd op een 
pragmatische benadering, die door de afstand tussen leiders en leden wordt inge-
geven. Die afstand moet niet groter, maar juist kleiner worden. Blijkbaar wordt de 
principiële benadering van ‘self-help’, die het cnv vaak kenmerkt, aangevuld met 
praktische argumentatie.

Er is wellicht nog een argument, waarom het cnv niet kiest voor ‘vrije’ loonpo-
litiek (een argument overigens dat niet expliciet wordt benoemd, maar dat tussen 
de regels door te begrijpen is; een argument dat Ruppert in het begin van jaren ’50 
wel expliciet noemt). Bij volkomen vrije loonpolitiek is de markt heer en meester 
en het is juist de volkomen vrije marktwerking, die in het collectieve vakbonds-
geheugen als ongewenst staat gegrift. De markt leidde in vroeger tijden tot maat-
schappelijk ongewenste uitbuiting van de arbeiders en het herleven van die situatie 
moet uit alle macht worden voorkomen.

Veel van de cnv-benadering is terug te vinden in het ser-advies, dat op 6 juli 1962 
gereed is.82 Het bestaande systeem, waarin de productiviteit een belangrijke rol 
speelt, wordt als onwerkbaar afgewezen, maar de ser wil ook niet terug naar het 
systeem van algemene loonrondes, zoals dat tot 1959 bestond. De Raad kiest voor 
een systeem, waarbij de toetsing van de resultaten niet langer bij de overheid ligt, 
maar bij werkgevers en werknemers zelf, in de Stichting van de Arbeid. Overigens 
is die Raadsopvatting niet unaniem. Het cswv83 wil de toetsing laten verrichten 
door het College van Rijksbemiddelaars. Een belangrijk element in het advies is 
de zogenoemde interne coördinatie. Binnen de centrale organisaties wordt ‘voor-
overleg gepleegd met de aangesloten organisaties, voordat de loononderhande-
lingen worden geopend. (…) Op deze wijze kan er over en weer naar worden ge-
streefd, een zo evenwichtig mogelijke loonontwikkeling tot stand te brengen’.84 
Als alle partijen het intern eens worden dan zal – zo is de redenering en de ver-
wachting – de toetsing door de Stichting niet al te veel problemen opleveren.

Bij het bespreken van het concept-advies vallen in de Verbondsraad harde 
woorden. P. Stokman  – landarbeiders – verzet zich heftig tegen ‘interne coördi-
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natie’, want dat ‘is niet het geven van grotere vrijheid en verantwoordelijkheid 
aan de bonden, maar juist een beperking daarvan’. Weliswaar wordt Stokman  te-
gengesproken door Van Eibergen  – bouw – en Peters  – metaal –, maar hij krijgt 
ook bijval. Van Mastrigt  moet alle zeilen bijzetten om de Verbondsraad achter het 
advies te krijgen. ‘Als er uitgesproken in de christelijke vakbeweging geen plaats 
zou zijn voor een intern en op coördinatie gericht overleg, en als er juist daar geen 
ruimte zou zijn voor een afwegen van elkaars belangen, daarbij rekening houdend 
met – niet wakend òver, want dat is de taak van de overheid – het algemeen be-
lang, dan is dat een streep door het wezen en de doelstellingen van die christelijke 
vakbeweging’.85

Het kabinet neemt het ser-advies niet voetstoots over. Er volgt in het najaar van 
1962 een aantal gesprekken en die leiden uiteindelijk tot een ingewikkeld compro-
mis. Feitelijk komen er twee procedures. Er is een gang van zaken, conform het 
ser-advies, als de overheid vindt dat partijen zich verantwoord gedragen. En er is 
een procedure in het geval dat de overheid van oordeel is dat het algemeen belang 
in het geding is.86 Het systeem treedt op 1 januari 1963 in werking.

Het loonpolitieke systeem wordt door drie kenmerken getekend. Ten eerste de 
loonvorming, die zonder direct ingrijpen van de regering tot stand kan komen. 
Ten tweede het harmonieus overleg in de ser en in de Stichting van de Arbeid en 
ten derde de interne coördinatie. Dit systeem moet ertoe leiden dat de loonont-
wikkeling zich enerzijds in vrijheid afspeelt, maar moet voorkomen dat er uitwas-
sen ontstaan, die schadelijk zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling. In de 
praktijk blijkt het systeem weinig realiteitswaarde te hebben. De centraal gemaak-
te afspraken over de loonontwikkeling fungeren als minimumafspraken – de wer-
kelijke loonstijging is dan ook telkens hoger dan de verantwoord geachte loonstij-
ging. Ook omdat het nieuwe systeem de betaling van zwarte lonen (lonen boven 
de cao-lonen) niet uitsluit.87 Het cnv duidt de jaren na 1962 als ‘zeer bewogen ja-
ren. (…) De greep op de ontwikkelingen ging dan ook grotendeels verloren’.88 

Een loonpolitieksysteem, waarbij een vakcentrale materieel optreedt als toe-
zichthouder op het gedrag van de bonden, die samen die vakcentrale vormen, is 
wellicht theoretisch mogelijk, maar zal in de praktijk nooit tot blijvend resultaat 
leiden. Het betekent immers dat bonden aan de onderhandelingstafel afspraken 
maken om vervolgens die afspraken te beoordelen als bestuurders van de vak-
centrale. Dat vraagt een bijna gespleten persoonlijkheid van die vakbondsbe-
stuurders. Het ligt dan ook voor de hand dat de Verbondsraad zich vooral niet 
uitspreekt over de wenselijkheid of onwenselijkheid van een cao-afspraak, die 
boven de centraal vastgelegde norm uitgaat. Bonden beseffen dat zo’n uitspraak 
vandaag over het gedrag van een zusterorganisatie kan betekenen dat zij morgen 
door hetzelfde lot worden getroffen. Van Mastrigt  mag vanuit de beginselen plei-
ten voor interne coördinatie – en dan heeft hij gelijk – maar de werkelijkheid van 
alledag op een gespannen arbeidsmarkt maakt het betere tot de vijand van het goe-
de. ‘De historie zal maar moeten uitmaken of met het besluit van 1963 te hoog ge-
grepen was’ stelt het 31ste Verslag, ongetwijfeld in het besef dat het besluit inder-
daad te hoog gegrepen was.
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In de loop van 1965 wordt duidelijk dat het ‘systeem 63’ niet functioneert, maar 
er is ook het besef dat op korte termijn – voor 1966 – niet een nieuw systeem kan 
worden ontwikkeld. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken geeft de ser 
zijn visie op een overgangsregeling.89 De ser adviseert verdeeld. Werkgevers en 
kroonleden menen dat de overheid de eerst aangewezene is om het loonbeleid 
uit te voeren. Dat lijkt een verrassend standpunt van de veelal liberale werkge-
vers, maar is begrijpelijk van uit de economische situatie. De overheid zal van-
uit het algemeen belang eerder een gematigde loonontwikkeling afdwingen dan 
werkgevers zelf aan de cao-tafel tot stand kunnen brengen, gegeven de schaars-
te op de arbeidsmarkt. De vakbeweging staat een veel vrijere loonontwikkeling 
voor, waarbij feitelijk de Stichting van de Arbeid ‘met de ogen dicht’ de resultaten 
toetst. Bakker  schetst in de Verbondsraad hoe het overgangssysteem er gaat uit-
zien: ‘Bij de te volgen procedure zal voor ogen gehouden moeten worden dat het 
bba ook in 1966 blijft bestaan. 90 Elke cao wordt ingediend bij de Stichting van de 
Arbeid. De termijnen genoemd in het bba moeten in acht genomen worden. Bin-
nen die termijn kan het College van Rijksbemiddelaars de lamp op rood trekken, 
waarna een driehoeksgesprek plaats moet vinden. De regering zal dan haar oor-
deel moeten geven. Indien de regering dan de mening van het College van Rijks-
bemiddelaars deelt, volgt een onverbindend verklaring. De Stichting geeft de zaak 
dan opnieuw aan partijen door, die twee weken de tijd hebben om de c.a.o. òf aan 
te passen òf te handhaven’. Na zijn schets van het proces spreekt Bakker  de ver-
wachting uit ‘dat het College van Rijksbemiddelaars niet regelmatig de lamp op 
rood zal trekken’.91 Die verwachting blijkt in de loop van 1966 onjuist: ‘in Den 
Haag rollen de rode lampen van de lopende band. Het College van Rijksbemid-
delaars hanteert straffe normen, die weinig te maken lijken te hebben met een vrij-
ere loonpolitiek’ opent De Gids een artikel onder de kop ‘Onzekerheid aan het 
loonfront duurt voort’.92 Dat ingrijpen wordt veroorzaakt doordat het kabinet 
vanuit betalingsbalansoverwegingen een loonplafond van 7% bepaalt. Een pla-
fond waarvan cao-onderhandelaars zich weinig schijnen aan te trekken, zodat 
het loonsysteem in de loop van 1966 langzaam tot stilstand lijkt te komen.93 Dat 
uit zich onder andere in het feit dat de Stichting van de Arbeid het over bijna niets 
meer eens wordt en dat het kabinet op grond van dat gebrek aan overeenstemming 
besluit het College van Rijksbemiddelaars opnieuw te belasten met de goedkeu-
ring van cao’s. Daarmee lijkt de rol van de Stichting van de Arbeid uitgespeeld, 
hoewel het de bedoeling is dat de Stichting haar toetsingswerk voor de cao’s in 
1967 weer op zich gaat nemen.

De loononderhandelingen op centraal niveau, waarbij afspraken gemaakt moe-
ten worden voor 1967, vlotten op zijn zachtst gezegd niet erg. De val van het ka-
binet Cals in ‘de nacht van Schmelzer ’ speelt daarbij op de achtergrond een rol. 
Meer op de voorgrond speelt de sociaal-economische ontwikkeling, die wordt 
gekenmerkt door een conjuncturele vertraging. Begin december zijn de partijen 
in de Stichting het nog steeds niet eens en dat brengt het kabinet ertoe de kaders 
voor de cao-onderhandelingen vast te stellen. Het is daarbij de bedoeling dat de 
Stichting de onderhandelingsresultaten toetst aan die kaders. De vraag is dan ook 
of de vakbeweging verantwoordelijkheid voor die kaders wil nemen. Daarover 
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wordt binnen het Overlegorgaan verschillend gedacht. ‘Het afwijzen van (…) 
vakbewegingsvoorstellen wordt zeer betreurd’, schrijft Bakker  aan de Verbonds-
raad. ‘Voor het nvv weegt deze beslissing zo zwaar, dat zij meent geen enkele ver-
antwoordelijkheid voor dit loonbeleid te kunnen dragen. Het cnv en nkv stellen 
vast dat de verantwoordelijkheid voor deze loonpolitieke beslissing bij de rege-
ring ligt. Alles overwegende zijn zij van oordeel, dat ze medewerking dienen te 
verlenen aan de uitvoering van het loonbeleid’.94 cnv en nkv menen – zo blijkt tij-
dens de Verbondsraadsvergadering van 19 december – dat het heel goed mogelijk 
is ook zonder het nvv de nieuwe cao’s door de Stichting te laten toetsen, maar 
‘het c.s.w.v. schijnt er niet veel voor te voelen om zonder het nvv te gaan toetsen’, 
deelt Bakker  mee. Dat verandert de zaak. Kort daarop wordt duidelijk dat Bak-
kers melding juist is. Daarom besluit het kabinet om de toetsing nu defi nitief in 
handen van het College van Rijksbemiddelaars te leggen. De ontwikkeling van het 
loonpolitieke systeem is tot stilstand gekomen.

De constatering dat een bepaald systeem niet langer functioneert is één, het ont-
wikkelen van een ander, wel werkend systeem is twee. De bal wordt aan het rollen 
gebracht door de vakbeweging. In juni 1967 stuurt het Overlegorgaan een Nota 
inzake het loonpolitieke systeem aan de Stichting van de Arbeid. ‘De regering 
– zo opent de nota – draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het ge-
hele sociaal-economische beleid. Een der instrumenten daarvan is het inkomens-
beleid, waarvan het loonbeleid een essentieel onderdeel is’. Dat inkomensbeleid 
ontbreekt, want de overheid stuurt alleen door telkens in te grijpen in het loon-
beleid en dat beleid is nu vastgelopen. Er is eigenlijk maar één werkbaar systeem, 
namelijk ‘een loonsysteem dat aan partijen de vrijheid laat om de voor hun sector 
meest wenselijke contractsverbetering overeen te komen. (…) De vakbeweging 
aanvaardt dat de overheid de mogelijkheid dient te hebben in te grijpen indien de 
ontwikkeling der bestedingen het algemeen sociaal-economisch belang in gevaar 
brengt. (…) Aan het aanvaarden van de mogelijkheid van overheidsingrijpen ver-
bindt de vakbeweging evenwel de voorwaarde dat zulks geschiedt in samenhang 
met andere overheidsmaatregelen’.95 

Tijdens de bespreking van deze nota in de Verbondsraad blijken de meningen 
overigens verdeeld. IJska  – landarbeiders – voelt niets voor vrije loonpolitiek.96 
De verdeeldheid in de Verbondsraad wordt duidelijker als in het najaar blijkt dat 
‘door de werkgeversvertegenwoordigers in de Stichting is meegedeeld, dat zij per-
soonlijk voor vrije loonpolitiek zijn’. Vervolgens verklaart IJska  zich opnieuw 
tegen vrije loonvorming, want ‘voor de zwakke bedrijfstakken is die niet goed 
en juist in die bedrijfstakken zitten veel leden’. Hij wordt bijgevallen door A. de 
Bloeme – bouw –. ‘Als overigens – zo stelt deze – de werkgevers voor vrije loon-
vorming zijn dan moet dat voor ons een waarschuwing zijn’. Toch stemt de Ver-
bondsraad in met het mogelijke akkoord met de werkgevers.97

Op 9 december 1968 dient minister Roolvink  een Ontwerp van Wet op de loon-
vorming in. ‘Ik heb mij – zo zegt Roolvink  in zijn biografi e – bij het opstellen 
van het ontwerp-Wet op de Loonvorming vrijwel exact gehouden aan de unanie-
me uitspraken van de Stichting van de Arbeid’.98 En dat is de vakbeweging hart-
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grondig met hem oneens. De Gids kopt ‘Loonwet niet waterdicht’. Na allerhande 
vriendelijke woorden over de wet, zoals ‘het uitgangspunt is goed’, komt de kri-
tiek aan bod. ‘Wij erkennen dat de regering de bevoegdheid moet hebben om in 
te grijpen’ – logisch, want dat stond ook in de eigen nota. Maar de wet lijkt het 
mogelijk te maken dat de minister bij ‘elk wissewasje’ kan ingrijpen en dan wordt 
‘vrije loonpolitiek een aanfl uiting. Juist op dit punt zal het wetsontwerp nog gron-
dig moeten worden bekeken’.99 Dat is op een vriendelijke manier eisen dat de wet 
grondig wordt aangepast. De kritiek is zeker ook gebaseerd op recente ervaringen, 
waarbij de minister veelvuldig ingreep in afgesloten cao’s.

Wat is de kern van het probleem van de ‘knevelwet van Roolvink ‘, zoals nvv-
voorzitter A. Kloos  de wet zal noemen? In artikel 8 van het wetsvoorstel wordt 
bepaald dat de minister in de vrije loonvorming mag ingrijpen in ‘het algemeen 
economisch belang’. In het advies van de Stichting van de Arbeid mag de minis-
ter slechts ingrijpen als ‘een ernstige verstoring van het economisch evenwicht’ 
dreigt. Dat vinden de vakcentrales niet echt hetzelfde. Overigens is niet alleen ar-
tikel 8 omstreden. Dat geldt ook voor de artikelen 10 en 11. Artikel 11 regelt dat 
er (opnieuw) een geleide loonpolitiek kan worden ingevoerd. ‘Daar in het stand-
punt van de Stichting van de Arbeid de loonbevriezing als ultimum remedium is 
aanvaard, dient dit artikel uit de wet te verdwijnen’, constateert cnv-beleidsme-
dewerker G.H. Terpstra  in een nota aan de Verbondsraad. Die loonbevriezing 
wordt in artikel 10 geregeld, maar op een onvoldoende manier. De minister kan 
de lonen voor anderhalf jaar bevriezen. Een periode die te lang is en een maatre-
gel, die niet op zichzelf mag staan. Dat is in het wetsontwerp wel het geval en het 
moet dus anders.100

Op hoofdlijnen zijn de vakcentrales het wel eens over hun kritiek op het wets-
ontwerp, maar hun opstelling dreigt uit elkaar te lopen. Het nvv neemt volledig 
afstand van het wetsontwerp en wil een harde lijn voeren, waarbij acties niet zijn 
uitgesloten. cnv en nkv kiezen een andere tactiek om het wetsontwerp te beïn-
vloeden en willen via het parlement een passender wet tot stand brengen. Het 
Overlegorgaan vraagt de Kamer de behandeling op te schorten om eerst intern 
te kunnen overleggen. Dat interne overleg leidt niet overeenstemming. Het nvv 
houdt vast aan zijn afwijzing van artikel 8, terwijl nkv en cnv bereid blijken het 
artikel onder bepaalde voorwaarden te accepteren. Die voorwaarde is dat de mi-
nister zich bij een eventuele ingreep beperkt tot het consumptieve deel van een 
loonsverhoging, waarbij het ‘teveel’ dan in de vorm van spaarloon kan worden 
uitbetaald. 

Het gesprek met de Tweede Kamer vindt plaats in januari 1969, maar leidt uit-
eindelijk alleen tot het schrappen van artikel 11. Overigens moeten achtereenvol-
gens minister Roolvink  en premier P.J.S. de Jong  tijdens de Kamerbehandeling 
in september dreigen met een kabinetscrisis en Kamerontbinding om de wet aan-
vaard te krijgen.101 Als de Eerste Kamer de wet in februari 1970 ook aanvaardt, 
wordt deze op 1 april van kracht. Het nvv – dat dreigde met terugtrekking uit de 
Stichting en de ser als dat zou gebeuren – is consequent en verlaat de overlegor-
ganen. Het nkv volgt een paar dagen later omdat het de zienswijze van het nvv 
deelt. Het cnv niet. Al direct na de Tweede Kamerbehandeling kiest het cnv zijn 
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positie. In een persverklaring schrijft de christelijke vakcentrale: ‘ook al wijst het 
verbond een belangrijk onderdeel van de wet af, dit houdt niet in dat het cnv alle 
medewerking aan de uitvoering van de loonpolitiek zal stopzetten. Dan immers 
kan het gevaar ontstaan dat grote werknemersbelangen in de knel raken’.102 En dat 
wil het cnv blijkbaar niet riskeren.

De verhoudingen tussen sociale partners en het kabinet zijn stellig verstoord. 
Ondanks dat worden de verhoudingen binnen de vakbeweging niet op de spits ge-
dreven. In vroeger jaren zou het verschil ongetwijfeld geleid hebben tot een hefti-
ge polemiek, maar de samenwerking binnen het Overlegorgaan dwingt tot het we-
derzijds aanvaarden van verschillende opvattingen. Opvallend is overigens dat in 
de vergaderingen van de Verbondsraad noch in De Gids ook maar met een woord 
gerept wordt over het confl ict. En dat terwijl de verhoudingen gespannen zijn en 
de minister van Sociale Zaken wordt aangeduid met de naam ‘Rioolvink’.**

Er is een confl ict, maar iedereen begrijpt dat het verschil van opvatting tot een ver-
gelijk moet worden gebracht. Voordat het zover is, is er nog wel een staking nodig. 
Als het kabinet eind 1970 besluit een loonmaatregel te treffen, roepen de drie vak-
centrales op tot een éénuurstaking op dinsdag 15 december – een staking die tot doel 
heeft de Tweede Kamer te bewegen de loonmaatregel af te keuren. Tevergeefs.103 De 
loonmaatregel wordt – iets gewijzigd – getroffen. Toch is duidelijk geworden dat de 
patstelling over de uitvoering van de loonwet moet worden doorbroken. Dat brede 
besef leidt tot een adviesaanvrage aan de ser over de rol van artikel 8. Op die manier 
kunnen alle partijen zich – zonder gezichtsverlies – schikken in een compromis. 
Formeel blijft het artikel onderdeel van de wet uitmaken, maar in de praktijk wordt 
het ‘bevroren’. In 1976 verdwijnt het overigens helemaal uit de wet.

7.2.3   Arbeidstijdverkorting en minimumloon

‘Alles hangt met alles samen’ is een gevleugelde uitspraak en hoe het ook zij: in de 
Nederlandse overlegeconomie komt slechts zelden een thema los van mogelijke 
andere aan de orde. Als over het loonpolitieke systeem wordt gesproken, komt 
ook de ontwikkeling van de lonen aan de orde en omgekeerd. Andere thema’s die 
met dat brede debat zijn verbonden, zijn de arbeidstijdverkorting en het mini-
mumloon.

In 1958 bepaalt het cnv zijn standpunt inzake de verkorting van de arbeidsweek 
en neemt vanuit dat perspectief deel aan de beraadslagingen van de ser, die ad-

** Binnen het cnv wordt de volgende geschiedenis verteld: Roolvink  zal het nvv-congres in 1969 toe-
spreken. Informeel wordt hem gevraagd af te zien van zijn optreden gelet op de vele gevoelighe-
den. Maar Roolvink  komt toch. Kloos  heet de minister welkom en zegt dat hij zich wel zal voelen 
als Daniël in de leeuwenkuil. Als Roolvink  achter de lessenaar staat, bedankt hij Kloos  voor zijn 
vriendelijke welkomstwoorden. Vervolgens merkt hij op dat hij aangenaam verrast is dat hij in deze 
kring verwelkomd wordt met een verwijzing naar de bijbel. Hij leest daar dagelijks in en hoopt dat 
er onder zijn gehoor velen zijn met dezelfde goede gewoonte. En als zij dan het verhaal van Daniël 
verder lezen dan staat daar ‘en zie zij deden hem geen kwaad’. Roolvink  krijgt in ieder geval de la-
chers op zijn hand.
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viseert om de arbeidstijd langs geleidelijke weg te verkorten. Het cnv vindt de 
reductie van het aantal werkuren per week van belang, maar benadrukt ook dat 
andere doelen uit de economische groei moeten worden gefi nancierd. Het aftre-
dende kabinet-Drees  reageert niet meer op het ser-advies en ook het interim-ka-
binet-Beel  kent er geen prioriteit aan toe. In de zomer van 1959 – betrekkelijk 
kort na het aantreden van De Quay  en de zijnen – wordt de mogelijkheid om de 
arbeidstijd te verkorten opgenomen als onderdeel van de geleide loonpolitiek. De 
arbeidsduur mag langs wegen van geleidelijkheid verlaagd worden van 48 naar 
45 uur.

In 1960 komen de eerste afspraken over minder uren per week tot stand, maar 
de doorbraak vindt plaats in 1961. Een 45-urige werkweek wordt gekoppeld aan 
de invoering van de vrije zaterdag. Voor het zover is moet er eerst een hoog oplo-
pend confl ict tussen nvv en cnv enerzijds en het kabinet anderzijds worden op-
gelost.

Bakker  legt in een extra-vergadering van de Verbondsraad op 24 april 1961 uit 
wat er aan de hand is. In de bouw is een akkoord bereikt over de verkorting van 
de arbeidsduur, maar de fi nanciële dekking van die verkorting is in de visie van 
staatssecretaris Roolvink  onvoldoende. De Stichting van de Arbeid begrijpt de 
staatssecretaris niet, want in soortgelijke gevallen is het College van Rijksbemid-
delaars eerder wel akkoord gegaan. Nu grijpt het kabinet in en geeft het zelfs een 
nieuwe aanwijzing. De Stichting wordt buitenspel gezet en dat kan niet in een 
loonpolitieksysteem, waarin partijen in vertrouwen en overleg de problemen op-
lossen. nvv en cnv besluiten hun werk in de looncommissie op te schorten. 

Er volgt een langdurig en bij tijd en wijle vinnig debat in de Verbondsraad. 
Daarbij lopen drie zaken door elkaar heen. De invoering van een kortere werk-
week in het algemeen, de arbeidsduurverkorting in de bouwnijverheid en het 
principiële probleem van het Verbondsbestuur. Duidelijk wordt dat de verzamel-
de vakbondsbestuurders eigenlijk vinden dat de arbeidsduurverkorting te hard 
gaat. Van Eibergen  – bouw – merkt op dat ‘de arbeidstijdverkorting als een psy-
chose over ons heen komt’, maar zo voegt hij toe ‘het is overigens een zaak, die bij 
de leden volop leeft’. En IJzenga  – vervoer – stelt dat ‘bij deze zaak geen sprake is 
van sociale bewogenheid bij de werkgevers, maar concurrentie-overwegingen ten 
aanzien van de arbeidsmarkt spelen hier een rol’. Hij legt daarbij de vinger op de 
zere plek, want de algemene gedachte is dat op de gespannen arbeidsmarkt alleen 
maar sprake kan zijn van arbeidstijdverkorting als die volledig wordt gecompen-
seerd door productiviteitsstijging. Daar zit ook de zorg van Roolvink : er moeten 
2.500 extra woningen worden gebouwd, dus van productiviteitsverlies kan geen 
sprake zijn. Sommige leden van de Verbondsraad vallen Roolvink  impliciet bij, 
weer anderen verwijten het Verbondsbestuur uit politieke overwegingen te han-
delen. Bakker  – bijgestaan door Van Mastrigt  – probeert telkens weer terug te ke-
ren naar de kern van het probleem: het gaat om de waarde die het kabinet toekent 
aan het overleg met de Stichting en de Stichting wil serieus worden genomen. Uit-
eindelijk stemt de Verbondsraad in met de lijn van het Verbondsbestuur.104

Op 2 mei vindt er overleg plaats tussen kabinet en Stichting. Op 15 mei deelt 
Bakker  in de Verbondsraad laconiek mee dat het kabinet de nieuwe, omstreden 
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aanwijzing heeft ingetrokken. Confl ict gesloten.105 Roolvink  is door de knieën, 
het voorstel om de arbeidstijd in de bouw te verkorten wordt nu wel goedgekeurd 
en daarmee rolt de karavaan van de arbeidstijdverkorting verder. Op 1 juli 1960 
hebben ongeveer 650.000 werknemers een kortere werkweek, op 1 maart 1961 
werken (al) 900.000 mensen korter en op 1 november zijn dat er al bijna anderhalf 
miljoen. Op 1 januari 1962 werkt minder dan 15% van alle werknemers op wie 
een cao van toepassing is nog op zaterdag. De vijfdaagse werkweek is een feit, 
veelal eerst met een werkweek van 45 en later van 40 uur.106

Wellicht met enige overdrijving, maar niet echt bezijden de waarheid, is de vast-
stelling dat elke onderwerp dat in de jaren ’60 aan de orde komt, onderwerp voor 
polariserend debat is en soms voor het tijdelijk stopzetten daarvan. Hierboven 
staat een voorbeeld. Er is nog een ander voorbeeld: de strijd om het minimum-
loon.

In zijn eerste loonverordening in 1945 bepaalt het College van Rijksbemidde-
laars een loonplafond, maar ook een loonvloer, een minimumloon.107 Het loon 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt komt dus niet via het marktmechanisme 
tot stand, maar is gebaseerd op afspraken. Aan het eind van de jaren ’50 komt de 
vraag aan de orde of er geen wettelijke regeling voor het minimumloon moet ko-
men. Het gaat daarbij vooral om een minimumloonregeling voor mensen op wie 
geen cao van toepassing is – vandaar de gedachte aan een wettelijke bepaling. 
Werknemers die onder een cao vallen, kennen loonschalen. De laagste daarvan is 
ook het minimum, maar in de praktijk ligt dat minimum boven het minimum van 
mensen zonder cao. 

Om de mogelijkheden voor een wettelijke regeling te onderzoeken vraagt de 
minister van Sociale Zaken aan de ser om hem ter zake te adviseren. De ser komt 
er niet uit en het minimumloon wordt in de praktijk onderdeel van het loonpoli-
tieke systeem. In 1963 eist de vakbeweging een duidelijke afspraak over het mi-
nimumloon. Na het nodige getouwtrek bereiken partijen overeenstemming over 
een loon van honderd gulden per week. Bij de bepaling van het minimumloon gaat 
het feitelijk om het minimuminkomen. Maar wat is dan een minimuminkomen? 
In de Stichting van de Arbeid wordt op 5 december 1963 een akkoord bereikt. 
Niet alleen over de hoogte, maar vooral ook over wat wel en wat niet tot een mi-
nimumloon moet worden gerekend. Zo wordt overeengekomen dat een winstde-
lingsregeling of een vakantie-uitkering geen onderdelen van dat loon zijn. Het mi-
nimumloon wordt ontvangen door ‘volwaardige mannelijke werknemers, die de 
leeftijd hebben bereikt waarop het volwassenenloon wordt toegekend, doch uiter-
lijk wanneer zij 25 jaar zijn’.108 Het bereikte akkoord moet jaarlijks worden aan-
gepast. De algemene loonstijging moet – zo vindt zeker de vakbeweging – worden 
‘vertaald’ in het minimumloon. In 1966 loopt het gesprek in de Stichting over de 
verhoging muurvast. De werkgevers herhalen hun vrees voor de opstuwende wer-
king van een te hoog minimum en weigeren in te gaan op de eis van de vakbewe-
ging. De vakbeweging schort haar werkzaamheden in de Looncommissie van de 
Stichting weer op. Dat leidt tot ingrijpen van de minister. Hij bepaalt de hoogte van 
het minimumloon, maar vraagt ook om advies aan de ser voor een wettelijke re-
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geling. De ser adviseert op 20 mei 1967 verdeeld.109 De meerderheid acht een wet-
telijke regeling wenselijk, maar de Raad verschilt vervolgens van mening over de 
hoogte van het minimumloon en over het aanpassingsmechanisme. De meerder-
heid van de Raad wil het minimumloon alleen aan vrouwelijke werknemers toe-
kennen ‘voorzover deze onder dezelfde omstandigheden werken als mannen’. Dat 
is op een zere teen van de vakbeweging, die pleit voor gelijke beloning van man-
nen en vrouwen.

Op 22 april 1968 dient minister Roolvink  een ontwerp van Wet op het mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag in bij het parlement. Het cnv zet ‘voorlo-
pig een aantal vraagtekens bij de wet’. Er moet immers worden ‘voorkomen dat 
juist de laagst betaalden achterop zouden raken bij de algemene stijging van de 
welvaart. Het is echter allerminst zeker dat dit ook door de voorgestelde wet kan 
worden bereikt’. Ook het aanpassingsmechanisme dat de minister voorstelt, sluit 
niet aan de op de wensen van de vakbeweging.110 Wel zal ‘het minimumloon ook 
voor vrouwelijke werknemers verplicht worden gesteld. (…) Dit is een belang-
rijk voordeel. Hier staat tegenover dat men pas op 25-jarige leeftijd recht krijgt 
op het minimumloon. Naar ons oordeel – zo schrijft De Gids – is deze grens te 
hoog’. In veel cao’s is immers al overeengekomen dat het minimumloon vanaf 23 
jaar wordt betaald.111 De vakcentrales brengen deze en andere bezwaren onder de 
aandacht van de Tweede Kamer. Bezwaren, die zwaarder gaan wegen als in sep-
tember blijkt dat de wet ‘ook nadelige gevolgen zal hebben voor vele gezinnen 
die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet, de Werkloos-
heidswet of de Wet Werkloosheidsvoorziening’. De uitkering op grond van deze 
wetten wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van het minimumloon. Als gevolg 
van het ondeugdelijke aanpassingsmechanisme in de Wet op het minimumloon is 
dat geen vooruitgang, juist het tegendeel. ‘Het is immers niet meer dan redelijk 
dat ook de sociale uitkeringen de welvaart volgen’. De uitkeringen moeten mee-
groeien met het gemiddelde van de lonen en niet met een gemiddelde van de lonen 
en de prijzen van levensonderhoud. De laatste is immers altijd lager dan de eerste 
en derhalve in strijd met het uitgangspunt van de vakbeweging. En dus – conclu-
deert De Gids – maakt dat ‘onze bezwaren tegen de voorgestelde regeling van het 
minimumloon dan ook nog groter dan ze al waren’.112

Ondanks de bezwaren van de vakbeweging neemt de Tweede Kamer eind sep-
tember de wet ongewijzigd aan, alhoewel er ook in de Kamer uitvoerig wordt ge-
debatteerd over het aanpassingsmechanisme. De minister haalt de Kamer over 
de streep door toe te zeggen dat hij de ser nog eens om advies zal vragen over de 
leeftijd (25 of 23 jaar) en over het aanpassingsmechanisme. De Gids stelt vast dat 
het minimumloon niet welvaartsvast is. ‘En dan moet de slotsom wel zijn: droe-
vig, dat een overigens goede regeling juist op dit kardinale punt zo ernstig tekort 
schiet’.113

Overigens krijgt de vakbeweging op termijn op twee belangrijke punten toch 
gelijk. Het minimumloon wordt betaald vanaf 23 jaar en de aanpassing van het 
loon gebeurt aan de hand van de gemiddelde loonstijging. Daarmee is het debat 
over het minimumloon niet ten einde, want telkens duikt het weer op. Als in de 
jaren ’80 grote werkloosheid heerst, dan wordt er – onder andere van werkge-
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verszijde – gepleit voor verlaging van het wettelijk minimumloon. Er wordt ge-
probeerd het gat dat tussen het wettelijk minimumloon en de laagste loonschalen 
in de cao’s bestaat te verkleinen. Ook de koppeling tussen het minimumloon en 
de uitkeringen staat met regelmaat ter discussie. In tijden van fl auwe economi-
sche ontwikkeling worden de uitkeringen van de loonontwikkeling losgekoppeld 
– veelal zeer tegen de zin van de vakbeweging, die de koppeling ‘een teken van be-
schaving’ vindt.

In de jaren ’70 wordt naast het volwassen wettelijk minimumloon ook een mi-
nimumloonregeling ontworpen voor jongeren van 15 tot 23 jaar. Als in het begin 
van de 21ste eeuw jongeren vanaf 13 jaar betaalde arbeid mogen gaan verrichten, 
bepleit cnv Jongeren – gesteund door de Vakcentrale – de invoering van een wet-
telijk minimumloon voor 13- en 14-jarigen. Die poging via de rechter mislukt.

7.2.4   Bezitsvorming 

In het vorige hoofdstuk stelde ik vast dat er ruimte komt tot vermogensopbouw, 
ook voor lagere inkomensgroepen. De overheid stimuleert die vermogensvor-
ming door het sparen te stimuleren. Ook ontstaan winstdelingsregelingen en 
wordt het eigenwoningbezit gestimuleerd. Dit soort maatregelen zijn ‘toe te jui-
chen als onderdelen van een op bezitspreiding gericht beleid. Maar ze zijn onvol-
doende’. Daar zijn twee redenen voor, meent de schrijver van het 30ste Verslag. ‘In 
de eerste plaats leveren deze maatregelen geen bijdrage aan de bezitsvorming van 
personen die niets kúnnen sparen. In de tweede plaats worden de vermogensver-
schillen niet alleen veroorzaakt door de verschillen in particuliere besparingen, 
maar tevens doordat de ondernemingsbesparingen eenzijdig aan een klein deel 
van de bevolking toevallen’. Er moet dan ook wat veranderen. Een commissie uit 
de drie vakcentrales heeft zich over het onderwerp gebogen en heeft een rapport 
opgesteld onder de titel Bezitsvorming door vermogensaanwasdeling. De komst 
van het rapport wordt in de loop van 1964 omgeven door een reeks artikelen in 
Evangelie en Maatschappij, waarin W. Albeda , J. Boersma  en G. Gerritsen  uitvoe-
rig ingaan op de sociaal-ethische, de economische en de uitvoeringskanten van de 
zaak.114 Gedrieën betogen zij – ieder op hun eigen wijze – dat bezitsvorming vorm 
moet krijgen in vermogensaanwasdeling. De basisredenering is simpel: elke pro-
ductiefactor (kapitaal, grondstoffen en arbeid) ontvangt een beloning voor zijn 
bijdrage in het productieproces. Wat er na de beloning van de productiefactoren 
overblijft is de vermogensaanwas en die komt uitsluitend ten goede aan de eigena-
ren van het kapitaal. Dat is onterecht. Arbeid is meer dan koopwaar, ‘de arbeider 
is volledig medewerker in de onderneming’ en derhalve moet hij meedelen in de 
vermogensaanwas. De werknemer moet evenwel voorkomen dat het vermogen 
van de onderneming wordt aangetast, hij ontvangt – aldus Boersma  – zijn deel van 
de vermogensaanwas dan ook niet in contant geld, maar in waardepapieren.115

Op 19 oktober 1964 buigt de Verbondsraad zich over het rapport, dat al in sep-
tember op een tweedaagse studieconferentie aan de orde is geweest. ‘Wij gaan – zo 
meldt De Gids – hier de inhoud van de discussievragen en van de conferentiecon-
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clusies door voorzitter Van Eibergen  getrokken niet weergeven’. Het gaat om een 
besloten conferentie en daarbij komt dat studieconferenties – ten minste formeel 
– geen besluiten nemen. Dat doet de Verbondsraad wel. De sfeer in de vergade-
ring kan wellicht met ‘mopperig’ worden getypeerd. Een ruime meerderheid is 
het eens met het rapport, maar er is eigenlijk te weinig aandacht voor echte cnv-
accenten en alles is nog lang niet uitgewerkt. Toch stemt de Raad in met het rap-
port, zij het dat Van Eibergen  wel moet aandringen. Waar de pijn zit blijkt een 
paar weken later als de conclusies van de Verbondsraad in De Gids openbaar wor-
den gemaakt. Het begeleidende artikel concentreert zich nagenoeg geheel op het 
eigendomsbegrip.

De discussies, die aan de opstelling van het rapport voorafgaan, zijn voor het 
cnv van belang om na te gaan ‘of de vermogensaanwasdeling al of niet in strijd is 
met een op de Bijbel gefundeerde beschouwing van de eigendom’. Er moeten veel 
vragen worden beantwoord, maar ‘voorop staat de vraag of het wel mag’. Het is 
overigens opvallend dat De Gids dit aspect zo beklemtoont, want in de kern is 
deze vraag ook aan de orde als over medezeggenschap wordt gesproken. Amelink  
trekt in de jaren ’20 lijnen voor het cnv, waarbij hij de gelijkwaardigheid van ar-
beid en kapitaal benadrukt. In de jaren ’50 benoemt Ruppert die gelijkwaardig-
heid als hij spreekt en schrijft over ‘bedrijfsgenoten’. Blijkbaar wordt fi nancieel 
eigendom in de kring van het cnv – en de protestants-christelijke wereld daar-
omheen – toch anders beleefd dan zeggenschapvraagstukken. Het antwoord dat 
nu wordt gegeven sluit nauw aan op eerdere stellingname. ‘Om rentmeester te 
kunnen zijn moet men iets bezitten waarover men rentmeester mag zijn’. Daarbij 
komt dat eigendom niet absoluut is, terwijl er ook nog een ander, belangrijk as-
pect is, namelijk ‘de plaats van de werknemer in de onderneming’. De werknemer 
is ‘deelgenoot’ en vanuit dat gezichtspunt draagt hij ‘ook een stukje verantwoor-
delijkheid’. Uit dat deelgenoot zijn vloeit voort dat ‘de werknemer deelgerechtigd 
is in de opbrengst van de onderneming’.

Bij de uitwerking van de vermogensaanwasdeling krijgt de werknemer waarde-
papieren, geen contant geld. Het cnv meent dat er per onderneming een so ciale 
beleggingsgemeenschap (sbg) moet komen, die de waardepapieren beheert. Er 
zijn argumenten – zo blijkt uit de verklaring van de Verbondsraad – om zo’n ge-
meenschap breder op te zetten. Maar vanuit het verantwoordelijkheidsperspec-
tief ‘zou kunnen voortvloeien de wenselijkheid, dat de werknemer gaat optreden 
als de werkelijke aandeelhouder van zijn eigen onderneming’. Dat laat onverlet 
dat dit eigendom de ‘normale’ medezeggenschap niet vervangt en het wil ook niet 
zeggen dat het cnv zijn pleidooi voor een andere ondernemingsstructuur nu op-
geeft.116

Een paar dagen voor de val van het kabinet-Marijnen – op 27 februari 1965 – 
vraagt minister G.M.J. Veldkamp  advies over een mogelijke vermogensaanwasde-
ling aan de ser. Het advies verschijnt in mei 1968 en is verdeeld. Al eerder hebben 
de protestants-christelijke werkgevers de vermogensaanwasdeling – tot teleurstel-
ling van het cnv – afgewezen.117 Vermogensaanwasdeling zal – volgens de werkge-
vers – leiden tot hogere prijzen of snellere infl atie en het rendement op beleggingen 
zal dalen. Dat is alleen maar schadelijk voor de economie. Daarbij komt dat sociale 
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beleggingsgemeenschappen steeds meer invloed zullen krijgen op de onderneming 
en medezeggenschap via de beleggingsgemeenschappen en via de ondernemings-
raden is te veel van het goede. Deze argumenten hanteren de werkgevers ook in het 
verdeelde ser-advies. ‘Hardnekkig verzet tegen de vad’ opent De Gids van 12 juni 
1968. Het vno roept zijn leden op om niet mee te werken aan sectorale experimen-
ten met vermogensaanwasdeling – en daar pleit de meerderheid van de ser nu juist 
wel voor.118 De Gids legt de lezers nog eens uit wat de achtergronden van vermo-
gensaanwasdeling zijn: als werknemers niet het maximale loon uit de onderneming 
halen – omdat de continuïteit daardoor in gevaar kan komen – dan verdwijnt de 
opbrengst van dit terughoudende gedrag in de zakken van de aandeelhouders. ‘In 
feite worden zij dan de eigenaars van het geld, dat voor een belangrijk deel eigenlijk 
aan de werknemers toekomt. Zo worden de verschillen tussen bezitters en niet-be-
zitters steeds groter. Aan deze onbillijkheid wil de vakbeweging een eind maken’. 
Tevreden wordt vastgesteld dat de minister van Sociale Zaken op korte termijn 
overleg gaat voeren met zijn collega van Justitie om na te gaan hoe het meerder-
heidsadvies in wetgeving kan worden vertaald.119

7.2.5   Arbeidsmarktbeleid

De spanning op de arbeidsmarkt loopt in het begin van de jaren ’60 stevig op. De 
werkloosheid daalt naar een historisch laag niveau, terwijl de werkgelegenheid als 
gevolg van een succesvolle industriepolitiek blijft groeien. Ook het invoeren van 
de 5-daagse werkweek draagt ten minste niet bij aan het ontspannen van de markt. 
Dat blijkt ook uit het feit dat de betaling van zwarte lonen welhaast niet lijkt te 
beteugelen.

Beleidsmakers buigen zich over de vraag hoe deze problemen moeten worden 
opgelost. Voor de korte termijn poogt men de spanning te verminderen door het 
inzetten van buitenlandse arbeidskrachten. In september 1960 begint de werving 
van Italiaanse gastarbeiders en in de loop van 1961 worden ook Spaanse werk-
krachten gezocht. Het aantal werknemers uit die landen bedraagt eind 1962 bijna 
12.000 mannen. In de textielindustrie wordt voorzichtig geëxperimenteerd met 
de werving van vrouwen uit Spanje. Speciaal voor de mijnen worden mensen uit 
Joegoslavië aangetrokken, maar dat blijft beperkt tot circa 500 man.120 Deze korte 
termijn aanpak heeft de volledige instemming van het cnv, dat de voorbereidin-
gen rond het vrije verkeer van werknemers in de eeg toejuicht.121 Deze aanpak 
biedt evenwel onvoldoende soulaas. Het cnv – zo zagen wij eerder in dit hoofd-
stuk – heeft de nodige moeite met het verrichten van betaalde arbeid door ge-
huwde vrouwen. Hoewel anderen daarbij minder terughoudend zijn, vergt een 
substantieel hogere participatie van gehuwde vrouwen in de kern een cultuurom-
slag, die veel tijd vraagt. Dat maakt het des te noodzakelijker om uit te zien naar 
andere, succesvolle beleidsrecepten. Zo’n recept wordt – ook – door het cnv her-
kend in het ‘actieve arbeidsmarktbeleid’. ‘Kort gezegd bedoelen wij hiermee aan 
te geven een beleid dat gericht is op een optimale verhouding, zowel kwalitatief 
als kwantitatief tussen het arbeidspotentieel en de beschikbare arbeidsplaatsen. 
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Het gaat dus niet alleen om het creëren van méér arbeidsplaatsen (kwantitatief), 
maar ook en nog meer om het scheppen van die arbeidsplaatsen op niveau (kwa-
litatief) die door mensen met een bepaalde opleiding kunnen worden ingenomen’. 
Zo omschrijft Tjeersdma  ‘de arbeidsmarktpolitiek’, die het cnv in 1966 voor ogen 
staat.122 De inzet van beleidsinstrumenten is – zo meent het cnv – te veel versnip-
perd en het ontbreekt aan enige vorm van coördinatie. Die beleidscoördinatie 
moet aanmerkelijk worden versterkt en dat kan in ‘een apart eventueel publiek-
rechtelijk lichaam’, dat voor zijn beleid ‘alleen verantwoordelijk moet zijn aan de 
regering’. Werkgevers en werknemers maken vanzelfsprekend deel uit van dat ‘li-
chaam’. De aandacht moet worden gericht op betere beroepskeuze en beroeps-
keuzevoorlichting, zodat de juiste schoolkeuze kan worden gemaakt. Ook moet 
meer geïnvesteerd worden in her-, om- en bijscholing van volwassenen.123 Dat 
laatste is ook nodig omdat verwacht wordt dat als gevolg van automatisering men-
sen hun huidige werk zullen kwijtraken. Het is onverstandig – in de ogen van het 
Verbond – de technologische ontwikkeling af te wachten of tegen te houden. Het 
vergt wel zorgvuldige inpassing en aandacht voor de mensen die op zoek moeten 
naar een ander beroep.

In de loop van 1966 zet de economische teruggang in en al eind december van dat 
jaar is het aantal werklozen gestegen tot 82.400. Om die werkloosheid te bestrij-
den moet door extra overheidsinspanningen gepoogd worden de verfl auwende 
conjunctuur weer op gang te krijgen. Om mensen voor werkloosheid te sparen 
moeten aanvullende werken worden uitgevoerd. In april 1967 brengt de ser daar-
over een advies uit.124 Een oude cnv-wens wordt vervuld: mensen werkzaam in 
aanvullende werkgelegenheid moeten ‘normale arbeidsvoorwaarden’ ontvangen. 
Ook ‘onnodig graaf- en spitwerk’ dient afgeschaft te worden’.125

Dit ser-advies is een onderdeel van een reeks adviezen die in 1969 uitmonden 
in een omvangrijk advies over het arbeidsmarktbeleid. In 1967 verschijnt het ad-
vies over de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt en in 1968 publiceert de 
Raad zijn visie op de institutionele vormgeving van het arbeidsmarktbeleid.126 De 
ser stelt voor een bijzonder ser-commissie in het leven te roepen – de Raad voor 
de Arbeidsmarkt – die het kabinet kan adviseren over de richting en de coördina-
tie van het beleid. Het kabinet reageert voortvarend en de nieuwe Raad wordt in 
het vroege voorjaar van 1969 geïnstalleerd. Daarmee gaat een wens van het Over-
legorgaan in vervulling, dat in september 1967 pleitte voor de instelling van deze 
Raad.127 

Overigens bevat het ser-advies ook forse kritiek op de openbare arbeidsvoor-
ziening in ons land. De (gewestelijke) arbeidsbureaus zijn in het leven geroepen 
om te bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, maar de praktijk is 
dat werkgevers er hun vacatures niet vervullen en dat werknemers er geen werk 
vinden. Deze kritiek vertaalt zich in een grotere betrokkenheid van werkgevers en 
werknemers bij het wel en wee van de arbeidsvoorzieningsorganisatie in ons land. 
Sociale partners zijn sinds de oorlogsjaren formeel betrokken bij het werk van de 
arbeidsbureaus in de zogenoemde commissies van advies, maar in de praktijk is 
dat een nogal afstandelijke betrokkenheid. Dat gaat veranderen.
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7.3   Sociale zekerheid

7.3.1   Ontwikkeling in het denken

De krachtige economische ontwikkeling in de jaren ’50 en ’60 verhoogt de wel-
vaart in Nederland aanmerkelijk. Er komt geld beschikbaar voor meer dan de pri-
maire levensbehoeften, zeker nadat de nationale economie in het midden van de 
jaren ’50 hersteld is van de oorlogsschade. Een groeiend deel van het toenemende 
inkomen wordt bestemd voor zekerheid tijdens en na het werkzame deel van het 
leven. Met de groei van de welvaart, groeit de rol van de overheid en de groeiende 
rol van de overheid heeft weer positieve invloed op de ontwikkeling en de ver-
deling van de welvaart. De veranderende rol van de overheid is gebaseerd op een 
andere manier van denken over die overheid. Niet langer de ‘nachtwaker’ uit het 
19e-eeuwse liberalisme, maar in toenemende mate een speler in het maatschappe-
lijke en sociaal-economische krachtenveld. Zeker in het naoorlogse herstel is de 
invloed van de overheid stevig toegenomen.

Ook binnen het cnv ontwikkelt zich het denken over de rol van de overheid. 
De oorsprong daarvan ligt in het christelijk-sociaal denken van Abraham Kuy-
per . In zijn visie speelt de overheid een bescheiden rol. Onder invloed van A.S. 
Talma , die de overheid een voorwaardenscheppende rol toedicht, wordt het cnv-
denken genuanceerder. Toch is er stevige beduchtheid voor een te dominante rol 
voor de overheid. Dat is mede te verklaren uit het ideologische debat tussen het 
cnv enerzijds en de socialistische vakbeweging anderzijds. Het cnv verwerpt de 
klassenstrijd en de daarachter schuilgaande neiging om het sociaal-economisch le-
ven vooral aan de staat toe te vertrouwen. In een debat over de oudedagsvoorzie-
ning verzet het cnv zich dan ook heftig tegen het staatspensioen, overigens in na-
volging van Talma , die meent dat daardoor de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van burgers tekort wordt gedaan. Het cnv zoekt in zijn oplossing van de sociale 
zekerheid dan ook telkens naar mogelijkheden van self-help en kiest voor een col-
lectieve variant op de particuliere, private verzekering. Die benadering blijkt dui-
delijk tijdens de discussies over de Noodwet-Drees  en de Algemene ouderdoms-
wet. Feitelijk gaat het cnv pas akkoord met deze maatregelen als duidelijk wordt 
dat de invoering van een volksverzekering de opbouw van bedrijfspensioenfond-
sen niet in de weg zal staan. Ook op het terrein van de medezeggenschap, waar het 
cnv zich laat kennen als een warme pleitbezorger van publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie, is die visie herkenbaar. De bedrijfsorganisatie kan de rol van de over-
heid terugdringen, zo is te horen in het debat direct na de oorlog.

Het denken over de sociale zekerheid ontwikkelt zich in samenhang met het 
denken over de overheid. Ook hier verschuivende panelen. Sociale verzekeringen 
zijn eerst vooral beperkt tot werknemers. Na de Tweede Wereldoorlog verbreedt 
het toepassingsgebied van de sociale verzekering zich van werknemersverzekerin-
gen naar volksverzekeringen. De aow, die op 1 januari 1957 wordt ingevoerd, is 
daarvan een voorbeeld. In formele zin nog een verzekering – er wordt premie be-
taald en er is recht op de tegenprestatie, de uitkering. Maar om de invoering zinvol 
te maken, ontvangen ook mensen, die nooit premie betaalden, toch een uitkering. 
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‘De beschermende hand van de overheid is er niet alleen voor de werknemers, 
maar voor alle groepen in de samenleving’, schrijf De Graaf  in Evangelie en Maat-
schappij. Hij zegt ‘heel gelukkig te zijn met de recente ontwikkeling’ waarin de 
strikte relatie tussen premie en uitkering is losgelaten.128 Ook de visie op het vrij-
willige karakter verandert. Met instemming van het cnv wordt de deelname aan 
de verzekeringen verplicht.

Met de toename van de sociale zekerheid neemt ook de lastendruk toe. Telkens 
is er debat over de invloed van een nieuwe premie (of de stijging van al bestaande 
premies) op het nettoloon. Daarom wordt al snel het pleidooi gehoord om een 
deel van de uitkeringskosten te dekken uit de algemene middelen. Het cnv meent 
dat sociale verzekeringen niet tot doel hebben de inkomensverdeling te beïnvloe-
den, maar de wijze waarop de sociale zekerheid vorm krijgt kan wel dat gevolg 
hebben. In het verlengde daarvan ligt de gedachte dat er geen principiële bezwaren 
zijn om de (volks)verzekeringen deels te fi nancieren uit de algemene middelen. In 
1964 pleiten de werknemers en de kroonleden in een ser-advies over de verhoging 
van de aow-uitkeringen voor een bijdrage uit de staatskas. Het cnv ziet daar geen 
bezwaren in, omdat de strikte koppeling tussen het betalen van een premie en het 
ontvangen van een uitkering in beginsel al is losgelaten. Daarbij komt dat door 
de gekozen systematiek de middeninkomens relatief zwaar belast worden. Het 
kostendekkend verhogen van de premies verzwaart die belasting verder en dat is 
een te grote aanslag op het gevoel van solidariteit. Daarom past een bijdrage uit 
de algemene belastingmiddelen. Op die manier dragen alle belastingbetalers bij en 
worden de lasten evenwichtiger verdeeld over alle inkomenstrekkers.

Het denken over de rol van de overheid en daardoor het denken over de inrich-
ting van de sociale zekerheid past zich binnen het cnv aan aan de tijd. Moderne 
opvattingen gaan een rol spelen. Zo ontwikkelt het cnv een andere visie – mee-
ademend met de samenleving – op het karakter van de zekerheid. Daaruit valt te 
begrijpen waarom het cnv pleit voor een volkverzekering voor zware geneeskun-
dige risico’s en waarom het steeds meer oog krijgt voor een breder karakter van 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het cnv ontwikkelt zich in dit perspec-
tief in zekere mate van een arbeidersbeweging tot een maatschappelijke organisa-
tie, die breder optreedt.

7.3.2   Wetgeving

Op 20 oktober 1957 worden drie wetsontwerpen inzake de algehele herziening 
van de kinderbijslagvoorzieningen bij het parlement ingediend. Het cnv is voor-
stander van kinderbijslag en stemt dan ook in met het feit dat de kinderbijslag een 
wettelijke basis zal krijgen. Toch vindt het cnv de wettelijke regeling geen ‘fraaie 
oplossing’. Materieel verandert er voor werknemers eigenlijk niet veel, maar als 
gevolg van allerlei politieke verwikkelingen zullen ‘de uitvoeringsmoeilijkheden 
toenemen’.129 Die politieke verwikkelingen vloeien voort uit een geschilpunt rond 
de vraag voor welke kinderen ouders kinderbijslag ontvangen en wie dat moet 
betalen. De kinderbijslag wordt gefi nancierd uit premies, die door werkgevers 
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worden afgedragen.130 De bijslag voor 
de eerste twee kinderen wordt gefi -
nancierd uit de algemene middelen en 
daarover woedt lange tijd een debat. 
Het cnv meent dat kinderbijslag van-
af het derde kind moet worden uitge-
keerd. Deze gedachte is gebaseerd op 
het uitgangspunt dat een werknemer 
voldoende moet verdienen om in het 
levensonderhoud van zichzelf, zijn 
vrouw en twee kinderen te voorzien. 
Is een gezin groter dan zijn de lasten 
groter en daar kan in de loonbepaling 
geen rekening mee worden gehouden.

Het cnv beschouwt de kinderbijslag 
niet als een sociale verzekering – het 
krijgen van kinderen kan immers niet 
worden aangemerkt als een te verze-
keren risico maar als een bijdrage van 
de gemeenschap aan de opvoeding van 
kinderen. Wel ziet het cnv een nauwe 
samenhang met de sociale verzekerin-
gen, gelet op de wettelijke vormgeving 
en de uitvoering.131 Het is dan ook be-
grijpelijk dat de uitvoering van de kin-
derbijslag niet langer door de bedrijfs-
verenigingen gebeurt, maar door de 
Raden van Arbeid. Deze voeren im-
mers ook de aow en de aww uit, die 
sterk lijken op de kinderbijslagrege-
lingen.

De behandeling van de wetsontwer-
pen sleept zich voort en leidt in juli 1961 zelfs tot het aftreden van de minister van 
Sociale Zaken, Ch.J.M.A. van Rooy , die vertrekt ‘wegens redenen van persoon-
lijke aard, verband houdende met het verloop der besprekingen over het Wets-
ontwerp algemene kinderbijslagverzekering’.132 Nadat een politiek compromis is 
gesloten treedt G.M.J. Veldkamp  op als minister. De kern van het confl ict is dat 
Van Rooy  de kinderbijslag voor het eerste kind niet uit de algemene middelen wil 
betalen. De Kamer denkt daar anders over. Veldkamp  accepteert dat wel en loodst 
de drie wetsontwerpen door de Kamer. Op 1 januari 1963 worden de akw, de kwl 
en de kkz van kracht.133

Los van de wettelijke regeling ontstaat er ook een debat over de vraag hoe hoog 
de kinderbijslag moet zijn. Daarover vraagt de staatssecretaris van Sociale Zaken, 
Roolvink , begin 1961 advies aan de ser. Het blijkt niet eenvoudig om dat advies 
uit te brengen, want de ser doet dat pas op 20 maart 1964.134 De Raad meent – met 

Afb. 23   Minister van Sociale Zaken G.M.J. 
Veldkamp spreekt tijdens een CNV-bijeen-
komst.
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volle instemming van het cnv – dat de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk 
moet zijn, dat niet de volledige kosten van een kind worden vergoed en dat de kin-
derbijslag zo hoog dient te zijn dat kinderrijke gezinnen als gevolg daarvan niet 
onder een bepaalde welvaartsgrens mogen zakken.135

‘Minister Veldkamp  laat er geen gras over groeien’. Met deze zin opent De Gids 
van 1 september 1962. Veldkamp  is op 17 juli 1961 minister geworden en hij heeft 
nu al een indrukwekkende staat van dienst. ‘De eerste en weinig benijdenswaar-
dige taak, waarvoor hij stond was het in veilige haven brengen van het wetsont-
werp op de algemene kinderbijslag. (…) Het is hem gelukt’. Vervolgens pakt hij de 
 oudedagsvoorziening aan door de ser om advies te vragen, terwijl hij in afwach-
ting van dat advies de uitkeringen vast met 15% verhoogt. Ook zet hij de wedu-
wen- en wezenwet op de helling om deze ‘behoorlijk’ te verbeteren. Deze en nog 
andere activiteiten gevoegd bij tal van problemen rond het loonbeleid noemt het 
cnv ‘een indrukwekkende lijst’.

Tegen de achtergrond van de activiteiten van de minister maakt het cnv in 1962 
een tussenbalans op. Er is al veel tot stand gekomen, ‘maar wanneer wij al die wet-
ten nader gaan bestuderen dan ontdekken wij toch wel enkele leemten. (…) Het 
vraagstuk van een afdoende en welvaartsvaste oudedagsvoorziening is bepaald 
nog niet opgelost’. De aow bestaat en er zijn bedrijfspensioenregelingen, maar in 
nog te veel gevallen is de uitkering te laag om netjes van te kunnen leven. ‘Wij zul-
len ons vertrouwd moeten maken met de gedachte, dat bij stijgende welvaart een 
groot deel van het nationale inkomen opzij gelegd zal moeten worden om voor-
zieningen voor de oude dag te vinden’. 

Als wij – zo stelt De Gids – overzien wat tot stand is gebracht dan is er nóg 
een manco. Bij de grote meerderheid van de voorzieningen ontstaan pas rechten 
wanneer de werknemer over een bepaalde periode in loondienst is geweest. ‘De 
groep, die er tot dusver altijd tussen uit is gevallen, is de groep van hen, die door 
een lichamelijk gebrek of door een geestelijk defect nooit in staat zijn geweest en 
nooit in staat zullen zijn om door arbeid in hun levensonderhoud te voorzien’. 
Ook voor die groep moet een duurzame regeling komen. Het cnv merkt op dat 
het denken over de reikwijdte van de sociale verzekeringen is veranderd. Eerst 
uitsluitend werknemer, maar meer en meer breekt het inzicht door ‘dat een klei-
ne zelfstandige evengoed bescherming tegen bepaalde risico’s nodig heeft’. Dus 
overweegt de minister terecht om de wet op de arbeidsongeschiktheid, die in 
voorbereiding is, niet te beperken tot werknemers. De Gids-schrijver eindigt zijn 
paginagrootte bijdrage: ‘als wij dan op onderdelen kritiek zullen blijken te heb-
ben, dan kan die kritiek nooit ongedaan maken de erkenning, dat hier uitstekend 
werk is geleverd’. 136 Een ruimhartig compliment aan de minister door een organi-
satie, die niet gauw tevreden is.

Er is overigens niet alleen lof voor de minister van Sociale Zaken. Ook de mi-
nister van Maatschappelijk Werk, mej. M.A.M. Klompé  wordt in het zonnetje ge-
zet. Zij heeft samen met minister Veldkamp  een ontwerp-Algemene Bijstandswet 
aan het parlement voorgelegd. ‘Sinds 1945 heeft zich een belangrijke verschui-
ving voltrokken in de opvattingen over de taak en de verantwoordelijkheid van 
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de staat en de overheid voor het welzijn van de burgers. Dit leidde tot een brede 
ontplooiing van moderne sociale voorzieningen. Tegen de achtergrond groeide 
de behoefte aan een algehele herziening van de Armenwet van 1912’. De Armen-
wet – zo meent het cnv en niet alleen deze vakcentrale – heeft vooral het kenmerk 
van een gunst. De nieuwe Algemene Bijstandswet ziet een uitkering meer als een 
‘daad van sociale rechtvaardigheid’. Het bijstandsbeleid dient dan ook te appel-
leren aan de persoonlijke verantwoordelijkheid. ‘Voorkomen moet worden, dat 
sommigen door de overheidsplicht tot bijstand hun eigen verantwoordelijkheid 
minder zwaar zouden nemen. (…) In bepaalde gevallen moet de bijstand daarom 
lager gesteld kunnen worden, zelfs geweigerd of later verhaald’. Het cnv looft de 
maatregel, maar pleit voor een sober en zonodig streng beheer, passend in de beste 
calvinistische tradities.137

Veldkamp  stuurt in september 1962 ‘een ingrijpende adviesaanvrage’ aan de ser 
met betrekking tot het sociale zekerheidsbeleid op lange termijn. De adviesaan-
vrage is feitelijk uitgelokt door de Raad, want in een advies over de loonvorming 
wordt gevraagd naar toekomstige lastenverzwaringen als gevolg van ontwikkel-
ingen op het terrein van de sociale zekerheid. Nieuwe of verbeterde maatregelen 
leiden immers telkens tot premieverhoging en hebben daardoor invloed op het 
netto-inkomen van werknemers. In zijn adviesaanvrage geeft de minister een 
beeld van wat hem voor ogen staat en hij vraagt de ser daar op te reageren. ‘Wij 
zijn de minister dankbaar, schrijft het cnv, dat hij de ser voor de totaliteit van het 
vraagstuk zet en dat hij (…) het adviesorgaan volledig ruimte laat, om zijn visie op 
de aan de orde gestelde vragen te geven’.138 

In dezelfde septembermaand zendt de minister een lang verwacht ontwerp-Zie-
kenfondswet aan het parlement. Deze wet beoogt het Ziekenfondsbesluit, dat in 
1941 door de Duitsers is genomen, te vervangen door een wettelijke regeling. Het 
cnv is ingenomen met het feit dat het Besluit wordt vervangen door een parlemen-
tair vastgestelde wet. Minder enthousiast is het Verbond over een aantal onderde-
len, die nieuw zijn. Het cnv vindt het ‘niet aanbevelingswaardig’ om nieuwe ele-
menten in het debat te brengen. Die nieuwe elementen vergen een ander kader dan 
dat van het louter vastleggen van al geruime tijd bestaande regels. Nu vermengt de 
minister zaken waarover brede overeenstemming bestaat, met thema’s waarover 
die overeenstemming ontbreekt.

Het ziekenfonds is in de visie van het cnv onderdeel van het sociale zekerheids-
beleid. Daarover heeft de minister juist een adviesaanvrage aan de ser gestuurd. 
Met zijn wetsontwerp loopt de minister het ser-advies over de ontwikkelingen op 
de langere termijn dan ook voor de voeten. Zelf wijst Veldkamp  er in zijn boven-
genoemde adviesaanvrage op dat in zijn ontwerp-Ziekenfondswet geen aandacht 
wordt besteed aan de verzekering tegen zware geneeskundige risico’s. Maar daar 
moet wel een oplossing voorkomen in de vorm van een volksverzekering. Hoe 
precies, is aan de ser. 

Het cnv memoreert in zijn reactie op het wetsontwerp dat de werkgebieden van 
de ziekenfondsen zijn bevroren. Dat wil de minister veranderen. Hij wil juist zo-
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veel mogelijk vrijheid aan de ziekenfondsen laten. Daarover zijn de meningen ste-
vig verdeeld. ‘Zonder de problematiek met betrekking tot de uitvoeringsorganisa-
tie thans uitvoerig aan de orde te stellen, willen wij toch als onze opvatting reeds 
nu naar voren brengen, dat een zo belangrijk onderdeel van de sociale verzekering 
als het ziekenfondswezen niet thuishoort in de sfeer van de concurrentie’, zo stelt 
de christelijke vakcentrale. Overigens meent het cnv dat ‘zolang er vrijheid blijft 
bestaan van artsenkeuze, ziekenhuiskeuze en die van andere verpleeginrichtingen 
is een op levensbeschouwelijke basis gefundeerde opzet van het ziekenfondswe-
zen naar onze opvattingen gewenst noch noodzakelijk’. Een opvallende stelling-
name, omdat het cnv in het algemeen nadrukkelijk pleit voor indeling naar levens-
beschouwing. Een teken dat ook in cnv-kring minder sterk lang verzuilde lijnen 
wordt gedacht?

Het cnv maakt duidelijk niets te voelen voor andere fi nancieringsvormen dan 
de al bestaande en is voorstander van de introductie van het beroepsrecht. Dat 
recht moet dan wel in zijn vormgeving aansluiten op het andere beroepsrecht in 
de wereld van de sociale zekerheid. Het wetsontwerp verbiedt de ziekenfondsen 
betrokken te zijn bij commerciële activiteiten. Zo mag een fonds niet zelf het ‘zie-
kenfondsbrilletje’ verschaffen. Dat begrijpt het cnv niet, want ‘de activiteiten van 
ziekenfondsen bleken tot goede resultaten te leiden’. Het cnv vervolgt zijn be-
zwaren tegen het wetsontwerp door het voorstel dat mensen zich ook vrijwillig 
bij een fonds kunnen verzekeren, af te wijzen. Het risico bestaat immers dat die 
vrijwillige verzekering kostbaar wordt dan wel dat de verplicht verzekerden op-
draaien voor de kosten. Het cnv is wel te spreken over het ministeriële voorstel 
van de inrichting van de Ziekenfondsraad, want die sluit aan op de organisatie-
vorm die ook op andere plaatsen gebruikelijk is geworden: werkgevers, werkne-
mers en kroonleden.139

De minister moet in de parlementaire behandeling op twee punten het hoofd 
buigen voor de krachtige lobby uit de wereld van de gezondheidszorg. Premie 
naar draagkracht heffen voor vrijwillig verzekerden wordt door de Kamer niet 
toegestaan. Ook de samenstelling van de Ziekenfondsraad wordt in de defi nitieve 
vorm anders dan in het ontwerp. Naast werkgevers, werknemers en kroonleden 
komen er ook stoelen voor vertegenwoordigers van ziekenfondsen en zorgverle-
ners. De wet wordt in gedeelten in 1965 en 1966 ingevoerd.140

In de loop van de jaren ’50 is de nodige wetgeving tot stand gekomen, maar de ver-
vanging van een reeks bestaande wetten op het gebied van invaliditeit en arbeids-
ongeschiktheid laat nog op zich wachten. Minister Veldkamp  besluit dit probleem 
met voortvarendheid aan te pakken. Hij beseft dat het maken van een wet geba-
seerd op de nieuwste inzichten veel tijd zal kosten, terwijl de huidige wetten fei-
telijk achterhaald zijn.141 Zo worden de uitkeringen op grond van de Invaliditeits-
wet als ver onder de maat beschouwd. Daarom besluit Veldkamp  twee dingen te 
doen: hij past de bestaande wetten met behulp van een tijdelijke regeling aan en hij 
bereidt een samenhangende nieuwe wet voor.142 In zijn eerder genoemde advies-
aanvrage aan de ser, in september 1962, geeft hij als zijn mening dat zelfstandigen 
onder de werkingssfeer van een arbeidsongeschiktheidsregeling moeten worden 
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gebracht en wil hij gehandicapten, die nooit werk hebben verricht, ook onder de 
arbeidsongeschiktheidswet brengen. Het cnv is dat met hem eens.

Op 26 april 1963 dient Veldkamp  het wetsontwerp op de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering in bij het parlement. Het cnv is enthousiast. Velkamp ‘heeft een 
machtig stuk wetgevende arbeid verricht. Dat was nodig en wij zijn hem erkente-
lijk’. In het Gidsartikel dat de hoofdlijnen van de wet schetst, klinkt voortdurend 
de instemming van het cnv. De passage waarin wordt aangegeven wie er zijn ver-
zekerd, eindigt met ‘wij kunnen ons met deze gang van zaken geheel verenigen’. 
Vaak volgt op lof kritiek, maar die ontbreekt in dit geval geheel. Daaraan is on-
getwijfeld niet vreemd dat de minister het ser-advies nauwgezet volgt, een advies 
dat ook de volledige steun van het cnv heeft.

De wao verzekert werknemers – met uitzondering van overheidsdienaren en 
ns-personeel – tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Iemand komt in aanmer-
king voor een uitkering na een ziekteperiode van 52 weken. De uitkering is afhan-
kelijk van het laatstverdiende inkomen en van de mate van arbeidsongeschiktheid. 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt de uitkering 80% van het laatstver-
diende loon. Mensen, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt én werkloos zijn, ontvan-
gen ook een volledige uitkering. Om de arbeidsongeschiktheid te bepalen, wordt 
een Gemeenschappelijke Medische Dienst (gmd) in het leven geroepen. De ar-
beidsongeschiktheidsverzekering wordt uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. 
Dat heeft overigens aanzienlijke personele consequenties voor de organisaties die 
de verdwijnende wetten uitvoeren. Voor de uitvoering van de wao – zo is de ver-
wachting – is aanzienlijk minder personeel nodig.143 

Na de parlementaire behandeling wordt de wet, die ‘voor werknemers van on-
schatbare betekenis’ is, op 1 januari 1967 van kracht.144 Niemand kan voorzien dat 
juist deze wet twintig en meer jaren later tot heftige en felle discussies zal leiden. 
Verwacht Veldkamp  rond de behandeling van het wetsontwerp dat circa 200.000 
mensen van de wet gebruik zullen (moeten) maken, de werkelijkheid blijkt an-
ders. In 1976 passeert het aantal uitkeringsgerechtigden het half miljoen.145

In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering in september 1963 vraagt Van 
Mastrigt  zich hardop af of de ‘voltooiing der sociale verzekering’ niet nadert. Wel-
iswaar moet nog een aantal wetten worden behandeld, maar deze zijn al wel bij het 
parlement ingediend. Er ontbreekt eigenlijk nog maar één steen in het bouwwerk, 
namelijk een wettelijke verzekering tegen zware geneeskundige risico’s. Die wor-
den niet gedekt in de (komende) Ziekenfondswet noch in de wetgeving op het ter-
rein van de arbeidsongeschiktheid. Het cnv dringt dan ook aan op deze wet.146

Op 24 januari 1966 wordt de Wet inzake een volksverzekering zware genees-
kundige risico’s bij het parlement ingediend. Dat oogt wellicht traag, maar de 
vloed aan wetgeving maakt onder het bewind van Veldkamp  veel ineens mogelijk, 
maar niet alles. De minister schrijft zelf dan ook een belangrijk deel van de wet.147 
‘Verzekering awz – ’n uitkomst voor duizenden gezinnen’ zet De Gids boven 
een artikel, waarin het indienen van de wet wordt toegelicht. ‘Het lang verwach-
te wetsontwerp voor de volksverzekering zware geneeskundige risico’s is er dan 
nu. Daar zijn wij blij mee’. Wel zijn er nog ‘enkele kleine en grote knelpunten, die 
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grondige bestudering vereisen voordat we er een defi nitief oordeel over kunnen 
geven’.148 Welke knelpunten dat zijn, wordt niet duidelijk. Ook niet in een notitie 
die op 21 februari in de Verbondsraad aan de orde komt. De Verbondsraad stemt 
in met de hoofdlijnen van de wet.149

De wet heeft het karakter van een volksverzekering en is een fi nanciële regeling 
voor langdurige verpleging en behandeling van chronisch zieken en lichamelijk of 
geestelijk gehandicapten mensen. De premie gaat 1,6% bedragen en om te voor-
komen dat de totale premiedruk te hoog wordt, heeft het kabinet besloten de Al-
gemene Kinderbijslagwet in het vervolg uit de algemene middelen te betalen.

De behandeling van het wetsontwerp loopt vertraging op door de val van het 
kabinet-Cals in de nacht van 14 oktober 1966. Het overgangskabinet-Zijlstra  
krijgt niet de gelegenheid het ontwerp te doen behandelen in de Kamer. Pas de 
nieuwe minister, B. Roolvink (arp) , pakt de draad in de zomer van 1967 weer op. 
In november passeert de wet de Kamer. Maar het enthousiasme van het cnv is be-
koeld. ‘awz kwam tot leven – maar met veel pijn’ is de kop boven het Gidsartikel 
dat verslag doet van de behandeling. De pijn zit vooral in de fi nanciële gevolgen 
van de wet, die lastenverzwarend werkt. Het cnv is ‘blij met deze wet’, maar ‘de 
afl oop van het debat over de awz is voor het bedrijfsleven bepaald teleurstellend 
te noemen’. Men vreest de gevolgen van deze en andere lastenverzwarende ge-
beurtenissen voor de loononderhandelingen voor 1969. De wet, die nu Algeme-
ne wet bijzondere ziektekosten (awbz) heet, vormt de laatste steen in het sociale 
zekerheidsbouwwerk. Dat bouwwerk zou – als wij terugdenken aan de rede van 
Van Mastrigt  tijdens de Algemene Vergadering in 1963 – nu gereed moeten zijn. 
Maar dat blijkt al spoedig niet het geval. Er zijn twee zaken van zorg: de lasten-
druk, die het gevolg van het stelsel is, en de complexiteit van dat stelsel. Over het 
eerste werd in de vorige paragraaf al wat gezegd, het tweede komt in het volgende 
hoofdstuk aan de orde als een advies over de ‘sociale supermarkt’ verschijnt.

7.4   Medezeggenschap

Vanaf het ontstaan van de christelijke vakcentrale speelt de vraag naar de betrok-
kenheid van werknemers bij de voor hen relevante besluiten een rol. In eerste in-
stantie richt zich dat vooral op het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden. 
Dat is geen eenzijdige verantwoordelijkheid van de werkgever, maar behoort een 
overeenkomst te zijn tussen gelijkwaardige partijen. Vanuit dat streven komt in 
de eerste helft van de 20ste eeuw wetgeving tot stand rond de (collectieve) arbeids-
overeenkomst en het algemeen verbindend verklaren daarvan. Een tweede lijn be-
treft de medezeggenschap van werknemers op ook andere gebieden dan de pri-
maire arbeidsvoorwaarden. Amelink  start in 1921 de discussie binnen het cnv – in 
aansluiting op gelijksoortige debatten in de rooms-katholieke wereld – over de 
bedrijfsorganisatie, die een publiekrechtelijk karakter moet krijgen.150 Kern is dat 
de ordening in het bedrijfsleven nodig is en dat die ordening tot stand moet ko-
men door de factoren kapitaal en arbeid in evenwicht te brengen rond overleg en 
(sectorale) regelgeving. De Wet op de bedrijfsorganisatie komt in 1950 tot stand 
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en opent de mogelijkheid om sectorale, publiekrechtelijke organen op te richten. 
Het cnv verwelkomt die wet – waar op onderdelen weliswaar nog bezwaren tegen 
bestaan – als een zeer belangrijke ontwikkeling. Het cnv kiest door zijn pleidooi 
voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) nadrukkelijk voor medezeg-
genschap op het meso-niveau en vertraagt mogelijke vormen van medezeggen-
schap binnen de onderneming.151 

De ontwikkeling van de pbo – waar zeer veel van verwacht wordt – loopt op 
een teleurstelling uit. Er zijn ten minste twee factoren die de tegenvallende gang 
van zaken verklaren: werkgevers op centraal niveau kiezen uit politiek-strategi-
sche en – voor zover het de christelijke werkgeversorganisatie betreft – ook vanuit 
ideologische overwegingen formeel voor een publiekrechtelijke bedrijfsorganisa-
tie, maar veel ondernemers voelen daar in de praktijk niets voor en werken – op 
zijn best – niet mee aan de vorming van sectorale organen. Bij hun verzet worden 
zij in de kaart gespeeld door de ontwikkelingen in de economie – dat is de tweede 
factor. Weliswaar is de wetgeving pas in 1950 tot stand gekomen, maar het maat-
schappelijke debat speelt zich af tussen 1920 en 1940. Een periode, die – vooral in 
de jaren ’30 – wordt gekenmerkt door grote economische problemen. Problemen 
die om ordening van het economisch proces vragen. Ordening die via publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand zou kunnen komen.152 Vanaf 1950 – het 
naoorlogse herstel van de economie heeft vaste grond gekregen – is de behoefte 
aan ordening sterk afgenomen. De structurele werkloosheid van de jaren ’20 en 
’30 is verdwenen, er is eerder sprake van (nagenoeg) volledige werkgelegenheid. 
In de jaren ’20 en ’30 wordt de vakbeweging dan ook met een andere arbeids-
markt geconfronteerd dan in de jaren ’50 en ’60. Collectieve arbeidsovereenkom-
sten op bedrijfstakniveau beschermen de arbeiders in de jaren voor 1940 in zekere 
mate tegen onderbieding en voortdurende loonsverlaging. In de naoorlogse jaren 
ligt het accent van de loonvorming bij de geleide loonpolitiek nadrukkelijk op na-
tionaal niveau, waarbij vanaf het begin van de jaren ’60 de ontwikkeling in de on-
derneming een rol gaat spelen. Anders gezegd: voor 1940 speelt de bedrijfstak een 
grote rol, na 1945 wordt die rol steeds kleiner. In de jaren ’60 neemt de betekenis 
in het algemeen nog verder af omdat ondernemingen ontstaan, die in meer dan één 
bedrijfstak werkzaam zijn. Het accent verschuift van de bedrijfstak naar de onder-
neming en die ontwikkeling weerspiegelt zich in het cnv-beleid.153

7.4.1   Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

Van Mastrigt  maakt begin 1960 in Evangelie en Maatschappij de balans op van 
tien jaar pbo. Hij sluit naar zijn zeggen aan op de nieuwjaarsrede van de ser-voor-
zitter, die concludeert dat het niet gaat zoals werd verwacht, werd gehoopt. Waar 
zitten de remmingen, vraagt de cnv-voorzitter zich af. Zijn het ‘lauwheid’ en 
‘conservatisme’? Dat is zeker het geval, maar er is meer, de tegenstrevers willen ‘in 
gewoon Nederlands: geen medezeggenschap voor arbeiders’. Maar – zo vervolgt 
Van Mastrigt  – ‘laat ons ook naar de arbeidersvakbeweging kijken. Het is beslist 
niet zo, dat men aan die zijde steeds de ontwikkeling goed heeft gevolgd en altijd 
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een goede instelling heeft tegenover de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’. 
De leden begrijpen te weinig dat verbetering van de materiële omstandigheden 
gepaard is gegaan met hervorming van de maatschappij. ‘Het een is onlosmake-
lijk verbonden met het ander’. Dat betekent dat de maatschappelijke hervorming, 
waarvan de pbo is instrument is, dezelfde aandacht verdient als de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden. Daar ligt een belangrijke vormende taak voor de leiding 
van de vakbeweging: leden moeten dat verband leren zien en anderen moeten de 
wens en noodzaak tot maatschappijhervorming onderkennen. Het cnv is voor-
stander van een ontwikkeling uit overtuiging, maar als die ontwikkeling zich niet 
voordoet, dan moet de overheid ingrijpen. ‘Het is in de geschiedenis meer voorge-
komen, dat om der wille van het geheel organen werden ingesteld zonder verder te 
letten op de onwil, die een minderheid demonstreerde’. Niet uit overtuiging, dan 
met drang, niet door drang dan met dwang, concludeert Van Mastrigt .154 Daarmee 
stapt hij af van de traditionele cnv-keuze voor de ontwikkeling uit overtuiging en 
van ‘onderop’.

De staatssecretaris van Algemene Zaken, Schmelzer , vraagt advies aan de ser, 
waarbij hij verwijst naar de al genoemde nieuwjaarstoespraak van de Raadsvoor-
zitter. In de kern komt de adviesaanvrage op het volgende neer: de ontwikkeling 
van de pbo is niet zoals verwacht – waar komt dat door en wat moet er aan gedaan 
worden?

Op 28 april 1961 is de verkenning van de ser klaar en wordt door de Raad een 
resolutie, ‘welke de volle instemming van de vertegenwoordigers van het Ver-
bond’ heeft, aangenomen. De resolutie bevestigt het belang van ‘de bedrijfslicha-
men welke krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie kunnen worden ingesteld’ 
en stelt voor om de ser meer bevoegdheden te geven om het tot stand komen van 
‘bedrijfslichamen te bevorderen’. Met andere woorden: als het niet vrijwillig gaat, 
dan moet enige centrale dwang mogelijk worden.

De Organisatiecommissie van de ser neemt het initiatief en voert in de loop van 
1961 en 1962 overleg met negen bedrijfstakken. ‘Het resultaat van deze bespre-
kingen was zeer teleurstellend en opende weinig perspectief voor de toekomst’, 
constateert het 29ste Verslag. De Organisatiecommissie van de ser analyseert de 
oorzaken van de mislukking, oorzaken die passen in het brede verzet van werkge-
vers tegen de volledige medeverantwoordelijkheid van werknemers voor de gang 
van zaken in de bedrijfstak, met name op economisch terrein. Wellicht dat er be-
reidheid bestaat om op privaatrechtelijke gronden overleg vorm te geven. Daar-
over willen de centrale werkgeversorganisaties in eigen kring nadenken. Het cnv 
gunt de werkgevers deze ruimte, want ‘misschien leidt de bezinning in werkge-
verskring tot een meer positieve benadering van de publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie’. Het cnv is ‘niet optimistisch gestemd’ over het werkgeversberaad, maar 
hoop doet blijkbaar leven.155

In oktober 1962 komt de zaak (opnieuw) in de Verbondsraad aan de orde. Het 
rapport van de Organisatiecommissie is in het Convent besproken, maar dat heeft 
aan werkgeverskant niet tot nieuwe inzichten geleid. Aan werkgeverskant ‘blijkt 
voorkeur te bestaan voor een privaatrechtelijk orgaan, waarin overleg over eco-
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nomische aangelegenheden kan plaatsvinden’. Zoals eerder blijken de werkgevers 
niet te (willen) begrijpen dat sociale en economische aangelegenheden niet zijn te 
scheiden, zo merkt de voorzitter op. Hij wijst ook op de conclusies die in de kring 
van nvv en kab zijn bereikt. Daar ziet men geen of weinig heil meer in de pbo 
en richt men het vizier op medezeggenschap in de onderneming. Het cnv houdt 
evenwel vast aan de combinatie van beide vormen.156

De discussie sleept zich voort. In bilateraal overleg tussen de werkgeverscen-
trales en het Overlegorgaan wordt in de loop van 1963 gepoogd het debat in be-
weging te krijgen, maar die gesprekken lopen op niets uit. Ook de staatssecretaris 
poogt de zaak opnieuw op gang te krijgen. Schmelzer  vraagt de ser weer om ad-
vies. Dat advies verschijnt in januari 1966.157 Daarin wordt onderscheid gemaakt 
tussen ‘bedrijfslichamen met verordende bevoegdheden op economisch of sociaal 
gebied en bedrijfslichamen van een eenvoudiger type. Deze eenvoudiger bedrijfs-
lichamen zullen geen verordende bevoegdheid (…) hebben, doch zich (…) bepa-
len tot overleg en samenwerking, advisering en uitvoering van overheidsregelin-
gen’.158 

Hoewel het ser-advies ‘de volle instemming’ van het cnv heeft, moet de ach-
tergrond van het advies toch teleurstellend zijn. Want onmiskenbaar is ‘een be-
drijfslichaam van een eenvoudiger type’ niet wat het cnv zegt na te streven. Het 
is – gelet op de brede weerstand tegen ‘het zware type’ – niet aannemelijk dat het 
Verbond het ‘lichte type’ als opstap naar meer ziet. In september 1965 – de con-
touren van het ser-advies komen in beeld – staat de Verbondsraad stil bij de gang 
van zaken. De raad stemt in met een notitie waarin wordt geconstateerd ‘dat de 
uitvoering van de Wet B.O. zich goeddeels in de jaren 1954-1956 heeft voltrok-
ken. Tot 1962 is hier en daar nog een bedrijfschap ingesteld. Daarna is de stagnatie 
volledig’. Na deze ronde bewoordingen is er maar één mogelijkheid over in de vi-
sie van de commissie: de wet moet worden aangepast aan de realiteit. Die realiteit 
is divers. De bedrijfsorganisatie loopt vast op de verordenende bevoegdheden en 
daarom ligt een accentverschuiving naar de overlegtaak voor de hand. De realiteit 
zal er toe leiden dat zich in de toekomst ‘drie types van bedrijfslichamen gaan ont-
wikkelen. Dat zijn privaatrechtelijke lichamen met een offi ciële status, schappen 
met een licht arsenaal van bevoegdheden en schappen met een wat zwaarder arse-
naal van bevoegdheden’.159

De wet wordt aangepast, maar de belangstelling voor de publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie wordt daarmee geen nieuw leven ingeblazen. Het debat over mo-
gelijke vormen van arbeidersmedezeggenschap verschuift defi nitief naar het debat 
over de rechtsvorm van de onderneming en vooral naar de rol van de onderne-
mingsraad.

7.4.2   Rechtsvorm van de onderneming

In 1949 start het cnv een discussie over de rechtsvorm van de onderneming. De 
resultaten van het werk van de commissie onder leiding van N. Okma – vu-hoog-
leraar – vinden niet voldoende weerklank, met name het idee van een college voor 
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economische medezeggenschap ondervindt de nodige bezwaren. In 1957 wordt 
de vraag opnieuw opgepakt door het instellen van een nieuwe commissie. De op-
dracht is het vraagstuk van de rechtsvorm van de onderneming vanuit ethisch, ju-
ridisch en economisch perspectief te bekijken. Het uitvoerige rapport wordt in 
maart 1962 gepubliceerd in Evangelie en Maatschappij. De commissie komt tot de 
conclusie dat gestreefd moet worden naar een bipartite Raad van Commissarissen, 
waarbij de helft van de leden wordt gekozen door de aandeelhouders en de andere 
helft door de werknemers. Daarvoor is evenwel wetswijziging nodig en dat kost 
tijd. Daarom kan ‘thans op vrijwillige basis begonnen worden met gebruikmaking 
van de in de wetgeving geopende mogelijkheid, dat één derde der commissarissen 
door het personeel wordt gekozen’.160

Op 2 april komt het rapport aan de orde in de Verbondsraad, die er eigenlijk 
niet goed raad mee weet. Na wat heen en weer gepraat wordt besloten dat het 
Verbondsbestuur een behandelvoorstel zal doen, want nu moet de vereniging een 
standpunt bepalen. Buiten het cnv is de staatscommissie-Verdam  bezig met de-
zelfde soort vraagstukken en op niet al te lange termijn zal het cnv over dat werk 
zijn oordeel moeten geven. Het rapport van de commissie biedt daarvoor de ba-
sis.161 In het najaar wordt besloten tot een meerdaagse studieconferentie in janu-
ari 1963. Ondertussen dringt de voorzitter van de cnv-commissie – Ruppert  – aan 
op actie. De commissie schreef het rapport niet voor de boekenkast, niet om het 
rapport van de staatscommissie af te wachten, maar om er direct mee aan de slag 
te gaan. ‘Als de vakbeweging – waaronder i.c. vooral ook de vakbonden zijn te 
verstaan – niet in de bedrijfstakken en de ondernemingen zelve ijvert voor hervor-
ming van de structuur en de rechtsvorm der onderneming, wie zal het dan doen?’ 
vraagt de oud-voorzitter haast retorisch.162 De praktijk is evenwel dat het cnv zich 
eerst bezint. Overigens is de lust om de zaak op vrijwillige basis op te pakken ook 
niet erg groot, omdat de werkgevers duidelijk maken niets te voelen voor de cnv-
voorstellen.163 In het sociaal-politiek program, dat in het voorjaar van 1963 ver-
schijnt, is dan ook sprake van een erg algemene formulering. ‘Meer dan thans het 
geval is’ moet duidelijk worden dat ‘de arbeid een onmisbaar en volwaardig ele-
ment is van de onderneming’. Daarom moet de mogelijkheid worden geschapen, 
dat ‘de directie verantwoording schuldig wordt aan een lichaam, waarin ook door 
het personeel aangewezen personen zitting hebben’.164 

De studieconferentie, die voor januari staat gepland, wordt om niet te achter-
halen reden uitgesteld. Daar gaat blijkbaar een verkeerd signaal vanuit, want Van 
Mastrigt  haast zich tijdens de Algemene Vergadering in september 1963 op te 
merken dat ‘de bestuursorganen van ons Verbond niet de behoefte zouden gevoe-
len, zich van de inhoud van het rapport te distanciëren. Verre van dat’. De discus-
sie in brede kring is goed en ‘de Verbondsraad acht thans de tijd rijp, om een po-
ging te wagen tot het formuleren van een offi ciële cnv-opvatting’.165 Ondanks dit 
goede voornemen duurt het nog tot 16 november 1964 voordat het cnv de knoop 
doorhakt.

Het besluit van de Verbondsraad bestaat feitelijk uit twee delen. De top van het 
cnv besluit de conclusies van de commissies rond de topstructuur van de onder-
neming op hoofdlijnen te volgen. De drie groepen, die samen de onderneming 
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vormen – aandeelhouders, leiding en werknemers – benoemen ieder eenderde ge-
deelte van de Raad van Commissarissen. Bij de aandeelhouder ‘moet onderscheid 
gemaakt worden tussen de aandeelhouder die belegger is en die zich dus niet wil 
binden aan enige onderneming, en aan de aandeelhouders die zich wezenlijk bij de 
onderneming betrokken voelt’. Deze laatste aandeelhouder krijgt in de visie van 
het cnv stemrecht, de eerstgenoemden niet.166 Het tweede deel van het besluit be-
treft de versterking van de positie van de ondernemingsraad (zie onder).

Een paar weken later verschijnt het nogal verdeelde rapport van de commissie-
Verdam . Het cnv reageert positief op de mening van de meerderheid. ‘Ondanks 
verzet, fl inke stap vooruit’, schrijft voorzitter Van Eibergen . Weliswaar gaat de 
commissie niet zo ver als het cnv wil, maar de voorstellen gaan de goede kant op. 
‘Het grote winstpunt bij de verschijning van het rapport-Verdam  zien wij hierin 
gelegen dat prominente fi guren (…) de roep van de werknemersvakbeweging om 
te komen tot gewijzigde verhoudingen in dezen, als principieel juist hebben er-
kend’. Met een krappe meerderheid is de commissie van oordeel dat ook werkne-
mers commissarissen mogen benoemen. ‘Het cnv heeft gepleit voor 1/3 deel. De 
commissieleden stellen één bij minder, en twee bij meer dan vijf commissarissen. 
Men kan betreuren dat men niet verder is gekomen, maar ook hier achten we be-
langrijk de principiële stap die is gedaan’.167

Op 16 februari 1965 richt de minister van Justitie een adviesaanvrage aan de ser. 
Het kabinet vindt het rapport van de commissie-Verdam  ‘een gewichtige bijdrage’ 
en vraagt de opvattingen van de Raad.

Het opstellen van dat advies neemt de nodige tijd in beslag, ook al omdat werk-
gevers en werknemers van mening verschillen. Dat verschil van mening betreft 
vooral de samenstelling van de raad van commissarissen. Werkgevers willen – in 
het beste geval – niet verdergaan dan het ‘horen’ van de ondernemingsraad bij de 
benoeming en dat vindt de vakbeweging onder de maat. Overigens komt het cnv 
in de loop van de voorbereiding van het ser-advies terug op de tripartite samen-
stelling van de raad van commissarissen. Het Program van Actie van de drie vak-
centrales schrijft: ‘gewenst is een zodanige samenstelling van de raad van commis-
sarissen dat de traditionele kring waaruit thans de commissarissen plegen voort te 
komen wordt doorbroken, in die zin, dat zowel de belangen van de kapitaalver-
schaffers als die van de werknemers in de beleidsvoering tot gelding worden ge-
bracht’.168 Daarover zijn de drie vakcentrales het roerend eens, zo verzekert Van 
Eibergen  een mijnwerkersgehoor op 23 maart 1968. De vakcentrales verschillen 
alleen van mening over de vraag hoe die commissarissen moeten worden gekozen. 
nvv en nkv streven naar een bindende voordracht door de ser, het cnv kiest voor 
een bredere betrokkenheid van alle werknemers. Als dat niet gebeurt, ‘dan komt 
ook dit stukje medezeggenschap weer veel te veel van hen af te staan en gaat het 
net zomin echt voor hen leven zoals nu de pbo’.169 Het cnv trekt blijkbaar lessen 
uit de eigen ervaring.

Het ser-advies wordt op 15 september 1969 in de Verbondsraad besproken. 
Daar stemt men in met het werknemersstandpunt in het overigens op onderde-
len hopeloos verdeelde concept-advies.170 Werkgevers en werknemers verschil-
len fundamenteel van mening over de samenstelling van de raad van commissa-
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rissen, ook de vakbeweging is onderling verdeeld over de wijze waarop de raad 
moet worden samengesteld. Uit het advies blijkt dat het cnv – ‘enkele leden van 
de Raad’ – zich ‘in beginsel grotendeels (kan) verenigen met de visie en de uit-
gangspunten van het deel van de Raad, [nvv en nkv, ph] (…) maar komt tot een 
voorstel, dat in een essentieel punt verschilt van het voorstel van dat deel’. Feite-
lijk komt het er op neer dat nvv en nkv van mening zijn dat werknemers op ba-
sis van een bepaalde voordracht een deel van de raad van commissarissen kunnen 
kiezen, maar het cnv wil minder ruimte geven aan de vrije keuze.171 Daar speelt 
ongetwijfeld een ander element uit de toespraak van Van Eibergen  een rol. Als het 
cnv spreekt over een werknemerscommissaris dan ‘bedoelen we beslist niet dat 
er in de raad van commissarissen één of meer mensen moeten komen die daar nu 
eens fl ink voor de belangen van de werknemers gaan vechten. Het is ons ook wel 
duidelijk dat zo’n raad een team moet zijn, dat goed moet worden samengewerkt 
in het belang van de gehele onderneming’.

Enorme verdeeldheid dus. Toch is het ser-advies dat wordt uitgebracht una-
niem. Het ‘Wonder van Den Haag’ wordt later gezegd.172 Het ser-advies over het 
bestuur van de onderneming is een van de vier adviezen, die door de Raad tegen 
de achtergrond van het rapport van de commissie-Verdam  worden uitgebracht. 
Onderling hangen de adviezen samen en de ser poogt lijn te brengen in het com-
plexe vraagstuk van ondernemingsbestuur en medezeggenschap. Een zwaar ver-
deeld advies past niet in dat verband. Vanuit de principiële stellingname van het 
cnv moest worden geadviseerd dat tenminste eenderde van de raad van commis-
sarissen door de werknemers moet worden benoemd, maar dat vakbondsstand-
punt vindt geen aanhang. De Nijmeegse hoogleraar en kroonlid, W.C.L. van der 
Grinten , neemt informeel het initiatief om op zoek te gaan naar een compromis. 
Hij is voorstander van een coöptatiestelsel en bespreekt die gedachte vertrouwe-
lijk met de voorzitters van het nvv – A. Kloos  – en het vno – J. Bosma . Daarbij 
benadrukt hij dat de ser zich in de grond van de zaak geen verdeeld advies kan 
permitteren. Kloos  en Bosma  gaan – hoewel niet echt enthousiast – akkoord en 
nemen het op zich het compromis in de eigen geleding te ‘verkopen’. In kleine 
kring wordt verder gepraat, waarbij de voorzitter van de ser – J. de Pous  – onge-
twijfeld ook heeft aangedrongen op unanimiteit. Lanser  herkent in de gesprekken 
weinig van de cnv-benadering. Weliswaar krijgen werknemers en aandeelhouders 
in het compromis even veel (beter: even weinig) invloed en dat kan als een stap 
vooruit worden gezien, maar van feitelijke werknemersinvloed lijkt geen sprake. 
Toch wegen uiteindelijk de vakbondspolitieke argumenten voor hem het zwaarst 
en stemt hij in met het compromis. En omdat ook de werkgevers instemmen ont-
staat het ‘Wonder van Den Haag’.173

Als wij de discussie in cnv-kring over de rechtsvorm van de onderneming over-
zien dan wordt snel duidelijk dat het cnv vanuit zijn maatschappijvisie eigen op-
vattingen heeft over de topstructuur van de onderneming en dat die visie ontwik-
keld wordt in een langdurig en intensief debat. Ook wordt duidelijk dat het cnv 
in de grond van de zaak intern verdeeld is. Niet zozeer in ideologische zin – een 
onderneming is een samenwerkingsverband van kapitaal en arbeid, die gelijk-
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waardige rechten behoren te hebben – maar wel in praktische zin. De top van de 
vakbeweging hecht aan de ideologische benadering, de bonden volgen schoorvoe-
tend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Verbondsraadsvergadering waarin het ser-ad-
vies wordt vastgesteld. De vrees dat het eigen – terughoudende – standpunt over 
de verkiezing van de raad van commissarissen wordt ‘weggegeven’, speelt in het 
debat een belangrijke rol. Ook hier lijkt er sprake van een zekere afstand tussen 
leiding en leden. De leiding i.c. het Verbondsbestuur koerst scherper dan de leden 
i.c. de bonden eigenlijk willen. Pleidooien van gezaghebbende lieden – zoals oud-
voorzitter Ruppert  – om niet op wetwijziging te wachten, maar al binnen de be-
staande regels aan de slag te gaan, vinden bij de bonden geen gehoor. Daar is – in 
de loop van de tijd – de belangstelling voor medezeggenschap binnen de onderne-
ming vooral begrepen als het versterken van de positie van de ondernemingsraad.

7.4.3   Ondernemingsraden

In 1950 is de Wet op de ondernemingsraden tot stand gekomen, niet helemaal 
naar de wens van het cnv. Het verbond ziet de ondernemingsraad als een onder-
deel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, maar de wetgever denkt daar 
anders over. Omdat de instelling van bedrijfscommissies – die vooraf moet gaan 
aan de instelling van ondernemingsraden – de nodige tijd kost en omdat de wet 
geen sancties bevat als er geen ondernemingsraad wordt ingesteld, is in de praktijk 
sprake van een moeizame groei van het aantal raden. Het cnv volgt de ontwikke-
ling en bonden scholen hun leden, maar de echte belangstelling van het cnv gaat 
uit naar het beleid rond de rechtsvorm van de onderneming.

In november 1964 stelt de Verbondsraad de cnv-visie op de rechtsvorm van 
de onderneming vast. Daarbij komt ook de positie van de ondernemingsraad aan 
de orde. Het cnv meent dat er meer druk moet komen om een ondernemings-
raad in te stellen, dat wil zeggen dat er een wettelijke strafsanctie moet komen 
als er geen raad wordt ingesteld. Ook moeten de bevoegdheden van de raad wor-
den uitgebreid met name op ‘het terrein van de economische medezeggenschap’, 
het gaat daarbij onder andere om het ‘ten minste medespreken’ over ‘het econo-
misch beleid in het algemeen, de hoofdlijnen van het personeelsbeleid, het be-
drijfsmaatschappelijk werk, toepassing van nieuwe werk- en productiemiddelen’ 
en om ‘vervreemding, verplaatsing, fusering en stopzetting van het bedrijf’. Het 
cnv maakt duidelijk dat ‘aan de ondernemingsraad geen beslissingsbevoegdheid 
ten aanzien van deze onderwerpen kan worden verleend’. Wel moet de onderne-
mingsraad beschikken over het ‘recht van enquête en van beroep’. Het cnv meent 
dat ‘voor het dragen van verantwoordelijkheid door de factor arbeid, de onder-
nemingsraad het meest geschikte orgaan lijkt’.174 Daarmee kiest het cnv nadruk-
kelijk positie.175

Ook de commissie-Verdam  gaat in haar al eerder genoemde rapport in op de rol 
van de ondernemingsraad. Van Eibergen  waardeert ‘het rapport positief, maar wij 
stellen vast dat er nog meerdere belangrijke wensen onvervuld zijn gebleven’. Dat 
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geldt met name het feit dat de ondernemingsraad bij fusie, sluiting of verplaatsing 
moet worden ingelicht over de gevolgen. ‘Dit is in feite niets meer dan een infor-
matie over de feiten. Men zal dit moeilijk kunnen betitelen met inspraak of mede-
zeggenschap’.176

Het ser-advies over de aanbevelingen van de commissie-Verdam  inzake de on-
dernemingsraad is in 1968 gereed.177 ‘Het is een vrijwel unaniem advies’ – schrijft 
Tjeerdsma  in Evangelie en Maatschappij. Een belangrijke verandering ten opzich-
te van de bestaande wet is dat een onderneming met 100 of meer werknemers een 
ondernemingraad moet hebben. In de wet uit 1950 gaat het nog om ondernemin-
gen met 25 of meer stemgerechtigde werknemers. Het verschil zit in het woord 
‘stemgerechtigde’. In de oude wet hebben alleen werknemers van 21 jaar en ou-
der, die langer dan 1 jaar in dienst zijn, stemrecht. In de nieuwe wet zijn het alle 
werknemers. In de aanloop naar het ser-advies is vooral over dit aspect uitvoerig 
gediscussieerd in de Verbondsraad. Sommige leden willen vasthouden aan de be-
staande regels. Weer anderen willen de nieuwe regel, maar dan niet bij 100 maar 
bij 50 werknemers. Omwille van de unanimiteit accepteert het cnv uiteindelijk 
100.178 Een tweede belangrijke verandering schuilt in het feit dat de ser – volgens 
de ser – de bevoegdheid moet krijgen om in een bedrijf een ondernemingsraad in 
te stellen in het geval die raad niet door de ondernemer zelf in het leven wordt ge-
roepen. Ook de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad moeten in de 
visie van de ser aanmerkelijk worden uitgebreid. ‘Meer bevoegdheden voor de 
ondernemingsraad betekent dat de werknemers veel meer dan nu moeten kunnen 
meepraten over het economisch wel en wee van de bedrijven, over het personeels-
beleid, over ingrijpende bestuursbeslissingen – voordat deze defi nitief zijn! – en 
over de jaarstukken’.179 Een laatste belangrijke verandering is dat er een beroeps-
recht komt bij de Ondernemingskamer als de voorzitter – de ondernemer – of de 
meerderheid van de leden van oordeel is dat gehandeld wordt in strijd met de wet. 
Tjeerdsma is niet ontevreden, zeker niet gegeven het nagenoeg unanieme advies. 
Het is een goede eerste stap, ‘maar … het is nog geen medezeggenschap, in de zin 
zoals wij dat zien’. Tot slot van zijn artikel merkt hij op dat er nu brede overeen-
stemming is over de toekomst van de ondernemingsraad, maar dat betekent niet 
dat er ook niet hard gewerkt moet worden aan de verbetering van de rechtsvorm 
van de onderneming. 

In oktober 1969 legt Roolvink  zijn wetsontwerp aan het parlement voor. ‘Het 
(…) is een zeer bijzonder stuk. De regering wil namelijk niet alleen de or veel 
meer invloed geven dan zij nu hebben, maar gaat op een aantal punten nog een 
stuk verder dan de Sociaal-Economische Raad eind 1968 heeft voorgesteld’. Dat 
‘verder gaan’ zit onder andere in het feit dat in de wet zal worden bepaald dat de 
ondernemingsraad medebeslissingsrecht krijgt op onderdelen van het sociaal be-
leid. Ook de mogelijkheden van de ondernemer om zich ‘bij alle mogelijke ge-
legenheden op zijn zelfstandige functie te beroepen als hij de or buiten spel wil 
zetten’, wordt aanmerkelijk ingeperkt.180 Niet de ser, maar de kantonrechter kan 
– op straffe van een dwangsom – het instellen van een ondernemingsraad afdwin-
gen. Het cnv is tevreden – ‘we moeten eerlijk zeggen dat we dit van de tegenwoor-
dige regering niet hadden durven verwachten’ –, maar ‘wat ons betreft had de re-
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gering dus nog best iets verder kunnen gaan’. Zo mag het medebeslissingsrecht 
van het cnv breder worden uitgewerkt, zodat ook de hoofdlijnen van het perso-
neelsbeleid onder dat recht vallen.

Het cnv is tevreden met het wetsontwerp en stelt even tevreden vast dat na het 
ser-advies – dat ‘van compromissen aan elkaar’ hing – de christelijke werkgevers-
federatie ‘geen moeite heeft met het wetsontwerp’. In één adem wordt frontaal de 
aanval ingezet op het vno. De reactie van het vno ‘wekt echter de indruk dat zij 
opnieuw willen proberen de boot af te houden en toch weer hun oude stellingen 
te betrekken’. Dat terwijl uit het ser-advies over de rechtsvorm van de onderne-
ming toch brede overeenstemming blijkt rond de mogelijkheden tot economische 
medezeggenschap van werknemers.181 

De tweede Wet op de ondernemingsraden passeert ongeschonden het parle-
ment en wordt in 1971 van kracht. De nieuwe wet voldoet in belangrijke mate aan 
de uitgangspunten, die het cnv in 1964 formuleert rond de rechtsvorm van de on-
derneming. Het ‘meespreken’ over economische aangelegenheden is een feit. Fei-
telijk is het cnv overigens opgeschoven, want wordt eerst meebeslissen nog niet 
gewenst geacht, de nieuwe wet biedt die mogelijkheid – met de ruime instemming 
van de christelijke vakbeweging – wel. Dat het cnv medebeslissingsrecht nu als 
normaal beschouwt, is ongetwijfeld het gevolg van de bredere maatschappelijk 
discussie – bijvoorbeeld in de universitaire wereld – over democratisering. Die 
discussie is niet afgelopen door het aannemen van een wet. Want de tweede Wet 
op de ondernemingsraden is – zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken – eer-
der een opstap naar een vervolgdiscussie over werknemerszeggenschap dan het 
einde daarvan.182

7.5   Relaties 

7.5.1   De politiek

Rondom de formatie van het kabinet-De Quay  in 1959 en de bouwcrisis in 1960 
loopt de spanning tussen het cnv en de arp hoog op.183 De toch al moeizame ver-
houding wordt er niet beter op. In juli 1961 ontmoeten partijen elkaar in een zo-
genoemde contactconferentie, maar daar worden de verschillen niet overbrugd. 
In oktober van dat jaar schrijft een aantal vooraanstaande cnv-ers – natuurlijk als 
partijlid – een brief aan het Moderamen van de arp. De brief sluit aan bij ‘de ake-
lige brief’, die kort na de formatie van het kabinet aan de partij werd gezonden.184 
De schrijvers vatten de heersende onvrede in cnv-kring samen en plaatsen kant-
tekeningen bij het christelijk-sociaal gehalte van het kabinet. Zij eisen min of meer 
een koerswijziging van de arp: de inspanningen op het gebied van ontwikkelings-
samenwerking, rond de woningnood, hervorming van maatschappelijke structu-
ren en een rechtvaardiger verdeling van nationaal vermogen en inkomen, moeten 
worden opgevoerd. Op 10 november ontmoeten de cnv-ers en het Moderamen 
elkaar in een stroef lopend gesprek.185 De conclusie is dat het gesprek wordt voort-
gezet in een informele studiegroep, die enkele concrete programpunten nader zal 
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bespreken. Bij ar-voorzitter Berghuis  speelt waarschijnlijk de behoefte om vrede 
te sluiten met het cnv, ook al omdat het partijbestuur onder vuur ligt van de con-
servatieve achterban als gevolg van een sterk gewijzigde beleidsvisie op het Nieuw-
Guineavraagstuk.186 Het informele overleg, dat een strikt vertrouwelijk karakter 
heeft, draagt zichtbaar bij aan het concept-program dat Berghuis  eind 1962 aan de 
partij voorlegt. In dat concept en in het uiteindelijke programma zien de cnv-ers 
veel van hun wensen gehonoreerd. Berghuis  – en met hem de arp? – lijkt gewon-
nen voor de christelijk-sociale visie, zoals die binnen het cnv tot ontwikkeling is 
gekomen.187 Ook al is dat misschien een te stevige gedachte, die gedachte verklaart 
zeker dat de verhoudingen tussen het cnv en de arp normaliseren.

Ook een andere ontwikkeling speelt een rol in het normaliseren van de verhou-
dingen. Op de Algemene Vergadering van juli 1960 komt een voorstel van de Pro-
testants-Christelijke Mijnwerkersbond aan de orde, die er voor pleit ‘dat van de 
bestuurders en de vaste medewerkers van het cnv er ten hoogste één zitting mag 
hebben in de Eerste Kamer en één in de Tweede Kamer der Staten-Generaal’. De 
Verbondsraad deelt die opvatting niet, maar stelt voor een commissie in het le-
ven te roepen, die de relatie met de politiek eens grondig gaat bekijken. De Al-
gemene Vergadering neemt het preadvies van de Verbondsraad over en enige tijd 
later wordt een commissie onder leiding van De Gaay Fortman  in het leven ge-
roepen.188 De commissie rapporteert in het voorjaar van 1963. Wat precies in het 
advies aan de Verbondsraad staat, is onbekend omdat de relevante archiefstukken 
onvindbaar zijn. Wel kan uit de twee uitvoerige besprekingen in de Verbonds-
raad worden afgeleid dat de leden onderling verdeeld zijn.189 Uiteindelijk volgt 
de meerderheid de opvatting van voorzitter Van Mastrigt . Die opvatting komt er 
op neer dat de kandidaatstelling een zaak van politieke partijen is en blijft, maar 
dat het kandideren van cnv-ers een zaak van formeel overleg tussen de politieke 
partij en het cnv moet zijn. Het staat cnv-ers vrij een kandidatuur te aanvaarden, 
maar het aanvaarden van een zetel vergt toestemming van de Verbondsraad. Daar-
bij gaat het in de kern om een oude vraag: kan een cnv-bestuurder zijn vakbonds-
werk combineren met het Kamerwerk? En net als bij eerdere discussies zijn de 
meningen verdeeld. Van Mastrigt  meent dat een bestuurder die ook Kamerlid is, 
juist door de combinatie van taken, een waardevolle rol kan spelen voor het cnv. 
Wellicht kan hij dat als oud-Kamerlid beoordelen, wellicht is hij vanuit zijn per-
soonlijk verleden bevooroordeeld. Hoe dat ook zij, de meerderheid van de Ver-
bondsraad is het er mee eens.

In dezelfde vergadering – feitelijk het volgende agendapunt – is er direct de toe-
passing van het debat. Albeda  vraagt toestemming om het lidmaatschap van de 
Eerste Kamer te aanvaarden voor het geval J. Zijlstra  zijn zetel niet aanvaardt.190 
Die toestemming krijgt hij, maar uit de toelichting van de voorzitter blijkt ook dat 
de uitvoerige discussie in zekere zin theoretisch is. Albeda  is gevraagd als kandi-
daat voor de arp-lijst bij de Kamerverkiezingen van 1963, maar hij bedankte voor 
de onverkiesbare plaats. J. Boersma  – die niet op de hoogte is van het verzoek aan 
en de weigering van Albeda  – gaat wel in op het verzoek van de arp. Hij wordt 
kandidaat, maar niet gekozen. Na de Kamerverkiezingen heeft nog maar één cnv-
er zitting in de Tweede Kamerfractie: J. van Eibergen , de voorzitter van de Hout- 
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en Bouwbond cnv. Deze verlaat bij het aanvaarden van het voorzitterschap van 
het cnv in 1964 de Kamer en wordt opgevolgd door Boersma .191 Naar later zal 
blijken is Boersma  de laatste cnv-er in vakbondsdienst die zijn werk bij het cnv 
combineert met het Kamerlidmaatschap. Het feit dat de combinatie na Boersma ’s 
Kamerlidmaatschap niet meer voorkomt heeft met een aantal factoren te maken. 
De discussie over de koers van de arp vindt in cnv-kring steeds meer begrip, veel 
bestuurders en medewerkers voelen zich aangesproken door de meer christe-
lijk-radicaal getinte koers, die de ‘evangelische volkspartij’ gaat varen. Daardoor 
neemt de noodzaak van beleidsbeïnvloeding langs de lijn van een ‘dubbelmandaat’ 
af. Daarbij komt dat de samenwerking tussen de drie vakcentrales ook gezien kan 
worden als een teken van het verminderen van de invloed van de verzuiling: het 
cnv maakt zich los uit de protestants-christelijke zuil en vormt zichzelf om tot 
een identiteitsorganisatie. Tot slot wordt het feitelijk onmogelijk om twee banen 
te combineren. Het Kamerwerk wordt in de loop van de jaren ’60 als gevolg van 
een breed spectrum van maatschappelijke ontwikkelingen geprofessionaliseerd en 
wordt van een zware bijbaan een hoofdtaak. De cnv-strategie om door persone-
le verbindingen politieke invloed te verkrijgen wijzigt zich langzaam maar zeker, 
ook doordat de politieke contacten niet langer beperkt blijven tot de arp en (in 
mindere mate) de chu.

Dat de distantie tot politieke partijen toeneemt, blijkt uit een discussie eind 
1970. De drie vakcentrales hebben hun gezamenlijk actieprogram gepresenteerd, 
want in het voorjaar van 1971 zijn er opnieuw Tweede Kamerverkiezingen. ‘In 
het visieprogram staat dat het onze verantwoordelijkheid is een kwalitatief oor-
deel uit te spreken over programma-onderdelen van politiek partijen’ schrijft Van 
Dalen  aan de Verbondsraad. Dat oordeel kan op verschillende manieren worden 
vormgegeven. In De Gids kan een vergelijking tussen het eigen program en dat 
van partijen worden opgenomen, maar ‘het is ook mogelijk om rayonvergade-
ringen te houden en proberen leiding te geven aan de politieke meningsvorming, 
die ons vakbewegingswerk moet ondersteunen’.192 De Verbondsraad voelt echter 
niets voor rayonvergaderingen. Een overzicht in De Gids, dat overigens pas ge-
plaatst wordt na goedkeuring door de Verbondsraad, is voldoende. Wel zal ‘ook 
in de toekomst aan een verzoek van besturenbonden, om het onderwerp “vakbe-
weging en politiek” in vergaderingen te behandelen, voldaan worden’, meldt Lan-
ser  in de Verbondsraad.193 

De distantie tot politieke partijen mag toenemen, maar de nauwe band met de 
twee protestants-christelijke partijen blijft van betekenis. In 1962 begint een so-
ciologisch onderzoek, waaruit in 1965 blijkt dat ‘63% van de ondervraagden van 
mening is dat zijn belangen het best behartigd worden door Prot. Chr. Partijen, 
15% door de P.v.d.A, 5% door andere partijen en 17% door geen enkele partij’.194 
Uit dit resultaat blijkt dat bijna 40% van de cnv-leden geen band voelt met de arp 
en de chu en dat terwijl de leiding van het cnv zich wel nauw met die partijen ver-
bonden voelt. Tijdens de bespreking van het rapport in de Verbondsraad in ok-
tober 1965 merkt Van Eibergen  op dat ‘hij van mening is dat datgene wat over de 
politieke keuze van de leden in het uitreksel is vermeld, niet voor publicatie vat-
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baar is. Er is niemand bij gebaat te weten hoe het in diverse organisaties ligt. Het 
zou echter wel van belang kunnen zijn indien deze gegevens ter vertrouwelijke 
kennisneming aan de bestuursorganen van bevriende christelijke politieke par-
tijen verstrekt zouden worden’. Aldus besluit ook de Verbondsraad.195 Op zijn 
zachtst gezegd een opmerkelijke conclusie: de lezers van Evangelie en Maatschap-
pij – waarin de resultaten zullen worden gepubliceerd – worden niet geïnformeerd 
over iets dat twee politieke partijen wel – vertrouwelijk – mogen weten. Lezers 
zouden maar een op een idee worden gebracht.

7.5.2   Het Overlegorgaan196

Het naoorlogse overleg tussen de drie landelijke vakcentrales in de Raad van Vak-
centralen wordt in de zomer van 1954 beëindigd als gevolg van het bisschoppelijk 
mandement en de reactie daarop van Ruppert. Maar al spoedig komt het overleg 
weer op gang, omdat in de praktijk blijkt dat de vakcentrales en hun bonden niet 
zonder samenwerking kunnen. Begin 1958 wordt deze informele samenwerking 
geformaliseerd in de ‘Samenwerkende Vakcentralen’. In de praktijk heet dit over-
leg al snel ‘Overlegorgaan’.197

Het grote verschil tussen de Raad van Vakcentralen en het Overlegorgaan is 
dat de eerste strikt gereglementeerd is en ook op bondsniveau een rol speelt. Het 
Overlegorgaan is een veel losser verband, dat alleen maar op nationaal niveau 
vorm krijgt. Het Overlegorgaan bestaat uit een aantal gezamenlijke commissies, 
waarin de vakcentrales over hun standpunten overleggen. Besluiten worden in de 
verbondsbesturen genomen.

Eind 1962 begint het cnv aan het opstellen van een sociaal-politiek program met 
het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 1963. In het verlengde daarvan ko-
men de drie vakcentrales begin 1963 tot de conclusie dat ‘het nuttig kon zijn een 
gemeenschappelijke studie te maken van enkele actuele problemen’. Op grond 
van die studie kan worden bezien of gemeenschappelijke standpuntbepaling mo-
gelijk is. Dit leidt bij nvv en nkv tot de gedachte om ‘tot een van de drie vakcen-
tralen uitgaand gemeenschappelijk actieprogram’ te komen. Daarbij zullen de 
centrales dan afzien van het publiceren van een eigen program. Het cnv kiest daar 
niet voor, nvv en nkv wel.198 

Ondanks de verschillende conclusies draagt deze discussie bij aan het op gang 
komen van intensievere vormen van samenwerking. Samenwerken moet langzaam 
overgaan in samendoen. Het cnv reageert positief op deze gedachte, zij het dat de 
zelfstandigheid van de organisaties gerespecteerd moet worden en dat er ruimte 
moet blijven voor het eigen, principiële geluid. De discussie mondt uit in het op-
richten van een bureau voor het Overlegorgaan en het in dienst nemen van een ad-
junct-secretaris. Het nvv maakt in dit debat duidelijk dat het oude ideaal – een een-
heidsvakcentrale – nog steeds springlevend is. Het cnv maakt even duidelijk daar 
niets in te zien. Ondanks deze verschillen, vinden de vakcentrales dat er voldoende 
grond is om verder te werken aan samenwerken. Die samenwerking krijgt vorm 
in 18 beleidsvoorbereidende commissies, waarbij de besluitvorming blijft voorbe-
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houden aan de vakcentrales zelf. De eerder genoemde nota inzake bezitsvorming 
is een voorbeeld van gezamenlijke voorbereiding en zelfstandige besluitvorming. 
Overigens zijn nvv en nkv ambitieuzer als het om samenwerking gaat dan het cnv, 
dat vooral bevreesd is een deel van zijn zelfstandigheid te verliezen.

Ondanks de voortgaande discussie over de vormgeving, krijgt die samenwer-
king in de praktijk vorm. In 1967 publiceren de drie centrales wel een gezamenlijk 
program van actie. Ook richten zij samen drie instituten op, te weten de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek van de drie Vakcentrales, de Nederlandse Unie van 
Ziekenfondsen en de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Vakbeweging.

In de loop van 1968 komt binnen het cnv de vraag op hoe lang het ‘remgedrag’ 
als het om intensivering van de samenwerking gaat, kan worden volgehouden. 
Telkens bestaat immers het risico, dat de andere twee samen verder gaan. Dat is 
schadelijk voor de positie van het cnv. De andere twee willen verder gaan, onder 
andere om het ledenverlies dat optreedt tegen te gaan. Daarbij komt dat er tal van 
nieuwe taken en problemen op de vakbeweging afkomen, die ieder voor zich niet 
kan oplossen. De samenleving gaat er in de praktijk al van uit dat de vakcentra-
les nauw samenwerken: men richt zich tot het Overlegorgaan, niet langer tot de 
vakcentrales afzonderlijk. Kortom, het gaat niet langer om de vraag of men wil sa-
menwerken, maar om de vraag hoe die samenwerking vorm krijgt.

In september 1968 buigt het Verbondsbestuur zich over de situatie aan de hand 
van een notitie van algemeen secretaris C. van Nierop . Van Nierop  stelt vast dat de 
leden tevreden zijn over het gezamenlijk optreden. Welk argument is er dan nog 
om zich te blijven verzetten tegen bepaalde (verdergaande) vormen van samen-
werking? Bedenk – zo stelt Van Nierop  – dat geen van de vakcentrales de samen-
werking op dit moment kan verbreken, want dat zal niet worden begrepen. Van 
Nierop  meent dat de zelfstandigheid recht overeind moet blijven. Ook hij beseft 
dat verdergaande samenwerking op den duur zal leiden tot vragen over de orga-
nisatie van die samenwerking en dan is de vraag naar de autonome positie van de 
vakcentrales snel aan de orde. Die vraag moet maar gesteld en besproken, dan zal 
wel blijken dat de echte motieven voor het bestaansrecht van de christelijke vak-
beweging niet worden aangetast door de samenwerking met anderen.

Na een interne discussie doet het nkv op 21 april 1969 een voorstel om de samen-
werking verder te intensiveren en feitelijk af te stevenen op een federatie. Daar-
bij spelen twee hoofdzaken op de achtergrond: het nkv is pessimistisch over het 
voortbestaan van de katholieke vakbeweging – ledenverlies is daarvan een oor-
zaak. De tweede is de ruimte, die in de rooms-katholieke wereld is ontstaan om 
verbindingen buiten die wereld aan te gaan. In 1965 trekken de bisschoppen het 
mandement van 1954 in en kort daarop gaan ze nog een stap verder. Zij zijn in 
1966 van mening dat geïsoleerde, katholieke organisaties niet langer mogelijk en 
eigenlijk ook niet meer wenselijk zijn.199 Het cnv antwoordt het nkv binnen een 
maand. De christelijke vakcentrale is bereid om een gesprek aan te gaan, maar wil 
daarbij meer betrekken dan het nkv-voorstel. Ook eigen bevindingen moeten in 
het gesprek een rol kunnen spelen.
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Op 31 maart 1970 vindt een driepartijen-conferentie plaats te Amersfoort. Daar 
blijkt een verschil van inzicht tussen A. Kloos  – de voorzitter van het nvv – en 
de andere voorzitters, J. Mertens (nkv)  en J. Lanser . In de grond van de zaak wil 
Kloos  een eenheidsvakcentrale, de andere twee willen dat de pluriformiteit ge-
baseerd op hun levensovertuiging wordt gehandhaafd.200 Ondanks dit verschil 
wordt er na de conferentie een studiecommissie in het leven geroepen, die moet 
verkennen welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking te intensiveren. 

De commissie komt al snel tot de conclusie dat het niet verstandig is aan te stu-
ren op een fusie. Het moet meer gaan om pragmatische vormen van samenwer-
king. Of die samenwerking dan moet leiden tot een federatie, is een zaak waarover 
het cnv zich nog niet wil uitspreken. Het Verbond heeft geen bezwaar tegen een 
onderzoek naar de mogelijkheden en zal zich op grond van de onderzoeksresul-
taten wel willen uitspreken. Er komt dan ook een studie naar de mogelijkheden 
van federatievorming.

De commissie komt in korte tijd tot een rapportage.201 Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen beleidsvoorbereiding en besluitvorming over het beleid. Vooral de 
besluitvorming neemt veel tijd en dat moet sneller kunnen. Dat kan op drie ma-
nieren:
1.   de besluitvorming blijft zoals deze is, maar er wordt tijd gewonnen om tijdens 

de beleidsvoorbereiding intensiever samen te werken;
2.   de drie werkorganisaties worden in elkaar geschoven en de specialisten op ver-

schillende werkterreinen worden telkens in een gebouw gehuisvest. Ook wor-
den alle adviescommissies samengevoegd;

3.   de besluitvorming wordt – net als de beleidsvoorbereiding – geïntegreerd. Er 
komt in dit model een Federatiebestuur dat bestaat uit 6 personen, van elke 
vakcentrales twee, waarbij bij mogelijke stemming rekening wordt gehouden 
met de ledentallen.

De drie auteurs kiezen zelf voor het laatste model, dat in hun ogen het beste tege-
moet komt aan de wens tot meer effi ciency.

Het rapport van de commissie van drie komt in november 1970 in het cnv-be-
stuur aan de orde. Boersma  heeft een voorbereidende notitie geschreven, die er op 
neer komt dat het bestuur moet kiezen: alleen verder gaan of positief insteken op 
een federatie, die op den duur wellicht kan leiden tot een fusie. Het Verbondsbe-
stuur komt – na het nodige beraad – tot de conclusie geen bezwaar te hebben tegen 
federatieve samenwerking, maar verbindt daaraan wel een paar voorwaarden. Zo 
mogen eigen identiteit en zelfstandigheid niet in gevaar komen, mag de federatie-
vorming niet kostenverhogend werken, moet worden voorkomen dat op bonds-
niveau eigenstandige keuzes worden gemaakt en moet er ruimte zijn voor eigen 
communicatie binnen het cnv.

Tijdens de eerste bespreking in de Verbondsraad wordt geen overeenstemming 
bereikt. Sommige leden hebben de voorkeur voor een algemeen christelijke vak-
centrale, dus een samengaan van nkv en cnv. Anderen menen dat federatieve sa-
menwerking wel mogelijk is. Tijdens een volgende vergadering spreken sommige 
bonden zich uit tegen federatievorming. Andere zijn voorstander van samenwer-
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king, maar willen geen onomkeerbare stappen zetten. Alleen P.M. de Wit  – dien-
sten – spreekt zich onomwonden uit voor een federatie. Lanser  weegt de argu-
menten voor en tegen af, maar kan niet verder komen in zijn conclusies dan dat er 
een volgende keer over zal worden doorgepraat. Voor de derde vergadering over 
het federatievoornemen, legt het Verbondsbestuur een besluit voor dat feitelijk de 
twee uitersten omvat: het cnv wil samenwerken, maar zijn zelfstandigheid behou-
den. Er kan – in de ogen van het Verbondsbestuur – een Orgaan van Overleg en 
Samenwerking met een eigen rechtspersoonlijkheid worden opgericht. Daar wor-
den de besluiten genomen, die iedere organisatie in eigen kring voorbereidt.

Vlak voordat de Verbondsraad zijn conclusies zal trekken, presenteert het nvv 
de zijne. Op langere termijn – het nvv is daar duidelijk over – moet er een een-
heidsvakbeweging komen. Op weg daar naar toe kan het federatievoorstel van het 
nkv dienen – een goede overgang naar een nieuwe situatie. Op korte termijn moet 
er in de zienswijze van het nvv een federatie van vakcentrales komen. Het nationa-
le beleid van de vakcentrales wordt door deze federatie overgenomen. Voorlopig 
blijven de vakcentrales nog bestaan, omdat niet alle taken aan het federatiebestuur 
worden overgedragen. Er moeten – vooruitlopend op de uiteindelijke eenheid – 
twee dingen gebeuren: een volledige harmonisatie van rechten en plichten van de 
leden. En de besluitvorming moet worden aangepast. Niet de vakcentrales zetten 
de lijnen uit in de federatie, maar de bonden gaan dat doen.

Dit nvv-standpunt gaat het cnv veel te ver. In een persbericht maakt het cnv 
duidelijk waarom. 202 In de eerste plaats ziet het cnv de federatie niet als een tus-
senstap, zoals het nvv, maar als een eindstation. In de tweede plaats meent het 
cnv dat niet een meerderheid van bonden het beleid van de Federatie moet bepa-
len, maar dat de vakcentrales dat moeten doen. Vanuit die benadering reageert het 
cnv dan ook in defi nitieve zin op het nkv-voorstel. Een voorstel dat dus feitelijk 
wordt afgewezen op grond van de genoemde argumenten.

nvv en nkv zijn teleurgesteld. In de studiecommissie Samenwerking Vakcentra-
les wordt in het voorjaar van 1971 bezien op welke manier het overleg weer op 
gang kan worden gebracht. De commissie stelt voor om niet te besluiten over de 
besluitvormingsstructuur en de betrokkenheid van de bonden, maar om er mee te 
experimenteren. Op grond van de resultaten kan dan eventueel wel worden be-
sloten. Het cnv kan zich in grote lijnen vinden in die voorstellen. Er blijft ruim-
te voor beraad in eigen kring en de besluitvorming moet unaniem zijn. Daarmee 
wordt de cnv-vrees om door de andere twee overstemd te worden, weggenomen. 
Onderdeel van het voorstel is ook dat er gezamenlijke teams worden gevormd. 
Daar is het cnv niet tegen, maar die teams mogen niet gezamenlijk gehuisvest 
worden. Het cnv is er bang voor dat die teams los komen te staan van de organi-
saties (i.c. de cnv-medewerkers komen los te staan van het cnv) als zij elders ge-
huisvest zijn. Als gevolg van deze voorwaarde, loopt het voorstel om te experi-
menteren dood.

De zaak ligt stil en wordt na een paar maanden opnieuw in beweging gebracht 
door nvv en nkv, maar omdat de voorstellen gelijk zijn aan de eerdere, worden 
deze weer afgewezen. Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat het cnv aan zet 
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is. De christelijke vakcentrale kan niet volstaan met het telkens afwijzen van voor-
stellen zonder ook aan te geven, wat dan wel de gewenste koers is. In de zomer 
van 1971 neemt Lanser  het initiatief. Samen met vertegenwoordigers van een aan-
tal grote bonden ontwerp hij een alternatief. Na de wintermaanden, komt het Ver-
bondsbestuur in maart 1972 met dat eigen cnv-voorstel. Het cnv is voorstander 
van een federatie, maar niet van een verkapte fusie vermomd als federatie. In de 
aanpak van het cnv komen er vakcentrale-brede werkgroepen, die zich richten op 
de beleidsvoorbereiding. Als een werkgroep unaniem is, wordt het resultaat voor-
gelegd aan de vakcentrales. Als ook die instemmen, dan kan een opvatting worden 
gepubliceerd. De Federatie krijgt een algemeen bestuur, bestaande uit vertegen-
woordigers van bonden en centrales. Dat bestuur komt drie maal per jaar bijeen. 
Er komt ook een dagelijks bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt. Over 
de samenstelling van dat bestuur doet het cnv geen voorstel.

nvv en nkv reageren terughoudend. Het cnv-voorstel gaat minder ver dan hun 
eigen opvattingen. Het cnv-voorstel kent een beperkte macht toe aan de Federa-
tie, terwijl in de eerdere voorstellen van nvv en nkv de Federatie boven de vak-
centrales staat. Juist die benadering is voor het cnv niet acceptabel. Het cnv wil 
de eigen zelfstandigheid, de eigen identiteit en de eigen christelijk-sociale opvat-
tingen niet ondergeschikt maken aan een federatie, waarin de meerderheid anders 
kan beslissen. Uiteindelijk wijzen nvv en nkv het cnv-voorstel af.

Volgens de regels van het spel zijn nvv en nkv nu weer aan de beurt om een zet 
te doen. Het nvv doet twee voorstellen: de vakcentrales worden in een gebouw 
gehuisvest en een organisatie-adviesbureau moet onderzoeken welke mogelijkhe-
den voor samenwerking nog over zijn. Het cnv weet niet goed raad met de voor-
stellen. Wel is duidelijk dat er geen behoefte is aan gezamenlijke huisvesting – het 
Verbond heeft in 1970 een eigen kantoor aan de Utrechtse Ravellaan betrokken. 
Maar hoe te reageren op het voorstel om een organisatieadviseur in de arm te ne-
men? Het Verbondsbestuur besluit tot het beleggen van een studieconferentie om 
alle voors en tegens in alle rust tegen elkaar af te wegen. Maar nvv en nkv willen 
niet wachten tot het najaar. Daarom legt Lanser  de vraag op 15 mei 1972 voor aan 
de Verbondsraad, die zeer verdeeld is. Na een lang debat wordt er gestemd. Een 
meerderheid is voor, maar een belangrijke minderheid tegen.203 Lanser  meent dat 
op grond hiervan niet kan worden geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is 
voor het inschakelen van een adviesbureau. Die boodschap zal hij overbrengen. 
Als blijkt dat nvv en nkv bij hun standpunt blijven, dan zal het cnv overigens niet 
dwarsliggen.

Ook in nkv-kring wordt over de samenwerking van gedachten gewisseld. Tij-
dens de nkv-Verbondsraad op 19 juni 1972 besluit de katholieke centrale dat er 
een federatie moet komen, die op 1 januari van start moet gaan. Er is daarbij voor-
keur voor een federatie van drie vakcentrales, maar als het cnv onverhoopt niet 
meedoet, dan moet er maar een federatie van twee centrales worden opgericht.

Het inschakelen van een organisatie-adviesbureau is voor nvv en nkv dringend 
gewenst. Het cnv ligt daarbij niet dwars en de drie algemeen secretarissen gaan 
op zoek naar een geschikte partij. Die zoektocht duurt langer dan verwacht. Pas 
half oktober wordt gekozen voor Bosboom+Hegener. B+H krijgen feitelijk drie 
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opdrachten: de eerste opdracht is – gelet op de gewenste startdatum van de fede-
ratie – om voorlopige voorzieningen voor te stellen, die voor de beoogde datum 
beschikbaar komen. Vervolgens moet het bureau adviseren over de samenstelling 
van de beleidscolleges, inclusief de verdeling van de bestuursfuncties, het in- en 
extern functioneren van de federatie en de regeling van de publiciteit. Op wat lan-
gere termijn moet advies worden gegeven over de structuur van de federatie en tot 
slot moet worden geadviseerd over de vertaling van de federatievorming op lokaal 
en regionaal niveau.

In het najaar van 1972 vindt de geplande studieconferentie in het cnv-vakantie-
oord in Oostkapelleplaats. Feitelijk heeft de conferentie een breder karakter dan 
de vraag naar de toekomst van de samenwerking met nvv en nkv. Ter voorberei-
ding schrijft Lanser  een nota, waarin de centrale vraag is, welke zinvolle bijdrage 
de christelijke vakbeweging kan leveren aan toekomstige ontwikkelingen. Het 
gaat dus ook, wellicht vooral ook, om de toekomst van het cnv zelf, een chris-
telijke organisatie in een wereld die steeds minder christelijk is. Het gaat in we-
zen over de identiteit van het cnv. Lanser  is somber over de toekomst. De ont-
kerkelijking en tal van nieuwe ontwikkelingen die op de vakbeweging afkomen, 
zoals het bedrijvenwerk, de groeiende macht van de multinationals, de Europese 
integratie. Lanser  stelt vast dat in de praktijk sprake is van voortgaande en groei-
ende samenwerking tussen de bonden van de drie vakcentrales. Daar wordt het 
onderscheid niet langer gemaakt, dat gebeurt door de vakcentrales. Lanser  wijst 
op twee aspecten van samenwerking, te weten die binnen het cnv en die tussen 
de vakorganisaties. Hij pleit voor meer en betere samenwerking binnen het cnv. 
De christelijke vakbeweging moet meer als eenheid optreden. Hoe die eenheid 
kan worden bevorderd kan in zijn zienswijze goed onderzocht worden door een 
organisatieadviesbureau. Met betrekking tot de externe samenwerking blijkt dat 
die een veel breder karakter kan hebben, dan lang werd gedacht. Het cnv moet 
overigens wel waken voor een geïsoleerde positie. Dat gevaar dreigt, zeker omdat 
de twee andere vakcentrales eerder op een fusie dan op een federatie lijken af te 
koersen. Samenwerking – zo meent Lanser  – is een uitgangspunt, maar of en zo ja, 
hoe kan worden samengewerkt, kan niet in het algemeen worden gezegd. De vak-
centrales verkeren in dezelfde positie, zoals een geringe machtspositie in de Eu-
ropese Gemeenschap, een teruglopend ledental. Toch zijn er ook onderlinge ver-
schillen. De maatschappijvisies van het cnv en van het nvv verschillen wezenlijk 
van elkaar. Het cnv pleit voor harmonie en medezeggenschap, de Industriebond 
nvv voor hantering van het confl ictmodel en vormen van arbeiderszelfbestuur. 
Ondanks dat is samenwerking mogelijk, maar wel met behoud van de eigenheid. 
De federatie – Lanser  gaat nu verder dan eerder – kan zelfstandige bevoegdheden 
krijgen, zoals de uitvoering van het gezamenlijk actieprogram. Over zakelijke me-
ningsverschillen kan gestemd worden, maar bij principiële verschillen moet iede-
re groepering het recht hebben om een eigen weg te kiezen. Daarbij is overigens 
een gezamenlijk optreden binnen het cnv van groot belang, dus dient de interne 
samenwerking te worden versterkt. In Lansers zienswijze vormt de huisvesting – 
ook hier maakt hij een opening – een onderdeel van nader overleg en onderzoek.
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De conferentie deelt in hoofdlijnen de opvattingen van de cnv-voorzitter. De 
deelnemers worden daarbij gesterkt doordat ook in nkv-kring wordt gepleit voor 
de mogelijkheid om rond principiële vraagstukken in eigen kring te mogen be-
raadslagen. De conferentie maakt duidelijk onderscheid tussen de bevoegdheden 
van de federatie en die van de vakcentrale. Daarbij gaat het om religieuze, sociaal-
ethische en sociaal-politieke vraagstukken, het visieprogram, de standpuntbepa-
ling over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid, het gebruik van ac-
tiemiddelen bij confl icten en de eigen vorming, voorlichting en propaganda. Met 
andere woorden de bevoegdheden van de federatie worden vooral praktisch en 
hangen af van de opdracht van de vakcentrale. Het cnv stemt – want daar is het 
toch allemaal om begonnen – in met de inschakeling van een organisatieadviesbu-
reau voor de structuur van een federatie.

De conclusies van Ooskapelle worden tussen 18 oktober en 8 november 1972 
voorgelegd aan de leden in rayonvergaderingen. Tijdens de vergaderingen vullen 
bijna 4.500 leden een enquêteformulier in. Daaruit blijkt dat 90% van de respon-
denten van mening is dat de christelijke vakbeweging bestaansrecht heeft. Ver-
volgens meent 24% dat het cnv niet moet federeren met nvv en nkv, ook als die 
twee wel een federatie aangaan. Om de mening over de verbetering van de interne 
samenwerking te peilen worden drie mogelijkheden voorgelegd: moet de situatie 
blijven zoals deze is, moeten er minder, maar grotere bonden komen of moet er 
een ongedeeld cnv worden georganiseerd.204 Slechts 35% wil de bestaande situ-
atie handhaven, 46% wil grotere bonden en 47% wil een ongedeeld cnv. De Ver-
bondsraad beschouwt de uitkomsten als steun voor het gevoerde beleid en zo ziet 
de Algemene Vergadering, die op 4 december 1972 bijeenkomt, dat ook. 

Het cnv heeft zijn visie op en voorwaarden voor samenwerking met nvv en nkv 
geformuleerd. Op grond daarvan kan de Algemene Vergadering instemmen met 
het voorstel om tot federatieve samenwerking met nvv en nkv te komen. Juist de 
opstelling van het nkv maakt dat mogelijk doordat ook deze organisatie voldoen-
de waarborgen voor het behoud van de eigen identiteit formuleert. Wel is er zorg 
over bepaalde stromingen binnen het nvv, waar onder leiding van A. Groenevelt  
een veel radicaler beleid wordt bepleit dan het cnv lief is. Dat evenwel kan onder-
werp van gesprek zijn.

Het nkv had aangedrongen op federatievorming per 1 januari 1973, die datum 
wordt niet gehaald. Niet door de opstelling van nkv of cnv, maar door gebeurte-
nissen binnen het nvv. Na maanden onderhandelen is in oktober 1972 overeen-
stemming over een sociaal akkoord bereikt. cnv en nkv stemmen in, maar binnen 
het nvv loopt de zaak niet goed af. Groenevelts  Industriebond stemt tegen en het 
nvv-bestuur beschouwt dat als een motie van wantrouwen. Groenevelts  confron-
terende en op polarisatie gerichte opstelling leidt ertoe dat voorzitter Ter Heide  
aftreedt, hij heeft een andere, minder radicale visie op de strategie van de vakbe-
weging dan de voorzitter van de Industriebond.

Het gedrag van Groenevelt  en de zijnen heeft vergaande gevolgen voor de fede-
ratievorming. De schrik slaat om de harten van een groot aantal bondsvoorzitters 
van het cnv. De polarisatie, die in de jaren ’60 nog min of meer op de achtergrond 
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speelt, wordt in volle hevigheid zichtbaar. En daarmee het verschil in strategie. 
Het nvv kiest voor een oppositiestrategie, terwijl het cnv vasthoudt aan een sa-
menwerkingsstrategie – ondanks dat ook het cnv radicalere opvattingen heeft dan 
eerder. Het is voor het cnv duidelijk dat over de vakbondsstrategie overeenstem-
ming moet bestaan binnen de beoogde federatie. Zonder gezamenlijke strategie is 
er immers geen echte samenwerking mogelijk.

In augustus 1973 beraadt het cnv zich over de toekomstige strategie van de te 
vormen federatie. De conclusie is dat het cnv vasthoudt aan de eigen christelijk-
sociale uitgangspunten. Daarmee wordt gekozen voor een strategie gericht op ge-
deelde verantwoordelijkheid, voor overleg en niet gericht op confrontatie en po-
larisatie. Zo staan nvv en cnv in strategische visie lijnrecht tegenover elkaar.

Intussen is de federatievorming al voor de tweede keer uitgesteld. De eerste keer 
tot 1 april 1973 op verzoek van het nvv en in verband met de bestuurlijke proble-
men. De tweede keer weer op verzoek van het nvv en nu in verband met het daar 
heersende wantrouwen tegenover het cnv. Het nvv wil dat het cnv nadrukkelijk 
uitspreekt de consequenties van de federatievorming te aanvaarden. Maar dat kan 
het cnv – naar eigen zeggen – pas als het rapport van Bosboom+Hegener helemaal 
gereed is. Daarom zoekt en vindt het nvv uitstel tot 1 april 1974.

In 1973 wordt veel tijd en energie gestoken in het werk van Bosboom+Hegener, 
die proberen een voor alle partijen aanvaardbare en werkbare federatievorm te 
vinden. Stap voor stap worden problemen opgepakt en opgelost: over de naam 
– Federatie Nederlandse Vakbeweging, over de juridische vorm – ook de federa-
tie wordt een vereniging en geen stichting. Er zijn ook problemen, die niet een-
voudig blijken op te lossen. Het vraagstuk van de huisvesting is er één van. nvv en 
nkv pleiten voor gezamenlijke huisvesting, het cnv voelt daar weinig voor. Een 
gezamenlijk gebouw voelt als een onomkeerbare stap en het wordt ook duurder 
voor de christelijke vakcentrale. Een aparte werkgroep buigt zich over de huis-
vesting en adviseert eind augustus 1973. De federatie en de drie vakcentrales moe-
ten samen een kantoor betrekken. Het cnv is niet overtuigd, maar zegt toe – en 
krijgt daarvoor de ruimte van de andere twee – om in eigen kring en gelet op het 
rapport over de eigen cnv-organisatie, nog eens na te denken over de huisvesting. 
Wel stellen nvv en nkv dat het huisvestingsprobleem bij de start van de federatie 
moet zijn opgelost.

Medio oktober 1973 verschijnt het rapport van Bosboom+Hegener. Er wordt ge-
adviseerd om een zware federatie te vormen. Die garandeert het beste de effi cien-
cy en effectiviteit van de vakbeweging én laat ruimte voor behoud van de  eigen 
identiteit. De opbouw van die zware federatie kan in drie stappen. In de eerste 
stap, die hooguit een jaar hoeft te duren, wordt het nationale beleid van de vakcen-
trales overgebracht naar de federatie. Principiële zaken blijven bij de vakcentrales. 
In de tweede fase wordt de federatie op plaatselijk en regionaal niveau en op het 
gebied van de dienstverlening vorm gegeven. Deze fase duurt 1 tot 2 jaar. In de 
eindfase moeten de resterende onderdelen in de federatie worden ingebracht. Aan 
het eind van die fase moet ook de gezamenlijke huisvesting een feit zijn. Voor deze 
fase neemt het onderzoeksbureau een periode van 3 tot 5 jaar. Het hele federatie-
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proces neemt – op deze manier ingericht – een periode van 5 tot 8 jaar in beslag.
Het nvv stemt in met de hoofdlijnen van het rapport, maar stelt nog wel een aan-

tal wijzigingen voor. Zo vindt het nvv de voorgestelde federatieraad van 41 perso-
nen te groot. Het nvv is van mening dat het personeel in dienst moet komen van 
de federatie, de federatie stelt dan mensen beschikbaar aan de centrales.

Ook het nkv stemt in met het rapport, maar wijst wel op het gegeven dat het 
onmogelijk is onderscheid aan te brengen tussen identiteitsdossiers en onderwer-
pen waarbij identiteit geen rol speelt. Evenals het nvv heeft het nkv problemen 
met de opzet van de interne organisatie. In het voorstel van B+H komen er zes 
beleidsgroepen. Elke beleidsgroep bestaat uit een aantal medewerkers en aan het 
hoofd staat één bestuurder. Met dat laatste kan het nvv leven, het nkv niet. Het 
nkv meent dat het voorzitterschap van de federatie moet rouleren over de deelne-
mende organisaties, waarbij de grootte een rol kan spelen.

Ook het cnv kan uit de voeten met het rapport. In een concept-verklaring van 
de Verbondsraad wordt teruggegrepen op conclusies uit eerdere vergaderingen, 
vooral op die van de studieconferentie in Oostkapelle. Uit de bereidheid tot sa-
menwerken blijkt de bereidheid om een deel van de zelfstandigheid op te geven. 
Daartoe is het cnv dan ook genegen, maar dat wil niet zeggen dat de eigen iden-
titeit wordt opgegeven. Er moet in een federatie dan ook ruimte zijn om op basis 
van christelijke normen en waarden deel te nemen aan het zoeken naar oplossin-
gen voor maatschappelijke problemen. De te voeren tactiek en strategie, inclusief 
de daarbij behorende actiemiddelen, zijn dan ook geen zaken die exclusief door de 
federatie worden bepaald. Het cnv maakt duidelijk dat een federatie niet verward 
moet worden met een fusie. In een fusie geven partijen de eigen identiteit op, in 
een federatie blijft die juist recht overeind. De communicatie tussen de cnv-ers in 
de federatie en de cnv-ers bij de vakcentrale is dan ook cruciaal. Daarom moet niet 
de federatie het personeel benoemen, maar moeten de zelfstandige deelnemers dat 
doen. Evenzo moet de benoeming van vertegenwoordigers in adviesraden, zoals 
de ser, een zaak van de vakcentrales blijven – niet van de federatie worden. Er moet 
voldoende tijd zijn voor bestuurders en medewerkers om met elkaar te overleggen. 
Het voorzitterschap moet in de zienswijze van het cnv rouleren. En natuurlijk 
moet er ruimte zijn om op principiële terreinen een eigen standpunt in te nemen. 
Tot slot meldt het cnv zich niet langer te verzetten tegen gezamenlijke huisvesting 
zolang de herkenbaarheid van de vakcentrales daarbinnen maar overeind blijft.

De inzet van het Verbondsbestuur – opgeschreven in de concept-verklaring – 
wordt in de Verbondsraad besproken in samenhang met het rapport over de eigen 
organisatie.205 Snel wordt in de discussie duidelijk dat deze twee zaken onderling 
nauw samenhangen. Sommige cnv-bonden, die een ongedeeld cnv nastreven, ma-
ken duidelijk dat er eigenlijk maar beperkte keuze mogelijkheden zijn. Of de cnv-
bonden gaan op in een ongedeeld cnv of de cnv-bonden federeren met hun colle-
ga-bonden bij nvv en nkv. De discussie verloopt hardhandig, ook al omdat andere 
bonden – die juist niet voor een ongedeeld cnv zijn – wel kritiek hebben op de 
concept-verklaring. Zo is er weinig steun voor de huisvestingsopvatting van het 
Verbondsbestuur. Gezamenlijke huisvesting blokkeert de weg terug en het eigen 
gezicht gaat verloren. Lanser  besluit een besluit uit te stellen. Hij roept een aantal 
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belangrijke cnv-spelers informeel bijeen en in dat beraad worden de plooien glad-
gestreken. Gezamenlijke huisvesting kan als het cnv een herkenbare plek in het 
gebouw krijgt en als de federatie in hetzelfde gebouw zal worden gehuisvest.

De verklaring van de Verbondsraad is binnen het cnv niet het einde, maar eigen-
lijk het begin van de besluitvorming. Net als in 1972 roept het cnv een reeks rayon-
vergaderingen bijeen om de federatievorming te bespreken. Tussen 1 en 22 decem-
ber worden 79 bijeenkomsten belegd. Er worden vier belangrijke vragen aan de 
leden voorgelegd. Meer dan 85% van de leden is van mening dat religieuze, sociaal-
ethische en sociaal-politieke bezwaren voldoende reden zijn om op eigen besluit-
vorming terug te kunnen vallen. Meer dan 95% van de ondervraagden meent dat 
het cnv een eigen visieprogram moet opstellen. Bijna 90% vindt dat het cnv zelf 
moet blijven beslissen over de inzet van actiemiddelen in confl ictsituaties. Ook het 
vraagstuk van de huisvesting wordt met de leden besproken. Ruim 60% meent dat 
gezamenlijke huisvesting mogelijk is zolang er maar een herkenbare plek voor het 
cnv is. Het laatste thema betreft de vraag naar de dienstverbanden van de mede-
werkers en bestuurders. Meer dan driekwart is het met het Verbondsbestuur eens 
dat het personeel in dienst van de vakcentrales staat, niet van de federatie. In alge-
mene zin kan worden geconcludeerd dat de cnv-leden voor federatievorming zijn, 
maar daarbinnen nadrukkelijk de eigen identiteit willen handhaven.

Op 9 januari 1974 komen de drie besturen van de vakcentrales bijeen. Offermans, 
de adjunct-secretaris van het Overlegorgaan, heeft in een notitie de belangrijkste 
knelpunten op een rij gezet. De meeste daarvan lijken oplosbaar. Eén zaak blijkt 
op een fundamenteel debat uit te lopen: de verhouding tussen de federatie en de 
vakcentrales. Vindt de beleidsvoorbereiding plaats binnen de federatie of binnen 
de vakcentrales? Het nvv vindt het eerste, het cnv meent het tweede. Het nvv-
standpunt laat aan duidelijkheid niet te wensen over: de vakcentrales moeten in 
de loop van de tijd worden afgebouwd, de federatie juist opgebouwd. Medewer-
kers leggen verantwoording af aan het federatiebestuur, niet aan de besturen van 
de vakcentrales. Het nkv deelt de benadering van het nvv. Het cnv niet. Lanser  
maakt duidelijk dat het in zijn visie gaat om een federatie tussen vakcentrales. 
Daarom heeft het cnv mensen en tijd nodig om de interne meningsvorming te or-
ganiseren. Hier zit voor Lanser  een belangrijk verschil tussen federatie en fusie. 
Als de anderen geen gewillig oor voor deze benadering hebben dan zal het voor 
het cnv ‘onmogelijk worden gemaakt om mee te doen’. Het nvv wijst de bena-
dering van het cnv nadrukkelijk van de hand. Federatievorming moet de besluit-
vormingslijnen verkorten, het cnv verlengt deze nu. Het cnv maakt – zo stelt 
nvv-voorzitter W. Kok  – niet duidelijk wat nu wel en wat nu niet aan de federatie 
wordt overgedragen. Hoe zit dat? Lanser  antwoordt met een tegenvraag: hoe zien 
de andere organisaties het vraagstuk van de eigen opvattingen over maatschappe-
lijke ontwikkelingen dan als zij de cnv-opvatting verwerpen? Het nkv mengt zich 
in deze fase in de discussie. Identiteit komt tot uitdrukking in het totale beleid, 
niet alleen maar op bepaalde onderdelen. Daarmee herhaalt het nkv wat het ge-
zegd had in reactie op het rapport van de organisatie-adviseurs. De eigen identiteit 
van de vakcentrales bepaalt de inbreng in de federatie, die op grond daarvan het 
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beleid bepaalt. Het nvv deelt die benadering. Ook stelt het nvv dat de vakcentrales 
niet de trechters zijn van de bonden. Dat neemt de noodzaak tot meningsvorming 
in eigen kring in belangrijke mate weg.

Het cnv is verrast over de massieve aanval van nvv en nkv. De cnv-opvattingen 
zijn immers niet nieuw. Lanser  en Hordijk  ontwaren achter de nvv-benadering 
een streven naar fusie en dat wil het cnv in geen geval. Kok  wil duidelijkheid. Is 
vooroverleg in federatiezaken een uitzondering of is het regel? Het cnv geeft in 
het verlengde van zijn eerdere stellingen antwoord: niemand kan er iets op tegen 
hebben dat het cnv in eigen kring vooraf bepaalde federatiezaken bespreekt. Ver-
volgens schorst Kok  de vergadering.

Na de schorsing concludeert het nvv dat door de opstelling van het cnv de basis 
voor een federatie is weggevallen. Het nkv sluit zich aan bij het nvv en het cnv kan 
niet anders dan concluderen dat zo verder praten geen zin heeft. Het nkv doet nog 
een manmoedige poging de tegenstellingen te overbruggen, maar Kok  wil helder-
heid over het kernpunt. En daarover is geen overeenstemming, waarmee dus een 
eind is gekomen aan het gesprek. De zoektocht naar federatieve samenwerking is 
vastgelopen.

Afgesproken wordt dat de besturen eerst hun eigen bonden en medewerkers 
zullen informeren en vervolgens – op de avond van 10 januari – een persconfe-
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Afb. 24   Persconferentie na het mislukken van het overleg tussen NVV, NKV en CNV over de 
federatievorming. V.l.n.r. W. Spit (NKV), W. Kok (NVV), J. Lanser (CNV), A. Hordijk (CNV).
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rentie zullen geven. De cnv-bonden en de cnv-or – die het lang niet altijd eens 
is met het Verbondsbestuur – scharen zich achter Lanser  en de zijnen. ‘Naar het 
oordeel van de Verbondsraad van het cnv kan dit verbond niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor het afbreken van het overleg over de oprichting van een fe-
deratie van vakcentrales’. Dat nvv en nkv daar anders over denken behoeft geen 
nadere toelichting.

Op de avond van die dag komen de besturen opnieuw bijeen. De standpunten 
– het verrast niemand – zijn niet veranderd. Er is maar één conclusie mogelijk: de 
plannen voor een federatie zijn van de baan. Die boodschap wordt vervolgens tij-
dens een persconferentie wereldkundig gemaakt.

De teleurstelling is groot. Weliswaar wordt het werk in het Overlegorgaan 
voortgezet, maar nu een belangrijke motor achter dit overleg is weggevallen, ver-
loopt dat moeizaam. nvv en nkv besluiten eind 1975 om tot een federatie toe te 
treden, die in 1981 uitmondt in een fusie tussen beide organisaties: de Federatie 
Nederlandse Vakbeweging is een feit.
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8.1   De vereniging

8.1.1   Ledenontwikkeling

Als het cnv in 1979 zijn 70-jarig jubileum viert dan gebeurt dat op twee plaat-
sen. De eerste feestelijke ledenbijeenkomst in het roomse zuiden (Den Bosch), de 
tweede in het protestante noorden (Hoogeveen). Dat is niet zonder reden. Het 
mislukken van de federatie van nvv, nkv en cnv heeft onder andere tot gevolg dat 
een aantal rooms-katholieke organisaties zich bij het cnv aansluit. Daarmee is het 
cnv weer wat het in de eerste jaren was: een interconfessionele organisatie. Dat 
wordt op 25 januari 1978 onderstreept doordat er een eerste offi ciële ontmoeting 
met het Nederlandse episcopaat plaatsvindt. Het 35ste Verslag wijdt er een uitvoe-
rige passage aan, want er is sprake van een duidelijke heroriëntatie, zowel bij de 
bisschoppen als bij het cnv.

Het cnv kijkt met enige tevredenheid terug op een roerig decennium, dat sterk 
in het teken staat van de federatievorming. Tot 1974 is de ontwikkeling gericht 
op de zoektocht om samen met nvv en nkv tot een federatie te komen. Na 1974 
– als blijkt dat die mogelijkheid er niet is – moet een eigen weg worden gevonden 
in een sterk veranderend vakbondslandschap. De bijna-boycot door de nieuwe 
federatie, die eind 1975 ontstaat, dwingt het cnv tot een stevige heroriëntatie. Ja-
renlang is het organisatorisch denken gericht op samenwerking. Als die niet door-
gaat moet een ander denkkader worden ontwikkeld en dat is niet eenvoudig. Toch 
lukt dat in de visie van de vakcentrale. De jubileumviering straalt een zeker zelfbe-
wustzijn uit. Er is duidelijk een taak voor de christelijke vakbeweging.

Als gevolg van de nieuwe toetredingen groeit het ledental van het cnv, maar de 
‘traditionele’ bonden lijden ledenverlies. Er zijn in de jaren ’70 drie bewegingen 
zichtbaar, die de samenstelling van de christelijke vakcentrale ingrijpend beïn-
vloeden. In organisatorisch opzicht lijkt dit decennium dan ook sterk op de eerste 
tien jaar van het cnv-bestaan. Er treden nieuwe bonden toe, er vertrekken bonden 
en bonden fuseren, sommige zelfs meerdere keren.

De toetredende bonden zijn vooral van rooms-katholieke huize. De totstand-
koming van de fnv is voor rooms-katholieke organisaties een motief aansluiting 
te zoeken bij een vakcentrale, want zij willen hun onderhandelingspositie op cen-
traal niveau veiligstellen. Het gaat om organisaties die niet zijn aangesloten bij 
het nkv, maar die tot hun aansluiting bij het cnv als categoriale organisatie be-
staan. De eerste toetreder is de Katholieke Politiebond ‘St. Michael’, die vanaf 
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1970 1980

Algemeen Christelijke Politiefederatie (acp)
* Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
* Katholieke Politiebond ‘St. Michael’
Bond van Christelijke Kunstenaars in Nederland
Christelijke Federatie van Overheidspersoneel (cfo)
* Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel (ncbo)
* Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekersassistenten
* Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging (arka)
* Nederlandse Christelijke Vereniging van Verplegenden en 

Verzorgenden
Dienstenbond cnv
* Nederlandse Christelijke Beambtenbond hbv
Federatie Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (facom)
* Christelijk-Sociale Onderoffi cierenvereniging
*  Katholieke vereniging van militaire ambtenaren ‘St. Martinus’
Industriebond cnv
* Christelijke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en 

Elektronische Industrie
* Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland (cbc)
* Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Textiel- 

en Kledingbedrijven ‘Unitas’
* Christelijke Bond van Kapperspersoneel
* Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
Hout- en Bouwbond cnv
* Nederlandse Christelijke Bond van Werknemers in de Hout- en 

Bouwnijverheid
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Nederlandse Organisten Vereniging
Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers en 

Handelsagenten
Protestantsch Christelijke Mijnwerkersbond
Protestants-Christelijke Journalistenkring
Protestants-Christelijke Vereniging van Beambten werkzaam in het 

Mijnbedrijf
Protestants-Christelijke Vereniging van Kosters in Nederland 

(pcvk)
Katholieke Kostersbond
Protestants-Christelijke Onderwijsbond
* Vereniging van Christelijke Leraren en Leraressen bij het 

Nijverheidsonderwijs in Nederland
Vervoersbond cnv
* Protestants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
Voedingsbond cnv
* Christelijke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfs-

takken en de Tabaksverwerkende Industrie
* Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de 

bedrijven van Voedings-en Genotmiddelen (ncvgb)
Rechstreekse leden

7.384
– 

114

53.419
750

–
–

12.777

5.712
–

36.934

21.954
6.537

598
502

44.512

6.947
662

1.575

769
300
410

870

–

3.648

9.165

19.219

3.784

19.841

–
98.940

12.871

11.889

50.636

–
43.120

6.341
–
–

–
112

–

746

75
29.194

14.914

15.227

69

Totaal cnv 238.542 303.975

Tabel 8.1   Leden aangesloten en organisaties
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1 januari 1977 een federatie vormt met de Bond van Christelijke Politieambte-
naren in Nederland. De tweede toetreder is de Algemeen Rooms-Katholieke 
Ambtenarenvereniging, die met de ncbo fuseert tot de Algemeen Christelijke 
Federatie van bonden van personeel, werkzaam bij de Overheid en in sectoren 
Gezondheidszorg en Maatschappelijk Welzijn – roepnaam cfo. De derde rooms-
katholieke organisatie die aansluiting zoekt bij het cnv is een militaire vakbond, 
St. Martinus. Met de al bestaande bond voor militairen vormen zij eerst een fede-
ratie en fuseren later tot de Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen. 

Begin 1978 verzoeken ruim 100 rooms-katholieke kosters om aansluiting bij het 
cnv. Zij zijn niet gelukkig met de gang van zaken in hun eigen bond, die wel aan-
sluiting zoekt bij de fnv. Dit leidt tot de oprichting van een eigen bond, die direct 
toetreedt tot het cnv. De nieuwe bond gaat nauw samenwerken met de protes-
tantse kostersbond, die al langer lid is van het cnv. Deze samenwerking mondt op 
den duur uit in een fusie: de Kostersbond cnv. De laatste – en de grootste – toe-
treder is de Katholieke Onderwijsvakorganisatie, die op 1 januari 1982 lid wordt. 
Overigens is – in formele zin – de Protestants-Christelijke Onderwijsbond (pco) 
ook een nieuwe loot aan de cnv-stam. Al langer zijn delen van het georganiseerde 
onderwijs lid van het cnv, maar doordat die secties steeds intensiever gaan samen-
werken binnen de pco, beslissen telkens meer secties om toe te treden tot de chris-
telijke vakcentrale. Getalsmatig is dit de grootste aansluiting in de jaren ’70.

Maar er zijn niet alleen toetreders. Een aantal (kleine) bonden beëindigt het lid-
maatschap. Zo verlaat de Nederlandse Organistenvereniging de vakcentrale, ‘om-
dat een groot aantal van haar leden al via een andere organisatie lid van de chris-
telijke vakbeweging’ is.2 Er komt ook een defi nitief einde aan het jaren slepende 
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Christelijke Handelsreizigers 
en Handelsagenten. Al eerder – in 1959 – verliet de organisatie de centrale, keerde 
terug in 1968 en vertrekt opnieuw – nu voorgoed. 

De sluiting van de Limburgse mijnen heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
werkgelegenheid en daarmee ook voor de arbeidersorganisatie. De Mijnwerkers-
bond en de Mijnbeambten verlaten de vakcentrale. Formeel fuseert de eerste met 
de Industriebond cnv en zoekt de andere aansluiting bij de Unie blhp.

De derde ontwikkeling is die van fuserende bonden, een ontwikkeling die past 
in een tijd waarin ook in het bedrijfsleven fusies aan de orde van de dag zijn. Le-
denverlies en het optimaliseren van de inzet van (krimpende) middelen vormen 
ongetwijfeld de belangrijke overwegingen om ‘samen sterk’ te staan. Met name 
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Afb. 25   De eerste ontmoeting tussen een CNV-delegatie en de Nederlandse bisschoppen. 
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in de industriële vakbondswereld is een kleine fusiegolf waar te nemen. Dat leidt 
met een aantal tussenstappen tot de oprichting van de Industriebond cnv.3 Ook 
in de wereld van de overheidsbonden voltrekt zich een fusieproces. Dat leidt tot 
de al genoemde vorming van de cfo, die meer is dan een samengaan van een pro-
testants-christelijke en een rooms-katholieke ambtenarenorganisatie. De toene-
mende rol van de overheid in het maatschappelijk leven, die zich in de jaren ’70 
voortzet, leidt tot groeiende werkgelegenheid buiten de traditioneel ambtelijke 
wereld. De bonden van overheidspersoneel slaan hun vleugels uit en organiseren 
ook mensen in groeisectoren, zoals de (gezondheids)zorg en de welzijnswereld.

De Industriebond voegt achter de bondsnaam de letters cnv toe en zet daar-
mee een trend, want ook andere bonden veranderen van naam. Zo noemt de Ne-
derlandse Christelijke Beambtenbond hbv zich voortaan Dienstenbond cnv. 
De Hout- en Bouwbond en de Voedingsbond volgen het voorbeeld. ‘Een goede 
zaak!’, vindt het 31ste Verslag. Bij deze keuze speelt op de achtergrond zeker ook 
de wens de eigen zelfstandigheid ten opzichte van de federatieve ontwikkelingen 
in vakbondsland te benadrukken.

De ledenontwikkeling, die in tabel 8.1 per bond is weergegeven, komt ook tot 
uiting in grafi ek 8.1. De trage ledenontwikkeling in de eerste helft van de jaren ’70 
is een voortzetting van de trend in de tweede helft van de jaren ’60 en vormt voor 
het cnv reden om zich te bezinnen op de eigen positie. Daarbij speelt ongetwijfeld 
ook dat het cnv minder herkenbaar is tijdens de gesprekken over samenwerking 
met nvv en nkv. De eigen uitgangspunten en de eigen organisatie komen bij die 
bezinning aan de orde. Daarmee worden de voorwaarden geschapen voor de le-
dengroei – als gevolg van nieuwe aansluitingen – in de tweede helft van het decen-
nium. Het cnv is daarbij voor sommige organisaties het alternatief voor de fnv. 

8.1.2   Uitgangspunten

Tijdens de viering van het 60-jarig jubileum presenteert het cnv zijn eerste visie-
programma. In de maanden daarna wordt dat binnen de vereniging besproken 
en het wordt tijdens de Algemene Vergadering van oktober 1970 – samen met 
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Grafi ek 8.1   Ledenontwikkeling CNV 1970-1980
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de beleidsconclusies van het rapport Een onbewegelijke beweging – vastgesteld. 
Het visieprogramma vormt feitelijk – naast de statuten – het plechtanker voor de 
identiteit van de christelijke vakbeweging. Het herkenbaar handhaven daarvan 
speelt in de gesprekken rond de federatievorming met nvv en nkv een belangrij-
ke rol. De noodzaak om herkenbaar te zijn, neemt niet af als op 10 januari 1974 
moet worden vastgesteld dat de federatievorming niet zal doorgaan – het tegen-
deel. Daarom besluit de Verbondsraad in mei van dat jaar om het bestaande visie-
programma tegen het licht te houden. Weliswaar is ‘een fundamentele en algehele 
herziening van het visieprogram momenteel niet nodig’, maar er zullen wel ‘een 
aantal correcties, aanvullingen en concretiseringen noodzakelijk zijn’. De bonden 
worden bij dit proces betrokken en zij worden dan ook uitgenodigd tot het doen 
van voorstellen.4

In december 1974 komt de zaak weer aan de orde, maar er is niet meer voort-
gang dan dat een aantal hoogleraren – onder wie Albeda  en Van Zuthem  – heeft 
toegezegd te willen meewerken. Een paar maanden later komt de Verbondsraad – 
op basis van de ontvangen reacties van de bonden en de externe deskundigen – tot 
de conclusie dat een aanpassing aan de actualiteit feitelijk betekent dat een nieuw 
visieprogram moet worden geschreven. Hiertoe wordt dan ook besloten.5 Een 
werkgroep gaat aan de slag en het is de bedoeling om ter gelegenheid van het 70-
jarig bestaan een nieuw visieprogram vast te stellen. Maar dat lukt – om niet goed 
te achterhalen redenen – niet. Het zal tot 1984 duren alvorens het tweede visie-
program het licht ziet. 

Identiteit krijgt vorm in een visieprogram, maar ligt besloten in de statuten. Het 
is dan ook logisch dat opnieuw naar de vormgeving van de cnv-identiteit in de 
statuten wordt gekeken. Daarbij gaat het om de formulering van de grondslag 
en de doelstellingen van het cnv. Voorafgaand aan de oprichting van het cnv 
is langdurig gediscussieerd over de grondslag. Het voorstel van Diemer  bracht 
toen uitkomst en het kenmerkende ‘en verwerpt mitsdien de klassenstrijd’ was 
geboren. Maar 1969 is niet 1909. De maatschappelijke omstandigheden zijn in-
grijpend gewijzigd en daarbinnen zijn de verhoudingen tussen nvv en cnv aan-
merkelijk genormaliseerd. Er is samenwerking, niet langer strijd. Daarbij speelt 
zeker ook dat de manier waarop over de rol van de overheid wordt gedacht, bij 
het nvv én bij het cnv is veranderd. De werkgroep Structuur en Samenwerking 
stelt in de loop van 1974 voor om de statuten van het cnv te voorzien van een 
preambule waarin de uitgangspunten van het cnv eigentijds worden verwoord. 
Deze inleiding begint als volgt: ‘Het cnv ziet het als zijn taak mee te werken aan 
de opbouw van een samenleving, waarin gerechtigheid en naastenliefde en niet 
geld en macht de grote drijfveren zijn. In zo’n maatschappij zal de welvaart eer-
lijk moeten worden verdeeld en behoren mensen in vrijheid te kunnen leven, op 
voet van gelijkwaardigheid, met respect voor elkaar’. Vervolgens wordt vast-
gesteld dat daarvoor ‘een grondige vernieuwing van de samenleving’ nodig is. 
Overigens niet alleen in eigen land, maar ook mondiaal. ‘Het cnv wenst zich bij 
de vaststelling en uitvoering van zijn beleid te laten leiden door de bevrijdende 
kracht van het Evangelie’. Dat is een andere formulering dan in 1909. Het accent 
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ligt hier op een specifi ek aspect van de ‘blijde boodschap’, namelijk de bevrij-
dende kracht daarvan. Het gaat overigens om meer dan een formulering, op de 
achtergrond gaat een ander opvatting over de betekenis van het christelijk geloof 
schuil. Aan het eind van de negentiende en in de eerste helft van de twintigste 
eeuw wordt er nadrukkelijk een relatie gelegd tussen de Bijbelse boodschap en 
het maatschappelijk handelen. Men kent de wil van God en vanuit dat kennen 
worden opvattingen ontwikkeld. Het zeker kennen van de wil Gods verdwijnt 
in de naoorlogse jaren snel. Het besef dat het ‘kennen’ een menselijke interpre-
tatie van de Bijbel is, dringt door en dat betekent dat op grond van die interpre-
tatie keuzes worden gemaakt.6 Binnen het cnv voltrekt zich een gelijksoortige 
ontwikkeling als bij andere spelers in de protestants-christelijke zuil. De discus-
sies over evangelische politiek binnen de arp wordt ook gevoerd door cnv-ers, 
weliswaar in formele zin als partijlid, maar de meeste mensen zijn nu eenmaal 
niet schizofreen. Het cnv maakt deel uit van een samenleving die als gevolg van 
tal van moderniseringen snel verandert en staat niet los van wat daar gebeurt – 
het tegendeel eerder: het cnv wil leiding geven aan ontwikkelingen. De klassen-
strijd wordt nog steeds verworpen, maar dat is veel eerder het niet accepteren 
van een werkmethode dan het vertolken van de principiële uitgangspunten. De 
wereld is in 60 jaar veranderd, het cnv ook.

Om de maatschappij te vernieuwen wil het cnv bij voorkeur samenwerken met 
anderen en de veranderingen in overleg tot stand brengen, maar ‘radicale actie kan 
noodzakelijk en onvermijdelijk zijn’. Het cnv wil zich overigens niet laten leiden 
door de gedachte dat tegenstellingen onoverbrugbaar zijn en in dat licht ‘wijst het 
cnv leer en praktijk van de klassenstrijd in welke vorm dan ook pertinent af’. Het 
cnv wil op deze manier een christelijke vakbeweging zijn. ‘Het is evenwel ook 
een open beweging, die niet gebonden is aan enige politieke partij of kerkelijke 
gezindte. Het Christelijk Nationaal Vakverbond staat open voor allen die zich 
met zijn opvattingen en/of doelstellingen verwant voelen en zich met zijn beleid 
kunnen verenigen’.7 

Vooral over die laatste passage gaat het debat in de Verbondsraad. Het ontwerp 
bevat de volgende tussenzin: ‘ook al onderschrijven zij het evangelisch grondmo-
tief niet’. En dat gaat veel leden te ver. L.H. Post  – ambtenaren – is verhinderd de 
vergadering bij te wonen, maar meldt schriftelijk dat zijn organisatie deze passage 
geschrapt wil zien.8 In de herziene versie blijft deze passage gehandhaafd, maar 
wordt al niet meer opgenomen in de tekst die aan de leden wordt voorgelegd. Uit 
die raadpleging – in de laatste maanden van 1974 – blijkt dat de leden huiverig zijn 
voor al te ruimhartig omgaan met de openstelling van het cnv. Het ‘open staan’ 
voor allen is akkoord, ‘maar de leiding moet wel “christelijk” blijven en ook de 
uitgangspunten onderschrijven’. Opgemerkt wordt dat het ‘gevaar van commu-
nistische (of andere linkse) infi ltratie niet moet worden onderschat’.9 Het cnv – zo 
zeggen de leden – moet niet alleen christelijke uitgangspunten hebben, maar de le-
den moeten die uitgangspunten ook delen.

De inleiding op de statuten leidt ook tot aanpassing van de statuten zelf. De Al-
gemene Vergadering besluit op 27 mei 1975 de grondslag van het cnv als volgt te 
formuleren: ‘Als uitgangspunt voor zijn beleid, doelstellingen en werkzaamhe-
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den aanvaardt het verbond de Bijbel, die de mens oproept tot dienst aan God en 
de naaste’.10

Een jaar later – tijdens de Algemene Vergadering op 5 april 1976 – staan de sta-
tuten opnieuw op de agenda. Veel van de voorgestelde veranderingen zijn van re-
dactionele of technische aard en hangen samen met een aantal structuurverande-
ringen (zie volgende paragraaf). Vermeldenswaard is de openstelling van het cnv 
voor ‘natuurlijke personen’, die ‘als buitengewoon lid (kunnen) toetreden tot het 
verbond’. Het huishoudelijk reglement bepaalt vervolgens dat personen als bui-
tengewoon lid worden toegelaten indien zij ‘de grondslag en de doelstelling van 
het verbond onderschrijven dan wel respecteren en als gevolg van de aard van hun 
functie geen deel kunnen uitmaken van één van de bij het verbond aangesloten 
organisaties’. Overigens beoordeelt de Verbondsraad zo’n verzoek op grond van 
deze criteria.11

8.1.3   Structuur van de beweging

Voor de Verbondsraadsvergadering van 19 juli 1965 staat een ‘discussie-notitie 
structuur beweging’ geagendeerd. ‘Eén en andermaal is de mening naar voren ge-
komen, dat het wenselijk is na te gaan of aan de structuur van de beweging voor 
de tijd waarin wij leven en de problemen waar we tegenover staan nog wel de no-
dige doelmatigheid kan worden toegekend’. Het stellen van de vraag is natuurlijk 
die beantwoorden. Daarom verdient het volgens het Verbondsbestuur aanbeve-
ling om de zaak grondig te onderzoeken. Daarbij moet wel bedacht worden dat 
‘de materie bijzonder moeilijk ligt en dat het zoeken naar oplossingen een zaak 
van grote voorzichtigheid en van wijs gemeenschappelijk beleid moet zijn’. In de 
zienswijze van het bestuur zijn er twee alternatieve routes: volledige concentratie 
en centralisatie is de ene, de andere is ‘het aanbrengen van gewenste en mogelijke 
correcties’. De eerste variant ‘is in het verleden op verscheidene goede gronden 
afgewezen, en het lijkt weinig zinvol de discussie daarover thans opnieuw te ope-
nen’. Het bestuur stelt voor een werkgroep in het leven te roepen die de zaak gaat 
verkennen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het al dan niet samen-
voegen van bonden, maar ook naar de vraag of op bepaalde deelterreinen – zoals 
een gemeenschappelijke administratie of contributie-inning – kan worden samen-
gewerkt.12

Uit de bespreking van de notitie blijkt dat het inderdaad allemaal nogal gevoe-
lig ligt. Zo zelfs dat IJska  – voeding – naar voren brengt dat ‘als men enig succes 
wil verwachten een aantal buitenstaanders zich over de zaak zal moeten buigen’. 
Anderen delen zijn mening, maar uiteindelijk wordt er toch een werkgroep in het 
leven geroepen, die onder supervisie van de bondsvoorzitters de mogelijkheden 
in kaart gaat brengen.13

Op 17 april 1967 rapporteert de Structuurcommissie over haar werkzaamheden. 
Om de gegeven opdracht uit te voeren zijn drie subcommissies gevormd. In sub-
commissie A onderzocht men de mogelijkheden voor het bereiken van een zekere 
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centralisatie van een aantal activiteiten, die bij elke bond voorkomen, zoals contri-
butie-inning of documentatie. In subcommissie B werden de mogelijkheden van 
gezamenlijke inkoop, gezamenlijke districtskantoren, en dergelijke onderzocht. 
In subcommissie C werden de mogelijkheden om de structuur van de beweging 
te herzien, besproken. Van Nierop  – die optreedt als rapporteur – stel vast dat de 
commissies A en B wel enige voortgang hebben geboekt, maar dat de mogelijkhe-
den in wezen bepaald worden door de resultaten van commissie C. En commis-
sie C concludeert dat ‘de tot nu toe ondernomen studie en bezinning, gericht op 
een concentratie van de bonden en een centralisatie van bepaalde diensten, instel-
lingen en werkzaamheden, niet leiden tot het beoogde doel’. Van Nierop  voegt 
er – ter verontschuldiging? – aan toe dat een soortgelijke operatie binnen het nvv 
ook mislukt is. Hij wijst er op dat ‘wij een oplossing moeten zoeken voor het pro-
bleem’. Hij zegt daarbij niet hardop dat het cnv op orde moet zijn als de samen-
werking tussen de vakcentrales verder vorm krijgt. De structuurcommissie advi-
seert de Verbondsraad derhalve om ‘aan het bestuur van het Verbond een nieuwe 
en zo ruim mogelijke studie-opdracht te geven, welke in haar strekking ook de 
elementen bevat, die in de studies van nvv en nkv een rol spelen’.14 Na het gebrui-
kelijke heen-en-weer gepraat, waaruit onder andere blijkt dat bepaalde bonden los 
van alles onderling overleggen over fusiemogelijkheden, krijgt het Verbondsbe-
stuur de gewenste opdracht. Het zegt toe de bonden er zoveel mogelijk bij te be-
trekken, maar ook externen te willen raadplegen.15

In december 1968 komt de zaak opnieuw aan de orde in de Verbondsraad. Naast 
een notitie, die door het Verbondsbestuur is voorbereid, is er ook een notitie van 
de Christelijke Besturenbond Vlissingen. Het bestuur van het lokale samenwer-
kingsverband van cnv-bonden wil twee dingen: een ingrijpende reorganisatie die 
in de pas loopt met concentratietendensen in het bedrijfsleven en ‘een democrati-
ser structuur’. De huidige structuur voldoet niet meer en dus zullen wij ‘datgene 
wat wij zo hardnekkig bij het bedrijfsleven nastreven, nml., medezeggenschap, 
ook in eigen organisatie daadwerkelijk vorm moeten geven’. Deze medezeggen-
schap betekent in de zienswijze van de Vlissingse leden, dat de besturenbonden 
rechtstreeks invloed moeten krijgen op het hoogste besluitvormingsniveau van 
het cnv.16 De oproep van de cbb Vlissingen past overigens in deze tijd, waarin de 
roep om medezeggenschap een belangrijke rol speelt.

Voorzitter Van Eibergen  maakt in de Verbondsraad nog eens duidelijk dat het 
hier om een belangrijke zaak gaat. Het gaat om de vraag of het cnv in organisa-
torische zin – en daarmee ook fi nancieel – in staat is tot overleven. Ondanks deze 
oproep zijn bonden niet echt te vinden voor voorstellen die leiden tot een andere 
inrichting van de vakcentrale. Het collectief van bonden onderschrijft – zoals eer-
der – de noodzaak om de structuur te veranderen, maar de afzonderlijke voor-
zitters menen dat die veranderingen toch vooral elders moeten plaatsvinden. Er 
wordt meer debattijd gebruikt om toe te lichten waarom een bepaald voorstel juist 
niet kan of op zijn best nog nader moet worden onderzocht, dan dat gezocht wordt 
naar praktische oplossingen voor het gezamenlijke probleem. Belangrijke kritiek 
richt zich op het feit dat het Verbondsbestuur fi nanciële voordelen verwacht van 
organisatorische concentratie, maar – merkt J. Hazes  – bouw – op dat uit zijn er-
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varing rond samenwerking ‘nog niet gebleken (is) dat daar fi nanciële voordelen uit 
voortvloeien’. Ook leden herkennen zich vaak slecht in de fusie-organisatie en ma-
ken derhalve geen promotie voor hun nieuwe bond.17 En Jens  – grafi ci – meent dat 
problemen van kleinere bonden niet worden opgelost door te fuseren. ‘Voor iede-
re organisatie geldt dat de fi nanciën gezond gemaakt worden door middel van con-
tributieverhoging en door opvoering van de organisatiegraad’. Van Nierop  poogt 
de gevoelens in de vergadering een andere kant op te sturen door te herinneren aan 
de structuurveranderingen na het ontstaan van de vakcentrale in 1909 en door er 
op te wijzen dat de toen ontstane structuur nog steeds ongewijzigd is. Er moet be-
reidheid bestaan om mogelijkheden te verkennen in plaats van deze af te wijzen. 
Maar de afwijzende boventoon blijft klinken. Uiteindelijk stemt de Verbondsraad 
in met het voortzetten van de studie ‘zonder daarmede een principe-uitspraak te 
doen over de vraag van de toepassing der resultaten van deze studie’.18

In de nota die Lanser  schrijft ter voorbereiding op de studieconferentie over de fe-
deratievorming die in het najaar van 1972 in Oostkapelle wordt gehouden, gaat hij 
ook in op de noodzaak van samenwerking binnen het cnv. De conferentie deelt 
de opvattingen van de Verbondsvoorzitter dat een sterk cnv nodig is voor een ste-
vige positie in de federatie. Het cnv-bestuur voegt dan ook een extra- opdracht 
toe aan de opdracht van de drie vakcentrales aan Bosboom+Hegener (B+H). Zij 
moeten niet alleen adviseren over de optimale vormgeving van een federatie, maar 
ook over de vraag hoe het cnv kan worden versterkt. In dit verband – zo luidt de 
opdracht – zijn binnen het cnv twee mogelijkheden overwogen: 
1.  één CNV, in die zin dat de autonome verenigingen worden opgeheven en dat de 

leden, in tegenstelling tot de huidige situatie, rechtstreeks aangesloten zijn bij 
het cnv;

2.  een klein aantal (bijv. 3 of 4) zelfstandige eenheden (bonden) tezamen het cnv 
vormend (waarbij dan vanzelfsprekend de huidige 19 bonden moeten samen-
smelten).

Op 14 mei 1973 bespreekt de Verbondsraad het eerste rapport van B+H. De or-
ganisatieadviseurs stellen vast dat het cnv feitelijk een ‘lichte’ federatie van – op 
dat moment 17 – autonome bonden is, die ‘als regel geheel zelfstandig optreden 
en onderling weinig of niet samenwerken’. Zij stellen ook vast dat ‘de autonomie 
voor de meeste bestuurders en hun medewerkers een vanzelfsprekende zaak is’. 
B+H zijn dan ook van mening dat die autonomie een kostbare zaak is. Een ‘lich-
te’ federatie heeft zeker nadelen, maar de vraag is ‘of ingrijpende herziening van 
de Verbondsstructuur wel onontkoombaar noodzakelijk is’. De adviseurs beant-
woorden hun eigen vraag: zij menen dat ‘de doorvoering van een structuurwijzi-
ging (…) veel tijd en veel energie kost. Beide staan het Verbond onder de gegeven 
omstandigheden [op korte termijn moet de federatie een feit worden, ph] slechts 
in beperkte mate ter beschikking’. Die tijd en energie kunnen beter besteed wor-
den ‘door zo snel mogelijk een intrinsieke effectiviteitverbetering langs de weg van 
intensieve, geïnstitutionaliseerde samenwerking in het praktisch vlak tot stand te 
brengen’. Daarbij denkt het bureau bijvoorbeeld aan de oprichting van een cen-
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trale administratieve dienst. De helft van de 220 personeelsleden van de bonden 
zijn nu doende met administratieve taken.19 Dat kan met veel minder mensen. De 
Werkgroep Structuur en Samenwerking adviseert de Verbondsraad dan ook om 
in te stemmen met de suggestie van B+H om zich in de tweede fase van het onder-
zoek vooral te richten op deze praktische vormen van samenwerking.20 

De Verbondsraad reageert uitgesproken verdeeld op het rapport. ‘Wieringa  
– ambtenaren – vindt het rapport teleurstellend. (…) De ncbo ziet niets in het rap-
port’. (…) De Jong – industrie – is niet teleurgesteld over het rapport. Hij gaat ak-
koord met de conclusies’. Ook Van Commée – bouw – ‘kan zich met het rapport 
verenigen’, maar De Wit  – diensten – ‘herinnert er aan dat hij in de bijeenkomst 
van de algemene vergadering op 4 december 1972 zijn ongeloof ten aanzien van 
het onderzoek heeft uitgesproken’. Ondanks de uiteenlopende meningen con-
stateert Lanser , dat ‘eerst de organisatorische kant aangepakt wordt’, want dan 
‘komt de structuur vanzelf ook aan de orde’. Derhalve accepteert de Verbonds-
raad het eerste rapport, zij het dat De Wit  tegen stemt en Jens  – zoals vaker – mel-
ding maakt van het feit ‘ dat hij zich ten aanzien van de zaak als geheel vrijblijvend 
blijft opstellen.21

Op 12 oktober 1973 verschijnt het defi nitieve rapport van B+H inzake de federa-
tievorming en de ‘versterking van de christelijke vakbeweging’. Dit rapport sluit 
aan op het eerdere rapport, maar bevat nu voorstellen over de realisatie van de ge-
dane voorstellen. Op 5 november begint de Verbondsraad met de bespreking van 
de resultaten.22 Naast het rapport van de organisatie-adviseurs wordt ook een no-
titie van de Vervoersbond (acbv) besproken. Deze stelt concreet voor om te ko-
men tot één cnv: dat is de enig juiste uitwerking van het rapport van B+H inzake 
een sterk cnv. De Verbondsraad voelt niets voor deze ingrijpende reorganisatie. 
Van Commenée  ‘deelt mede dat de Hout- en Bouwbond aan een sterk cnv zoals 
de a.c.b.v. dat wil niet kan meedoen. Opheffi ng van de eigen bond kan niet wor-
den overwogen, vooral als gevolg van de sterke vervlechting met de bedrijfstak’. 
Anderen vallen hem bij, zodat Lanser  ‘concludeert dat derhalve het voorstel (…) 
niet wordt aanvaard’. Het afwijzen van ‘één cnv’ wil niet zeggen dat er geen spra-
ke kan zijn van intensieve samenwerking, het tegendeel. De Verbondsraad meent 
dat ‘nog geen defi nitieve uitspraken kunnen worden gedaan’, maar ‘op korte ter-
mijn dient te worden nagegaan in hoeverre deze suggesties [van B+H, ph] kunnen 
worden verwezenlijkt. (…) De versterking van het cnv is voorwaarde voor een 
blijvende invloed in èn buiten de federatie’.23 

Niet veel later – op 10 januari 1974 – blijkt dat geen relevant aspect meer: de fe-
deratievorming gaat voor het cnv niet door. Het cnv moet zijn eigen weg zoeken. 
Een sterk cnv is niet langer gericht op een federatie, maar op een zelfstandig voort-
bestaan. In de loop van 1974 wordt dan ook met enige regelmaat stilgestaan bij 
een of meer aspecten van intensievere samenwerking, maar de concrete resultaten 
van die besprekingen zijn bescheiden. Er worden afspraken gemaakt om de pro-
paganda meer te centraliseren, maar een poging om tot een gezamenlijk blad van 
vakcentrale en bonden te komen, loopt vast op allerlei praktische bezwaren. ‘Een 
ander belangrijk aspect in dit verband is de formalisering van het overleg tussen 
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de bestuurders van verbond en bonden in de verschillende regio’s’. De bestuur-
ders zullen elkaar regelmatig ontmoeten en informatie uitwisselen. Ook worden 
de mogelijkheden voor gezamenlijke regionale huisvesting onderzocht: dat be-
spaart niet alleen kosten, maar leidt ook tot een betere kwaliteit van de dienstver-
lening aan de leden. Het is niet ongebruikelijk dat een districtsbestuurder thuis 
kantoor houdt, waarbij zijn vrouw als onbezoldigd secretaresse optreedt.24 Maar 
die organisatievorm kent nogal wat nadelen en dient derhalve te verdwijnen.25 In 
de loop van 1975 besluit de Verbondsraad om in elke provincie een gezamenlijk 
kantoor in te richten.26 In de praktijk blijkt de uitvoering van dat besluit lastig en 
er ontstaan tal van grotere of kleinere geschillen. Uiteindelijk leidt het besluit tot 
de inrichting van een reeks gezamenlijke kantoren, maar lang niet in alle kantoren 
nemen alle bonden met regionale vestigingen deel.

De discussie over het clusteren van bonden, het inrichten van een gezamenlijke 
administratie en dergelijke komen in de Werkgroep Structuur en Samenwerking 
aan de orde, maar het leidt nooit tot echte, concrete voorstellen. Veel van de voor-
stellen van B+H worden dan ook niet uitgevoerd. De ‘waardevolle autonomie’ 
blijkt dominant en bonden kiezen hun eigen weg. Fusies tussen bonden zijn dan 
ook niet zozeer het gevolg van formeel gedeelde opvattingen in de Verbondsraad 
om één sterk cnv – samen doen, wat samen kan – te vormen, maar van bondsspe-
cifi eke overwegingen. De fusies tussen industriële bonden lijken eerder ingegeven 
door ontwikkelingen bij nvv en nkv, door ontwikkelingen aan werkgeverskant en 
door negatieve ledenontwikkeling dan door het streven naar één cnv. Wat de mo-
tieven ook mogen zijn, de samenstelling van het cnv wijzigt zich in de jaren ’70 
ingrijpend: het aantal aangesloten organisaties wordt bijna gehalveerd. Zijn er in 
1970 nog 9 bonden met minder dan 1000 leden aangesloten, tien jaar later zijn dat 
er nog maar 3. En heeft in 1970 de grootste bond – de ncbo – ruim 50.000 leden, 
tien jaar later is die bond uitgegroeid tot bijna 100.000 leden. Er is nog een andere 
verschuiving waarneembaar in de samenstelling van de christelijke vakcentrale. In 
1970 is nog net geen 30% van de leden werkzaam in de collectieve sector, terwijl 
bijna 70% de kost verdient in de marktsector. Tien jaar later zijn die verhoudin-
gen ingrijpend veranderd: ruim 52% van de leden is lid van een bond in de collec-
tieve sector, terwijl krap 47% werkzaam is in de marktsector. Een opmerkelijke 
verschuiving die het gevolg is van de aansluiting van katholieke organisaties, die 
actief zijn in de collectieve sector en een gevolg van de groeiende werkgelegenheid 
in die sector.

8.1.4   Besturenbond

Op lokaal niveau werken bondsafdelingen samen in Christelijke Besturenbonden 
(cbb). De lokale organisaties ontstaan eind negentiende, begin twintigste eeuw als 
niet alleen cnv-bonden lokale afdelingen hebben, maar ook andere christelijk-so-
ciale organisaties, zoals Patrimonium, lokaal actief zijn. Vanaf de jaren ’20 domi-
neert het cnv de besturenbonden en vanaf 1945 zijn de besturenbonden ook for-
meel afdelingen van het cnv. De cbb’s vormen de regionale tak van de christelijke 
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vakbeweging en zijn actief op een zeer breed terrein. In de jaren ’60 zoeken cbb’s 
op regionaal niveau samenwerking. ‘De ontwikkeling van de laatste jaren heeft te 
zien gegeven dat vele problemen en vraagstukken niet alleen plaatselijk bepaald 
zijn, maar vooral ook regionaal en provinciaal’, schrijft het 32ste Verslag als verkla-
ring voor deze samenwerking. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar het is de vraag of 
deze verklaring afdoende is. Een andere reden om naar samenwerking te zoeken, 
ligt wellicht in het feit dat de betrokkenheid van leden afneemt. De belangstelling 
om als vrijwilliger tijd en energie te steken in de organisatie van lokale vakbonds-
activiteiten – zo is op andere plaatsen te lezen – neemt af. Het 31ste Verslag is het 
laatste waarin cijfers worden gegeven over het aantal cbb’s: ‘begin 1966 bestonden 
er 357 besturenbonden. Daarvan werden er in de afgelopen periode 11 opgeheven 
(…) Dientengevolge bestonden aan het eind van de verslagperiode [1968, ph] nog 
346 besturenbonden’.

In de plannen om tot een federatie van vakcentrales te komen is ook nadrukke-
lijk aandacht voor de samenwerking op lokaal niveau. B+H ruimen apart plaats in 
voor het reorganiseren van de vakcentrales op plaatselijk niveau. Ook hier moet 
het cnv na januari 1974 een eigen weg zoeken. ‘Toenemende democratisering, ook 
binnen de vakbeweging, vereist goede inspraakmogelijkheden. Besturenbonden 
vervulden hierin een rol die onmisbaar is in het totaalgebeuren binnen de christe-
lijke vakbeweging’, staat in het 33ste Verslag. Daarmee wordt het doel van de her-
inrichting van de regionale structuur gegeven: een open lijn naar de leden, zodat 
zij op landelijk niveau gehoord kunnen worden. In twee regio’s – het Noorden 
des lands en de Rijnmonddelta – wordt geëxperimenteerd met vormen van samen-
werking tussen besturenbonden. In zogenoemde subdistrictsraden ontmoeten 
vertegenwoordigers van lokale afdelingen elkaar. De naam ‘subdistrictsraad’ sug-
gereert ten minste dat er ook ‘districtsraden’ zijn. Eerst is dat (nog) niet zo, maar 
vanaf 1977 ontstaan deze provinciale raden wel.27

In maart 1977 stelt de Verbondsraad een nota vast waarin de plaatselijke en 
regionale structuur vorm krijgt. De Notitie inzake het functioneren van de plaat-
selijke en regionale CNV-organen geeft naast het al genoemde democratiseringsar-
gument nog een argument om tot reorganisatie te besluiten. ‘Wanneer in organi-
satorische zin gesproken wordt over een beweging wordt voorondersteld dat er 
sprake is van een wisselwerking. Slechts wanneer niet alleen van boven naar be-
neden een correlatie valt waar te nemen, maar eerst indien deze tevens omkeer-
baar is, kan gesproken worden van een beweging. Een vakbeweging die aan deze 
tweede eis niet voldoet is wel een organisatie, maar geen beweging’. Het cnv wil 
een beweging zijn en derhalve moet de structuur aan juist die wens worden aange-
past. De conclusie van Van Zuthems rapport Een onbewegelijk beweging klinkt 
hier luid en duidelijk.28 

Het praktisch organiseren van (sub)districtsraden is niet eenvoudig, omdat moet 
‘worden uitgegaan van het gegeven van de onderling sterk afwijkende organisa-
tievormen van de bonden, plaatselijk en regionaal’. De organisatie moet derhalve 
fl exibel zijn en op de regionale situatie worden toegesneden. In gebieden waarin 
voldoende goed functionerende cbb’s aanwezig zijn, kunnen subdistrictsraden 
worden gevormd, die samen weer een districtsraad vormgeven. Maar in Limburg, 
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waar maar weinig besturenbonden zijn, kunnen die direct een districtsraad vor-
men. Een districtsraad (dr) staat onder voorzitterschap van de cnv-districtsbe-
stuurder, terwijl de regionale bestuurders van bonden samen met vertegenwoor-
digers van de subdistrictsraden de leden van die raad vormen. De taken van een 
districtsraad zijn op de keper beschouwd veelzijdig te noemen. ‘De dr zou – coör-
dinerend – werkzaam kunnen zijn op de volgende terreinen: propaganda, scholing 
en vorming, rayon- en ledenvergaderingen, belastingzittingen, dienstverlening 
en jeugdwerk’. Daarnaast kunnen de raden zich bezighouden met het algemene 
werk binnen de regio’s, zoals ‘werkgelegenheid en arbeidsmarkt, ruimtelijke or-
dening en milieu, infrastructuur, welzijnvraagstukken en gezondheidszorg’. Om 
de inbedding van het regionale en lokale werk te waarborgen, ‘zal tussen dr en 
de verbondsraad een uitwisseling van meningen en informatie moeten plaatsvin-
den. Dit kan geschieden door bijvoorbeeld al dan niet op verzoek een tweetal ver-
bondsraadsleden het door de verbondsraad gevoerde beleid aan de dr uiteen te 
laten zetten. De dr zou hierbij de mogelijkheid moeten hebben om, in het geval 
van een afwijkende opvatting, de verbondsraad de zaak nogmaals in behandeling 
te doen nemen’. Als er dan nog verschil van opvatting blijft bestaan, dan kan ‘de 
dr een motie of resolutie ter zake aan de algemene vergadering voorleggen. Aldus 
zou het uiteindelijke oordeel uitgesproken worden door het hoogste verbondsor-
gaan, een constructie die enerzijds een werkelijke inspraakmogelijkheid oplevert 
en anderzijds niet in de weg staat van de verantwoordingslijn van bestuur en ver-
bondsraad tegenover de algemene vergadering’.29 Het Secretarissenoverleg, dat de 
nota heeft voorbereid, slaat met deze passage een andere dan de traditionele weg 
in. De vraag naar de invloed van de lokale en de regionale organisaties op de offi -
ciële besluitvorming is niet nieuw, maar werd eerder altijd negatief beantwoord. 
Het cnv is een samenwerkingsverband van sectorale organisaties en die organi-
saties bepalen samen het beleid. Dat is ook nu weer het geval. De Verbondsraad 
maakt duidelijk niets te voelen voor de voorgestelde verantwoordingslijn. Ver-
der dan ‘incidenteel kan door vertegenwoordigers van de verbondsraad of van het 
verbondsbestuur indien noodzakelijk het door het verbond gevoerde beleid aan 
de districtsraden worden toegelicht komt men niet’. Niet erg genuanceerd wordt 
opgemerkt dat districtsraden zich – ’zoals in de praktijk thans ook door individu-
ele leden of groepjes leden gebeurt’, – ‘met bepaalde vragen of opvattingen tot het 
bestuur kunnen richten’.30

De veranderde structuur wordt keurig vastgelegd in een nieuw reglement. De 
oude naam ‘Christelijke Besturenbond’ – die lang niet meer door iedereen wordt 
begrepen – verdwijnt. De verzameling lokale afdeling heet in het kader van de her-
kenbaarheid: cnv-afdeling.

8.1.5   Doelgroepen

De vereniging cnv verandert. Nu de vorming van een federatie mislukt is, moet 
het cnv zijn eigen weg zoeken. Oude bonden vertrekken of fuseren. Nieuwe bon-
den treden toe. De arbeidsmarkt verandert: vrouwen en buitenlandse werknemers 
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melden zich op zoek naar betaalde arbeid. Al die veranderingen hebben invloed 
op het cnv.

In het vorige hoofdstuk zagen wij de eerste ‘gastarbeiders’ naar ons land komen. 
Italianen en Spanjaarden werden geworven om de hoogopgelopen spanningen op 
de arbeidsmarkt te verminderen. Dat hielp nog onvoldoende. Later in de jaren ’60 
verschuift de wervingsaandacht naar Turkije en Marokko. De werving van bui-
tenlandse werknemers is in eerste instantie een zaak van (industriële) werkgevers, 
die zelf (ongeschoolde) arbeidskrachten werven. Later verschuift het initiatief 
naar de overheid, die wervingsovereenkomsten sluit met een aantal landen rond 
de Middellandse Zee. Blijkbaar is met de werving van gastarbeiders een nationaal 
belang gediend. Ook buiten de offi ciële wervingskanalen zoeken mensen (illegaal) 
werk op de Nederlandse arbeidsmarkt. De leidende gedachte achter het werven 
van gastarbeiders is dat deze tijdelijk de arbeidsmarktproblemen verlichten en na 
gedane arbeid weer zullen terugkeren naar hun land van herkomst. Er wordt dan 
ook betrekkelijk weinig geïnvesteerd in deze werknemers. Zo wordt het leren van 
Nederlands vooral functioneel gezien. Daaraan worden – gelet op de ongeschool-
de arbeid, die zij hoofdzakelijk verrichten – geen al te hoge eisen gesteld.

In 1973 wordt een wervingsstop aangekondigd. De economische vertraging zorgt 
voor een snelle ontspanning van de arbeidsmarkt, zodat het aantrekken van bui-
tenlandse werknemers niet langer nodig is. Als gevolg van de wervingsstop wordt 
overigens duidelijk dat velen zich niet tijdelijk, maar permanent op de Neder-
landse arbeidsmarkt oriënteren.31 Ook blijkt dat er nogal wat gastarbeiders ille-
gaal in het land verblijven. In 1975 wordt om dat probleem op te lossen,  besloten 
naast het restrictieve toelatingsbeleid eenmalig over te gaan tot regularisatie. Circa 
15.000 personen worden bijgeschreven.32

Het cnv – zo blijkt onder andere uit de Verslagen – heeft geen bezwaar tegen de 
werving van gastarbeiders. Wel wordt het toepassen van de cao-voorwaarden be-
pleit om concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt te voorkomen.

Vanuit de gedachte dat buitenlandse werknemers slechts tijdelijk op de Ne-
derlandse arbeidsmarkt actief zijn, is door het cnv weinig tot geen aandacht be-
steed aan de werving van deze mensen als leden van de christelijke vakbeweging.33 
Daarbij speelt – zeker in de jaren ’60 – ook een religieus aspect. Zo Italiaanse en 
Spaanse werknemers al religieus zijn, zijn zij rooms-katholiek. Werknemers uit 
Turkije en Marokko zijn veelal islamiet. ‘De belangenbehartiging van het overi-
gens niet grote aantal buitenlandse leden van bonden aangesloten bij het cnv heeft 
tot nu toe nauwelijks vaste vorm gekregen. Een min of meer gelijkgerichte aanpak 
door de aangesloten bonden bestaat momenteel niet’, schrijft beleidsmedewerker 
P. Kroon  begin 1973 in de notitie De buitenlandse werknemer in het CNV. Dat kan 
veranderen door aandacht te besteden aan de problemen van buitenlandse werk-
nemers, die vooral liggen op het terrein van de communicatie met hun omgeving 
en met problemen op het sociale vlak. Veel van de problemen van deze werkne-
mers hebben een ander karakter dan de problemen van hun Nederlandse colle-
ga’s. Het cnv doet er goed aan, zo blijkt uit de notitie, om meer aandacht aan deze 
groepen werknemers te besteden. Dat kan door in de organisatie van het bedrij-
venwerk speciaal rekening met hun specifi eke problemen te houden en door in de 
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ledenadministratie aantekening te houden van de leden met een buitenlandse ach-
tergrond, zodat gerichte acties mogelijk worden. In de sfeer van de dienstverle-
ning gaat het om huisvesting, scholing en ondersteuning bij het invullen van – in 
het Nederlands opgestelde – formulieren. Ook moet geprobeerd worden buiten-
landse werknemers over te halen om lid van het cnv te worden, ‘waarbij uiteraard 
een goede belangenbehartiging de beste propaganda vormt’. Het is daarbij van be-
lang om mensen in hun eigen taal te informeren.34

De wervingsstop in 1973 wordt gevolgd door een restrictief toelatingsbeleid. 
Toch leidt dat beleid niet tot een echte daling van de instroom. Dat wordt ver-
oorzaakt door de zogenoemde gezinshereniging, waarvan ook het cnv – vanuit 
zijn eigen traditie – voorstander is. Op grond van internationale verdragen heeft 
iedere ingezetene immers recht op familieleven. De overheid stelt overigens wel 
eisen aan de gezinsvorming. Zo moet sprake zijn van voldoende inkomen en van 
adequate huisvesting. ‘Steeds weer wordt het cnv geconfronteerd met het feit dat 
buitenlandse leden grote problemen ondervinden ten aanzien van de gezinsher-
eniging’, schrijft de Verbondsraad op 4 september 1978 in een brief aan de staats-
secretaris van Justitie, mevrouw E.A. Haars (chu) . ‘Kernprobleem daarbij is de 
huisvesting’. De gemeente verstrekt pas een woonvergunning als er een gezin is, 
maar er kan pas gezinshereniging plaatsvinden als er een woning is. ‘Deze voor-
waarde kan gemakkelijk leiden tot de beruchte vicieuze cirkel: geen gezin hier, 
dan ook geen woonruimte en omgekeerd. Het cnv geeft grote prioriteit aan ge-
zinshereniging op grond van morele en humanitaire overwegingen’. Het cnv pleit 
er dan ook voor ‘de voorwaarde in te trekken en te bepalen dat gezinshereniging 
in elk geval zal plaatsvinden, nadat de buitenlandse werknemer een jaar op legale 
wijze in ons land heeft gewerkt’. Om dit in de praktijk mogelijk te maken, bepleit 
het cnv ‘een zekere prioriteit’ voor het toewijzen van woningen aan buitenlandse 
werknemers.35

De steun aan het beleid dat gezinshereniging mogelijk maakt, laat onverlet dat 
het cnv voorstander is van restrictieve toelating. Om dat beleid ook op de werk-
vloer operationeel te maken, ontwikkelt het cnv een ‘vragenlijst bestemd voor ie-
dereen die vanuit de vakbeweging betrokken is bij het voorbereiden en het geven 
van advies ten aanzien van wervingsvragen voor nieuwe buitenlandse werkne-
mers’. De lijst moet zicht geven op de vraag of het werven van buitenlandse werk-
nemers onvermijdelijk is en of de inschakeling van Nederlandse (werkloze) werk-
nemers – door verstandig beleid – niet mogelijk is.36

Het beleid krijgt vorm in wetgeving. In 1969 wordt de Wet Arbeidsvergun-
ningen Vreemdelingen van kracht. Deze wet weerspiegelt de situatie op de ar-
beidsmarkt aan het eind van de jaren ’60. Het inschakelen van buitenlandse 
werknemers staat vrij tenzij de Nederlandse arbeidsmarkt daardoor wordt ge-
schaad. In 1976 legt het kabinet een nieuwe wet aan de Kamer voor, een wet 
die de verhoudingen van dat moment weerspiegelt. De Wet arbeid buitenlandse 
werknemers (Wabw) is een ‘nee, tenzij-wet’. Pas als duidelijk is dat het arbeids-
aanbod in Nederland niet beschikbaar is, mogen buitenlandse werknemers wor-
den geworven. Hoewel het cnv het restrictieve beleid steunt, vraagt het toch om 
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verwerping van de wet. Volgens het cnv wordt de vrijheid van al in het land 
verblijvende buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt ernstig aangetast of 
zelfs geheel teniet gedaan. ‘Bovendien moet worden gevreesd dat een buiten-
landse werknemer nog nauwelijks vrij zal zijn om binnen de onderneming waar 
hij werkt ander (beter) werk te gaan verrichten dan waarvoor hij is aangeno-
men’. Het cnv meent ook dat het wetsontwerp in strijd is met een verdrag dat 
in juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie werd aanvaard. In dat 
verdrag is afgesproken dat landen geen onderscheid mogen maken tussen eigen 
onderdanen en buitenlandse werknemers. Het wetsontwerp maakt dat onder-
scheid wel.37 De bezwaren van het cnv – en vele anderen – hebben geen effect, 
want op 1 november 1979 is de Wet arbeid buitenlandse werknemers ‘toch in 
werking getreden’. Het cnv is vooral verbolgen over de manier waarop met il-
legale gastarbeiders wordt omgegaan. ‘De wijze waarop de wet in werking is ge-
treden is even betreurenswaardig als verwerpelijk’, schrijft beleidsmedewerker 
K. van der Meer  in E&M van februari 1980.38

Blijkbaar is het brede debat voor het cnv aanleiding zich te bezinnen op de eigen 
relatie met de groep buitenlandse werknemers. ‘In Nederland is een groot deel 
van de groep buitenlandse werknemers ongeorganiseerd, dit in tegenstelling tot 
de ons omringende landen, waar de vakbeweging zich veel intensiever heeft be-
ziggehouden met deze groep mensen’. Het is – ondanks de voornemens uit 1973 
– onbekend hoeveel buitenlanders lid van het cnv zijn, maar het moet mogelijk 
zijn dat aantal aanmerkelijk te verhogen. Het cnv is een aantrekkelijke partij, 
want ‘Turken en Marokkanen zijn vrijwel allemaal Moslim en zien vanuit dat 
geloof een duidelijke relatie tussen geloof en maatschappelijk handelen. De cnv-
benadering spreekt hen dan ook nadrukkelijk aan’. Het is overigens nog maar de 
vraag of deze opmerking op feiten berust of vooral een wens is. De belangrijk-
ste contacten van het cnv verlopen via een betrekkelijk kleine groep Turken en 
Marokkanen, die dit beeld ongetwijfeld bevestigen, maar of deze contactperso-
nen representatief zijn voor alle buitenlandse werknemers is zeker niet feitelijk 
onderzocht.39

Los van de wens tot ledenwerving stelt het cnv vast dat de ‘buitenlandse werk-
nemer duidelijk een achtergestelde groep is, die ondanks het blijvende karakter, 
nog wel wordt gezien als wegwerp-arbeider’. Het past het cnv daar tegen in het 
geweer te komen. De nota bevat een beleidsprogramma in telegramstijl onder de 
titel De vreemdeling in de poort. Daarmee legt het cnv zeer nadrukkelijk een ver-
band tussen zijn Bijbelse uitgangspunten en dit beleid.40 Het beleidsprogramma 
is uitvoerig te noemen. Het betreft zaken als het arbeidsvoorwaardenbeleid, het 
personeels- en sociaal beleid, maar gaat ook in op de politieke positie van buiten-
landse werknemers. Het beleid moet zich overigens niet alleen richten op buiten-
landse werknemers, die de ‘plicht hebben moeite te doen het acceptatieproces te 
bevorderen (bv. taal leren)’, maar ook op de Nederlanders. Om dat programma 
uit te voeren, moet er een secretariaat buitenlandse werknemers worden opge-
richt. Dat secretariaat – opgericht in navolging van de fnv – moet ‘stimulerend en 
coördinerend werken tussen centrale en bonden (trekpaard-zijn met het doel de 
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gehele beweging meer open te stellen voor en toe te rusten tot de opvang van en 
de dienstverlening aan de doelgroep)’.41

De acceptatie van buitenlandse werknemers die zich min of meer permanent 
vestigen, vormt in de beleving van het cnv blijkbaar een serieus probleem. Daar-
om wordt er in E&M de nodige aandacht aan dit aspect besteed. Secretaris H. Hof-
stede  opent een reeks artikelen over de positie van de nieuwe landgenoten met een 
betoog waarin hij het belang van buitenlandse arbeiders voor de Nederlandse eco-
nomie beklemtoont. Wij hebben hen – zo betoogt hij – gevraagd hier te komen 
om onze arbeidsmarktproblemen op te lossen en daarbij past acceptatie van hun 
verdiensten en daarmee van de mensen.42

Een tweede aspect in het beleidsprogramma vormt het kiesrecht van buiten-
landse werknemers. In een brief aan de Tweede Kamer reageert het cnv op 21 fe-
bruari 1979 op het Wetsontwerp houdende een ‘Verklaring dat er grond bestaat 
een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende 
tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeen-
teraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn’. Het cnv heeft ‘met 
waardering kennis genomen’ van het ontwerp en van de discussie daarover. In de 
brief licht het cnv toe waarom de christelijke vakcentrale voorstander is van dit 
wetsontwerp. Het betreft personen ‘die dikwijls reeds jaren in Nederland verblij-
ven en die bovendien een niet onaanzienlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse 
economie’. Je kunt van deze mensen niet vragen hun eigen nationaliteit op te ge-
ven, want ‘zij zijn min of meer door de nood gedwongen naar West-Europa geko-
men en bezitten ook na vele jaren, misschien tegen beter weten in, nog altijd een 
sprankje hoop dat ze ooit naar hun land van herkomst zullen terugkeren’.43 Het 
verlenen van het kiesrecht voor gemeenteraden zal – zo is de verwachting van het 
cnv – de emancipatie van deze werknemers bevorderen.44

De jaren ’70 overziende is duidelijk dat het cnv zowel beleidsmatig als organisa-
torisch inspeelt op de aanwezigheid van buitenlandse werknemers. Daarbij loopt 
het Verbond in de pas met vele anderen die vanuit verschillende invalshoeken bui-
tenlandse werknemers willen integreren in onze samenleving. Daarbij staat res-
pect voor het eigene van deze groep, van hun eigen taal en cultuur, overigens pro-
minent op de agenda.

Een tweede groep werknemers die zich in toenemende aandacht van het cnv mag 
verheugen, zijn vrouwen. In het vorige hoofdstuk maakten wij kennis met de cul-
turele worsteling van het cnv rond het betrekken van vooral gehuwde vrouwen 
in het arbeidsproces. Die worsteling zet zich in de jaren ’70 voort, maar langzaam 
aan vanuit een andere invalshoek. Is er eerst sprake van verzet en is het accepte-
ren van het verrichten van betaalde arbeid door gehuwde vrouwen een onvermij-
delijk feit, later gaat vanuit de principiële gelijkheid van mannen en vrouwen een 
ander geluid de boventoon voeren: ook gehuwde vrouwen hebben recht op be-
taalde arbeid. 

De veranderingen in het denken over de arbeidsmarktrol van gehuwde vrou-
wen binnen het cnv kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de Ne-
derlandse samenleving, een ontwikkeling die overigens nauw aansluit bij die in de 
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westerse wereld. Al aan het eind van de negentiende eeuw ontstaat een feminis-
tische beweging, die zich onder andere het kiesrecht en betere opleidingen voor 
vrouwen ten doel stelt. Toch blijft het accent op de plaats van de vrouw in het ge-
zin liggen, zij het dat circa 20% van de vrouwen nooit in het huwelijk treedt. De 
eerste feministische golf vormt de basis voor langzame veranderingen in de loop 
van de eeuw. Vrouwen verwerven kiesrecht, ontvangen beter onderwijs en ver-
werven in het algemeen een betere rechtspositie.

Het debat over de inschakeling van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces, dat 
eind jaren ’50 van de vorige eeuw begint, draagt ongetwijfeld bij aan de tweede fe-
ministische golf. Daarbij komt dat de groeiende welvaart zich onder andere ver-
taalt in de groei van de werkgelegenheid in de beroepen die in het verlengde lig-
gen van de zorgende taken van vrouwen in het gezin. Vrouwen krijgen mede door 
hogere opleidingen en kleinere gezinnen de behoefte om zich ook buiten het ge-
zin te manifesteren. Actiegroepen zoals Man-Vrouw-Maatschappij en Dolle Mina 
(‘baas in eigen buik’) vormen de voorhoede. Zij stellen zaken als de gelijkberech-
ting in fi nancieel opzicht van mannen en vrouwen en de economische zelfstan-
digheid van de vrouw aan de orde naast het debat over het recht op abortus en de 
(seksuele) zelfbeschikking van vrouwen.

Binnen het cnv wordt ‘het meedenken over en oplossingen trachten aan te bren-
gen voor maatschappelijke problemen, waarbij de vrouw betrokken is’ in eerste 
instantie vooral overgelaten aan de cnv Vrouwenbond.45 Deze organisatie van 
niet-werkende vrouwen blijkt toch niet het juiste platform om de verbinding tus-
sen het cnv en de maatschappelijke ontwikkelingen rond vrouwenemancipatie 
vorm en inhoud te geven. De Vrouwenbond richt zich toch meer op gezinsge-
oriënteerde vragen of op algemeen relevante onderwerpen, zoals ontwikkelings-
samenwerking. Het gevolg van adviesaanvragen aan de Sociaal-Economische 
Raad dwingt het cnv tot bezinning in eigen kring, in het verlengde van discussies 
in de eerste helft van de jaren ’60. Dat proces verloopt met horten en stoten. Zo 
blijkt eind 1971 dat de cnv-commissie Vrouwenarbeid sinds het uitbrengen van 
het ser-advies over het inschakelen van gehuwde vrouwen in 1967 geen werk-
zaamheden meer heeft verricht. Het Verbondsbestuur besluit dan ook de com-
missie op te heffen. Als er onderwerpen rond vrouwenarbeid aan de orde komen, 
dan kunnen die behandeld worden door een werkgroep van de Sociaal-Econo-
mische Commissie. Deze commissie zou zich ‘door aan te trekken adviseuses (ad 
hoc) kunnen laten bijstaan’. Gelet op de fi nanciële positie van het Verbond meent 
het Verbondsbestuur niet te moeten overgaan tot het benoemen van een fulltime 
medewerkster voor het Vrouwensecretariaat. Het bestuur van de vakcentrale 
buigt zich niet alleen over de commissie Vrouwenarbeid, maar vraagt zich ook af 
of de Vrouwenbond cnv levensvatbaar is. ‘Slechts op enkele plaatsen kan gespro-
ken worden van fl orerende afdelingen’ en ‘voor het overige worden weinig activi-
teiten ontplooid’. Het bestuur wil in overleg met de districtsbestuurder nagaan of 
de Vrouwenbond nieuw leven kan worden ingeblazen. Besturenbonden moeten 
worden gestimuleerd lokale afdelingen van deze bond op te zetten. Mocht dat – na 
verloop van tijd niet lukken, ‘dan dient reëel de vraag onder ogen gezien te wor-
den of het nog zinvol is de Vrouwenbond van het cnv te laten voortbestaan, mede 
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gelet op de fi nanciële draagkracht van deze organisatie’.46 Deze besluiten geven 
niet het beeld van een organisatie die zich wil gaan richten op werkende vrouwen, 
maar van een die eerder de gezinsrol van de vrouw wil revitaliseren.

De secretaris van de opgeheven commissie, adjunct-secretaris K. Dijkstra , con-
stateert begin 1972 dat ‘vrouwenarbeid gedurende lange jaren nauwelijks een pro-
bleem is geweest’ binnen de christelijke vakbeweging. ‘Ze werd voorzover het 
gehuwde vrouwen betreft zonder meer afgewezen’. Dat standpunt heeft het cnv – 
zo stelt hij – in de jaren ’60 verlaten. Het gaat dan ook niet meer om ‘de vraag of en 
in hoeverre vrouwenarbeid wenselijk of toe te juichen is’. Nu dringt het cnv aan 
op gelijke beloning, op promotiekansen etcetera. Die insteek is gebaseerd op na-
leving van een eeg-verdrag. Ruiterlijk geeft Dijkstra toe dat deze nieuwe inzich-
ten binnen het cnv niet het gevolg zijn van eigen denk- en speurwerk, maar van de 
veranderde omstandigheden. Het Verbond is ‘tot de conclusie gekomen’ dat ‘de 
inzichten van vroeger in de huidige tijd niet meer houdbaar zijn’. Er wordt – zo 
verklaart hij de verandering in denken – korter gewerkt dan vroeger. De gezin-
nen worden kleiner en de kinderen vliegen eerder uit. De samenleving ondergaat 
‘de voordelen van automatisering. De moderne opvoeding leidt ertoe, dat mannen 
en vrouwen de huishoudelijke taak zien als een gezamenlijke opdracht. Dus … de 
gehuwde vrouw staat na een aantal jaren voor een zee van vrije tijd. Zij wil haar 
oude beroep best weer opvatten’.47 Afgezien van de vraag hoe valide de redene-
ring is – de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke taak lijkt 
eerder een wens dan een feit – geeft de redering zicht op de manier waarop binnen 
het cnv in het begin van de jaren ’70 wordt aangekeken tegen de motivering van 
gehuwde vrouwen om deel te nemen aan betaalde beroepsarbeid. De bij het cnv 
gebruikelijke motivatiebegrippen – zelfstandig voorzien in het eigen levensonder-
houd, de mogelijkheden tot ontplooiing en het mede vormgeven van de schep-
ping – ontbreken. Het cnv is overigens niet de enige met deze manier van kijken, 
want de geciteerde passage wordt door Dijkstra  ontleend aan een pvda-brochure, 
waar hij overigens nadrukkelijk naar verwijst.

Aan het slot van zijn artikel stelt de adjunct-secretaris van het cnv dat de tijd 
dat vrouwenarbeid in het algemeen en de arbeid van gehuwde vrouwen in het bij-
zonder als ongewenst of als noodzakelijk dan wel niet noodzakelijk kwaad werd 
gezien, voorbij is. ‘Toch zal de mentaliteitsverandering in verband met de vrou-
wenarbeid nog verder moeten evalueren’.48 Maar hoe dat ‘evalueren’ vorm moet 
krijgen, blijft in het midden. Het lijkt er op dat het cnv meent dat dat allemaal wel 
min of meer vanzelf zal gaan. De praktijk blijkt anders, maar de discussie binnen 
het cnv valt een reeks van jaren stil.

In mei 1978 wordt de draad weer (zichtbaar) opgepakt. De Sociaal-Economische 
Commissie, die sinds 1971 verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid binnen 
het cnv, meent dat er opnieuw een speciale commissie moet worden ingesteld. In 
een notitie aan de Verbondsraad begint de commissie met vast te stellen dat ‘het 
cnv tot nu toe weinig aandacht heeft besteed aan vrouwenarbeid, (…) dat het 
aantal werkende vrouwen snel toeneemt, 40% van de ledengroei van het nvv uit 
vrouwen bestaat, dat Jannie Dijkstra 49 [de voorzitter van de Vrouwenbond cnv, 
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ph] heeft “geklaagd” over de activiteiten van de vakbeweging op dit gebied, en dat 
er binnenkort verdergaande wettelijke maatregelen kunnen worden verwacht op 
het terrein van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen onder meer onder 
invloed van de richtlijnen van de eg’.50 Om in te spelen op de genoemde ontwik-
kelingen moet een commissie Vrouwenarbeid worden ingesteld.

Het voorstel is afkomstig van G.H. Terpstra , die een paar weken eerder tot be-
stuurder belast met sociaal-economisch beleid is gekozen. Terpstra, die al langer 
bij het cnv werkzaam is, kan worden beschouwd als iemand met moderne, eigen-
tijdse opvattingen.51 Hij meent dat het cnv zich meer moet inzetten voor mensen 
met een relatieve achterstandspositie op de arbeidsmarkt. Een van de thema’s die 
hij in zijn nieuwe verantwoordelijkheid oppakt, is dat van de vrouwenemancipa-
tie binnen het cnv.

De instelling van een nieuwe commissie Vrouwenarbeid leidt tot een aantal ac-
tiviteiten. Een daarvan is het met grote regelmaat reageren op de ontwikkelingen 
op emancipatorisch gebied in de Haagse politiek. Bij de formatie van het kabinet-
Van Agt  is op het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een 
speciale staatssecretaris benoemd belast met emancipatie.52 Die benoeming en de 
ontwikkelingen in ‘Europa’ leiden tot een reeks van beleidsvoornemens om de 
gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen dichterbij te brengen, zo niet te 
realiseren. Een van die beleidsvoornemens bestaat uit het beschikbaar stellen van 
subsidie voor emancipatiewerk. ‘Ter fi nanciering van het emancipatiewerk moet 
op korte termijn een Rijkssubsidieregeling ontworpen worden ten behoeve van 
het emancipatiewerk, regionale vrouwenbureaus, landelijk vrouwenbureau en 
eventueel nog andere voorzieningen’, schrijft het cnv aan de Tweede Kamer. Het 
cnv wil ook zelf subsidie vragen om emancipatie in de eigen gelederen handen en 
voeten te geven.53 

Dat er ook binnen het cnv meer aandacht moet komen voor vrouwen, zal niet 
verrassen. De toenemende belangstelling voor de arbeidsmarktpositie van vrou-
wen leidt ertoe dat er ook belangstelling ontstaat voor vrouwelijke leden. Aan de 
bonden wordt door het Vrouwensecretariaat van het cnv een aantal vragen voor-
gelegd om te achterhalen ‘hoe het aantal vrouwelijke leden zich de laatste jaren 
ontwikkelt’. In een voetnoot wordt pijnlijk duidelijk dat de vraag eigenlijk niet is 
te beantwoorden, want ‘bij dit zoeken in de cijfers bleek, dat nooit is bijgehouden 
hoeveel vrouwen bij elke cnv-bond waren aangesloten’. De onderzoekers dringen 
er op aan dit soort gegeven in de toekomst ten minste een keer per jaar te registre-
ren. Blijkbaar is de belangstelling voor vrouwelijke leden ver weggezakt. In de ja-
ren ’10 en ’20 poogde het cnv dit soort gegevens jaarlijks te achterhalen inclusief 
de activiteiten die ondernomen waren om vrouwen te werven. Veel leverde dat 
nooit op, maar er was ten minste enige belangstelling. Het beeld van het cnv als 
een bolwerk van protestantse mannen wordt door deze feiten onderstreept.

Uit wat wel bekend is, leiden de onderzoekers af dat het aantal vrouwelijke le-
den gering is, maar in de loop van de jaren ’70 wel wat is toegenomen. In 1973 is 
circa 8% van de leden vrouw, in 1979 is dat ongeveer 10%. Overigens bieden ver-
gelijkbare cijfers bij de fnv een schrale troost: daar is het aandeel vrouwelijke le-
den nagenoeg gelijk aan dat bij het cnv.
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Uit de antwoorden op de vraag of bonden bekend zijn met speciale problemen 
die vrouwen hebben, blijkt dat de meeste bonden daar in de grond van de zaak wei-
nig of niets van weten. Als bonden de vraag al beantwoorden dan stellen zij ‘dat de 
bij hen aangesloten vrouwen geen specifi eke problemen hebben’. De onderzoekers 
spreken daarover hun verbazing uit, ‘daar uit vele studies en publicaties blijkt dat 
er vele factoren zijn, die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt bemoeilijken. 
Door deze houding van de bonden zal de aantrekkingskracht van het cnv op vrou-
wen dreigen af te nemen’, zo is de conclusie. Het pas ingerichte Vrouwensecretariaat 
ziet het als zijn taak deze vicieuze cirkel te doorbreken. Dat moet beginnen bij ver-
anderingen in de houding van het cnv en die vormen weer de basis voor een grotere 
aantrekkingkracht. Want het cnv streeft ernaar de gedachte van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen ook binnen de vakbeweging vorm te geven.54

Het cnv volgt twee sporen: het ene beleidsmatige spoor krijgt vorm in betrok-
kenheid bij advisering door de ser,55 het overleg in de Stichting van de Arbeid en 
in reacties op politieke beleidsvoornemens. Er moet – op korte termijn – een wet 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen komen als startpunt voor een bre-
dere aanpassing van de bestaande (sociale zekerheids)wetgeving. Overigens moet 
die wetgeving ook gevolgen hebben voor collectieve arbeidsovereenkomsten, die 
nog veel bepalingen bevatten die feitelijke gelijke behandeling in de weg staan. 
Naast een verbetering van de rechtspositie van vrouwen moet het accent liggen op 
onderwijs en beroepskeuze van meisjes en vrouwen.56 Het tweede spoor is intern 
gericht. Er moet draagvlak worden gecreëerd voor de maatschappelijke verande-
ringen die gewenst worden, en het cnv moet aantrekkelijk worden voor vrouwe-
lijke leden. Met behulp van de al genoemde subsidieregeling worden twee zoge-
noemde emancipatiewerksters aangetrokken. Eén die zich vooral richt op het cnv 
in brede zin, één die zich bezighoudt met de emancipatie van allochtone vrouwen. 
Doel van de eerste soort activiteiten is het beïnvloeden van de sterk mannelijke 
cnv-cultuur en het activeren van vrouwelijke leden om een rol te gaan spelen bin-
nen hun bond. Het doel van de tweede soort activiteiten is veel meer gericht op de 
integratie van allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving.

8.1.6   Diensten en instellingen

Het cnv is actief op het gebied van sociale en rechtskundige dienstverlening, vor-
ming en voorlichting, recreatie en verzekeringen en bezitsvorming. Naast de pri-
maire vakbondsactiviteiten is in de loop van de tijd een reeks van activiteiten 
ontwikkeld, die waarde toevoegen aan het lidmaatschap van het cnv. De in deze 
paragraaf beschreven activiteiten willen duidelijk maken dat de vakbeweging een 
brede maatschappelijke beweging is.

‘Nu deze algemene bijstandswet 7 jaren functioneert’, worden de gevolgen van de 
wet voor het werk van Draagt Elkanders Lasten (del) zichtbaar, want het aantal aan-
vragen daalt van 2.662 in 1969 naar circa 2.000 in 1971. De toekomstverwachtingen 
rond del brengen het bestuur ertoe om samenwerkingsmogelijkheden met soortge-
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lijke organisaties te zoeken. Gegeven de gesprekken tussen de drie vakcentrales ligt 
het voor de hand om met de Zonnestraal (nvv) en Herwonnen Levenskracht (nkv) 
te overleggen over een mogelijke gezamenlijke toekomst.57 Deze gesprekken lopen 
op den duur dood, mede als gevolg van het afbreken van de federatiebesprekingen. 
Het del-bestuur stelt vast dat enerzijds de uitgaven stijgen, maar dat de inkomsten 
sterk dalen. ‘De mededeling dat del m.i.v. 1972 niet meer zou mogen collecteren liet 
ten opzichte van deze inkomstenbron weinig hoop over’. Het bestuur concludeert 
dan ook dat del ‘werkzaamheden op puur maatschappelijk terrein niet aan kan’ 
en dat het daarom noodzakelijk is de activiteiten sterk te beperken. Daartoe wordt 
dan ook – met pijn in het hart – besloten. De werkzaamheden van del krijgen een 
bescheidener karakter en de uitvoering vindt vooral plaats via de bonden.58 Feite-
lijk houdt Draagt Elkanders Lasten op te bestaan, maar tot een defi nitieve onttake-
ling komt het niet. Het resterende vermogen wordt belegd en het rendement van 
het vermogen wordt verdeeld over de bonden, die dat kunnen gebruiken om leden 
te ondersteunen. Er rest slechts een administratieve taak, zodat de del-organisatie, 
die de laatste jaren al sterk is ingekrompen, kan worden opgeheven.59 

In het begin van de eenentwintigste eeuw wordt binnen het cnv overwogen, de 
Stichting Draagt Elkanders Lasten helemaal op te heffen. Het Dagelijks Bestuur 
van de cnv Vakcentrale, dat nu ook het bestuur van de stichting vormt, besluit uit-
eindelijk dat niet te doen. De komst van het nieuwe ziektekostenstelsel en de mo-
gelijke wens om leden in bepaalde situaties te kunnen ondersteunen, spelen daar-
bij een rol. Meer dan het jaarlijks over de bonden verdelen van het rendement op 
het belegde vermogen blijft echter niet over van deze eertijds trotse activiteit van 
de vakcentrale.

Het verzorgen van vakanties voor leden – in een eigen vakantieoord of door het 
organiseren van reizen exclusief voor cnv-leden – is een andere taak die het cnv 
op zich heeft genomen. Ook in de jaren ’70 krijgt deze taak inhoud en vorm. Er 
bestaat nog steeds de ambitie om naast de drie vakantieoorden (Putten, Garderen 
en Oostkapelle) een ander oord te kopen, maar ‘de steeds hoge rentestand’ laat 
die aankoop niet toe. Wel wordt in het begin van de jaren ’70 het vakantieoord in 
Oostkapelle uitgebreid door omliggende gebouwen aan te kopen.

De worsteling met de bezettingsgraad – hoog in de vakantieperiodes, laag daar 
buiten – blijft een punt van zorg. Die zorg wordt voor het Puttense oord tijdelijk 
opgelost door een contract af te sluiten met het sbi, dat zijn internaatscursussen in 
Putten gaat geven.60 Daarbij is de bedoeling dat na enige huurtijd het sbi het oord 
zelf zal kopen en inrichten als permanent verblijf voor zijn scholings- en vormings-
activiteiten. Die transactie gaat niet door, want het sbi krijgt in 1973 de mogelijk-
heid het Maarten Maartenshuis in Doorn te kopen, dat beter past bij de ambities 
van de stichting. De komst van grote groepen rijksgenoten uit Suriname – dat in 
1975 onafhankelijk wordt – leidt ertoe dat ‘Putten’ als tijdelijk onderkomen voor 
deze mensen wordt ingezet. Daarmee wordt het bezettingsprobleem – opnieuw 
tijdelijk – opgelost, maar het oord is een zomer lang niet beschikbaar voor de leden. 
Later worden ook de andere oorden ingeschakeld bij de opvang van Rijksgenoten 
en in 1976 en 1977 worden in Putten ook vluchtelingen uit Chili opgenomen.

339-413•Hazenbosch H08.indd   360 08-04-2009   22:37:14



De cnv-reizen ondervinden in de eerste helft van de jaren ’70 de gevolgen van 
de economische vertraging. De gestegen brandstofprijzen leiden tot hogere trans-
portkosten: met name de vliegreizen worden daardoor duurder en dat leidt tot af-
name van het aantal deelnemers. Overigens herstelt het aantal reizigers zich in de 
tweede helft van het decennium, maar het blijkt – ondanks een zekere belangstel-
ling – toch moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het cnv biedt een vakan-
tie in eigen kring, maar moet in toenemende mate concurreren met gespecialiseer-
de organisaties die tegen lage prijzen proberen hoge omzetten te genereren.61

Het accent bij de vakantieoorden verschuift langzaam maar zeker. De wens tot 
de aankoop van een of meer andere oorden wordt verdrongen door de noodzaak 
tot investeren in de bestaande oorden. De kwaliteit van de accommodatie moet 
omhoog, ook om als volwaardig vergader- en conferentieoord te kunnen dienen. 
Bij cnv Reizen verandert weinig. Er wordt samengewerkt met een partner die zelf 
op commerciële basis reizen aanbiedt. Ook het aantal deelnemers aan de reizen 
stabiliseert. Jaarlijks maken ruim 1000 cnv-leden (en hun partners) gebruik van de 
mogelijkheden die hun vakorganisatie hen biedt.62

Het cnv biedt leden ook toegang tot diensten die niet in eigen beheer worden uit-
gevoerd. Daarbij gaat het vooral om een reeks fi nanciële producten die door ubo, 
de Spaarbank voor Protestant Nederland (spn) en het gelijknamige beleggings-
fonds worden uitgevoerd. Opeenvolgende jaarverslagen geven een optimistisch 
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beeld van de ontwikkelingen van de Spaarbank en het beleggingsfonds, maar de 
werkelijkheid is anders. Het gaat feitelijk om te kleine organisaties, die een positie 
moeten bevechten op een markt die steeds professioneler wordt. De Nederlandse 
banken zoeken samenwerking en als gevolg van fusies ontstaan grote organisaties 
met het bijbehorende concurrentievermogen. Daar kunnen de cnv-organisaties 
ondanks hun ideële doelen niet mee concurreren, ook niet onder de groep cnv-
leden. De Spaarbank staat aan het begin van de jaren ’70 als gevolg van te hoge 
kosten, die samenhangen met de kleinschalige organisatie, aan de rand van de fi -
nanciële afgrond. Om de belangen van de spaarders – vooral cnv-leden – veilig te 
stellen, moet de bank ondergebracht worden bij een sterkere instelling. Na het no-
dige heen-en-weergepraat in de zoektocht naar een fusiepartner wordt de Spaar-
bank begin 1973 ondergebracht bij de Nederlandse Middenstandsbank (nmb).63 
Het beheer van het beleggingsfonds wordt ook overgedragen aan de nmb, die dat 
samen met de Crediet- en Effectenbank gaat verzorgen. De betrokkenheid van het 
cnv krijgt vorm door deelname in de Raad van Toezicht, maar die betrokkenheid 
neemt in de loop van de tijd sterk af. In 1994 verlaat de laatste cnv-er geruisloos 
de Raad van Toezicht. Een soortgelijke ontwikkeling speelt zich af bij het beleg-
gingsfonds, waar het cnv zich ook steeds verder uit terugtrekt. 64 

Begin jaren ’20 koopt het cnv een eigen drukkerij, Edecea. Volgens J.S. Ruppert  
– de toenmalige penningmeester – past het in de cnv-strategie om zo onafhanke-
lijk mogelijk van anderen zijn werk te kunnen doen. Een eigen drukkerij om de 
eigen bladen en andere uitgaven te kunnen drukken, hoort bij die ‘self-help’ stra-
tegie. In de loop van de tijd functioneert Edecea vanuit bedrijfseconomisch per-
spectief goed. Zo goed zelfs dat er winst wordt gemaakt. Aan het eind van de jaren 
’60 besluiten sommige bonden hun blad niet langer bij Edecea te laten drukken. 
Ondanks het verlies aan klanten blijft Edecea naar behoren presteren, althans de 
omzet groeit. Dat kan niet gezegd worden van de winst, die onder andere als ge-
volg van de overcapaciteit in de drukkerijwereld en hoge kosten onder druk staat. 
Om de concurrentie beter aan te kunnen, wordt besloten te investeren in nieuwe 
technologie. In de grafi sche wereld begint de verschuiving van ouderwetse druk-
vormen en handzetwerk naar offsetdrukwerk en computergestuurde opmaak. De 
noodzakelijke investeringen leiden echter tot hogere afschrijvingen die de beschei-
den winsten nog verder onder druk zetten.

‘Leden van de christelijke vakbeweging kunnen van nu af aan een groot aantal ar-
tikelen kopen met een fl inke korting’, opent De Gids van 10 oktober 1973 met 
zwarte letters op een fel rode achtergrond. ‘Het cnv stelt namelijk leden van alle 
bonden in de gelegenheid gebruik te maken van bijzonder voordelige aanbiedin-
gen van meer dan honderd gebruiksvoorwerpen. Die artikelen variëren van snel-
kookpannen tot wasautomaten, van radiotoestellen tot matrassen en van tuin-
meubelen tot fi lmcamera’s. (…) Met deze aanbieding geeft het cnv een belangrijke 
uitbreiding aan het pakket van diensten dat wordt aangeboden aan ieder die lid is 
van de christelijke vakbeweging’.65 Het idee om een eigen postorderbedrijf te be-
ginnen als instrument van ledenbinding is niet nieuw. In juni 1970 stelt Vunde rink  
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voor om een ‘verkoopdienst’ op te zetten ter leniging van de fi nanciële proble-
men bij Draagt Elkanders Lasten, waar de inkomsten jaarlijks achteruit lopen. Hij 
heeft het idee ontleend aan ervaringen van het nvv, dat in 1966 de ‘nvv-voordeel-
actie’ startte in het kader van het 60-jarig jubileum. Deze actie verliep zeer succes-
vol en er is dus alle reden – zo meent Vunderink  – om dit voorbeeld na te volgen. 
De Verbondsraad is dat niet met hem eens. Als er al iets in ‘deze richting gedaan 
zou moeten worden, (dan is) dit een zaak voor het Verbond’, niet van del. Omdat 
van verschillende zijden is aangedrongen op deze nieuwe activiteit, meent Vunde-
rink  dat nu – in 1973 – de tijd is gekomen die taak op te pakken. Daarbij speelt 
sterk het nkv-voornemen om iets soortgelijks op te zetten een belangrijke rol.66 
De Verbondsraad gaat er nu wel mee akkoord, zij het dat De Wit  – diensten – zich 
heftig verzet. ‘Het is niet de taak van het cnv deze weg op te gaan en zich op het 
gebied van de handel te begeven’, aldus De Wit . Hij argumenteert dat het vooral 
om luxe goederen gaat. ‘Hij acht het onjuist de leden aan te sporen nog meer luxe 
goederen te kopen. Het zou beter zijn hen daar van af te houden’.67 

De verkoopdienst onder de naam cnv-ledenservice zal via aparte pagina’s in De 
Gids onder de aandacht van de leden worden gebracht. Voor de uitvoering wordt 
samengewerkt met een gespecialiseerd bureau dat vooral de inkoop van de aange-
boden goederen zal verzorgen. De verkoop komt in handen van het cnv. Leden 
kunnen een bepaald product kopen door onder vermelding van een productcode 
het gevraagde bedrag op een cnv-rekening te storten, waarna verzending plaats-
vindt.68

De actie start half oktober en in de Verbondsraadsvergadering van 5 november 
deelt Vunderink  mee ‘dat in 14 werkdagen voor ruim f147.000,– aan goederen bij 
de Ledenservice is besteld’. Interessant is het vervolg in de notulen: Van Dijk – in-
dustrie – deelt mede dat een aantal rijwielreparateurs als lid van de Industriebond 
cnv heeft bedankt, ‘omdat de ondernemingen waarin zij werken door de fi etsen-
verkoop in de ledenservice wordt beconcurreerd’.69 Daar geen ledenbinding.

De praktijk blijkt – na een mooie start – tegen te vallen. Het idee achter het post-
orderbedrijf is winst te maken die kan worden besteed aan publiciteitsactiviteiten 
van het cnv. Daar komt – zo schrijft cnv-penningmeester D. de Jong  medio 1977 
– weinig van terecht ‘daar met name de kosten hoger waren dan de opbrengst’. 
Ook signaleert hij dat ‘meerdere bonden vraagtekens plaatsten bij deze vorm van 
“ledenservice”’. Er moet derhalve een besluit worden genomen: op een andere, 
wel winstgevende manier doorgaan of er mee ophouden.70 Nu is alleen de cfo 
tegen stopzetten van de activiteit en daarom ‘besluit de Verbondsraad tot ophef-
fi ng van de cnv-Ledenservice, met in achtneming van de contractuele verplichtin-
gen’.71 Het cnv komt die verplichtingen na, want pas in De Gids van 5 juli 1978 
verschijnen de laatste pagina’s Ledenservice.

Een kort avontuur vergeleken met de andere dienstverlenende activiteiten van 
de christelijke vakcentrale. Er wordt een doel geformuleerd, dat blijkt niet te re-
aliseren en dus wordt de activiteit beëindigd. Dit laat een ontwikkeling zien van 
een organisatie die zaken oppakt vanuit een bepaalde gedrevenheid naar een orga-
nisatie die zuinig is met schaars geld en zakelijke aspecten een zwaardere rol geeft 
in haar afwegingen en besluiten.
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8.1.7  Organisatie

In bijna elke verslagperiode – zo stelt het 32ste Verslag vast – treden wel wijzigin-
gen op in de samenstelling van het Verbondsbestuur, ‘maar bijna nooit in een mate 
als in de jaren 1969-1970’. Begin 1969 bestaat het Verbondsbestuur uit 11 bestuur-
ders, omdat in het recente verleden rekening is gehouden met het komende ver-
trek van bestuurders. Zo is J. Lanser  toe getreden om op den duur J. van Eibergen  
als voorzitter op te volgen. Dat gebeurt dan ook in de zomer van ’69, zij het na de 
nodige discussie.72 Op 16 juni 1969 wordt H.J. Moes  door de Algemene Vergade-
ring gekozen mede met het oog op het vertrek van C. van Nierop  begin 1970. Als 
Van Nierop  vertrekt, wordt hij als algemeen secretaris opgevolgd door A. Hor-
dijk , die op dat moment al enige jaren lid van het bestuur is.

In februari 1971 verlaat A. Borstlap  het bestuur om met pensioen te gaan, een 
maand later wordt P. Tjeerdsma  benoemt tot burgemeester van de Friese gemeen-
te Wonseradeel en hij vertrekt dus ook. In zijn plaats wordt D.H. Grasman  geko-
zen, die tot dan werkzaam is als bestuurder van de Hout- en Bouwbond. Aan het 
eind van het jaar gaat C.A. Bakker  met pensioen.73 

Omdat penningmeester J. van Rheenen  eind 1973 met pensioen gaat, wordt 
hij in die functie opgevolgd door G.J. Vunderink . In de vacature die zo ontstaat 
wordt H. van der Meulen  – tweede voorzitter van de Christelijke Metaalbedrijfs-
bond – gekozen. In oktober 1973 wordt vice-voorzitter L.C. van Dalen  benoemd 
tot voorzitter van de Raad van Arbeid te Assen. Als Van Dalen  zijn aftreden be-
kend maakt, meent het Verbondsbestuur ‘dat in de komende vacature op zo kort 
mogelijke termijn zal moeten worden voorzien, (…) daar alle leden van het ver-
bondsbestuur reeds zwaar belast zijn’. De meerderheid van de Verbondsraad 
deelt die mening niet, want ‘in verband met het federatie onderzoek, het interne 
cnv-onderzoek en de werkzaamheden van de structuurcommissie, is het beter 
een eventuele vervulling van de vacature-Van Dalen  pas aan de orde te stellen als 
er meer duidelijkheid is gekomen’.74 Een maand later – de gewenste duidelijk is er 
overigens nog niet – wordt een ander besluit genomen. Blijkbaar heeft het Ver-
bondsbestuur enige zielen gemasseerd: het besluit ziet er uit als een compromis. 
De kandidaatstelling wordt geopend, de datum voor de algemene vergadering be-
paald, maar of deze doorgang zal vinden wordt later besloten.75 Op 15 oktober is 
H. Hofstede , die lid is van het hoofdbestuur van de Voedingsbond, kandidaat ge-
steld. ‘De Verbondsraad bespreekt deze zaak, mede in het licht van de geruchten, 
dat sommigen zouden voelen voor uitstel van de verkiezing’. Daarom wordt be-
sloten pas op 5 november over het al dan niet doorgaan daarvan te besluiten, om-
dat daarvoor in Oostkapelle diepgaand zal worden gesproken over de toekomst 
van het cnv in verband met de federatievorming.76 Of het besluit op 5 november 
is genomen, is niet te achterhalen in het verslag van die vergadering, maar dat be-
sloten is tot uitstel blijkt op 21 januari 1974. Tijdens de eerste ‘normale’ vergade-
ring van de Verbondsraad herinnert Lanser  dat Hofstede  in het najaar kandidaat 
is gesteld. En ‘nu de federatie niet doorgaat zal de verkiezing kunnen plaatsvin-
den’. Dat gebeurt dan ook en al op 1 maart treedt Hofstede  toe tot het Verbonds-
bestuur.77
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Omdat G.J. Vunderink  met ingang van 1 januari 1977 benoemd is tot voorzitter 
van de Raad van Arbeid te Amersfoort, is op 15 november 1976 de penningmees-
ter van de Industriebond, D. de Jong, in het Verbondsbestuur gekozen, waar hij 
verantwoordelijk wordt voor de fi nanciën van de Vakcentrale.

Op 5 december 1977 kondigt Jan Lanser  zijn vertrek rond april 1978 aan. ‘In een 
toelichting op de overwegingen, die tot dit besluit hebben geleid, wijst hij op de 
zware eisen, die aan de uitoefening van de functie van verbondsvoorzitter worden 
gesteld. Na een periode van 28 jaar binnen de beweging functies (…) te hebben 
vervuld, acht hij thans het moment gekomen om enige afstand te nemen’.78 Wel-
ke rol een frontale botsing met de Industriebond nvv in de winter van 1977 daar-
bij heeft gespeeld, is niet met zekerheid te achterhalen. Terwijl er acties worden 
gevoerd waarover de meningen tussen cnv en fnv verschillen, wordt in februari 
1977 in het bondsblad van de Industriebond nvv een artikel geplaatst, waarin ge-
meld wordt dat Lanser  een betaald adviseurschap bij ogem bekleedt. Onder het 
kopje ‘De bijverdiensten van Jan Lanser ’ wordt in Mensenwerk – Industriële vak-
bonden op weg naar eenheid op denigrerende wijze teruggekomen op de situatie. 
‘Bij de onderhandelingen was hij of afwezig òf hij zat erbij zonder veel te zeggen. 
Het bericht dat hij optrad als betaald adviseur voor ogem en ook bij de abn een 
functie had, maakte hem bij de stakers onmogelijk’.79 Lanser  – zo is de kern van 
het verwijt – laat zijn opstelling in het grootschalige arbeidsconfl ict over de au-
tomatische prijscompensatie medebepalen door het feit dat hij fi nanciële banden 
heeft met twee vooraanstaande ondernemingen. Ongetwijfeld speelt daarbij op de 
achtergrond dat Lanser  door velen in nvv-kring wordt gezien als de veroorzaker 
van het mislukken van de federatie. Het ligt voor de hand dat de Verbondsraad 
woedend reageert op de berichten van fnv-zijde. Tijdens een extra vergadering 
wordt op 22 februari 1977 een verklaring uitgegeven. ‘De verbondsraad heeft met 
verontwaardiging kennis genomen van vele uitlatingen en publikaties die kenne-
lijk tot doel hebben verbondsvoorzitter J. Lanser  verdacht te maken in de ogen 
van het Nederlandse volk’. De Verbondsraad meent dat ‘aanvallen op de persoon 
van de voorzitter’ beschouwd moeten worden ‘als aanvallen op de hele christelijke 
vakbeweging. (…) Tenslotte stelt de verbondsraad vast dat het voeren van een het-
ze tegen het cnv slechts kan leiden tot een verdere verscherping van de verhoudin-
gen binnen de Nederlandse vakbeweging en derhalve in strijd is met de belangen 
van de Nederlandse werknemers’.80 Naar buiten toe sluiten de bonden de rijen. In 
de Verbondsraad gaat het er in bepaalde opzichten minder eendrachtig aan toe.

Op 21 februari meldt Lanser  in de Verbondsraad, ‘dat er komende week een be-
richt (…) is te verwachten, waarin aandacht wordt besteed aan het feit dat de voor-
zitter adviseur is van ogem. De voorzitter zet uiteen dat deze functie een inciden-
teel karakter heeft en beperkt blijft tot adviezen in het kader van het inhoud geven 
aan het sociaal beleid bij genoemde onderneming. Hij heeft deze functie indertijd 
aanvaard na overleg met het Verbondsbestuur en met de voorzitter van de Indu-
striebond cnv. Naar aanleiding van deze mededelingen merkt Van Commenée  
– bouw – op dat hij het wel betreurt dat het hier om een betaalde functie gaat’. Om-
dat ook een functie bij de abn in het geding is, verzoekt Van de Windt  – diensten – 
‘om, in het geval van akties, zijn werkzaamheden (…) op te schorten’. Er wordt 
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afgesproken dat geen van de bonden zelfstandig in het openbaar zal reageren.81

Ondanks die afspraak staat de volgende morgen de opvatting van Van Comme-
née  breed uitgemeten in de Volkskrant. Dat en de wens binnen de Industriebond 
cnv verder te praten over de zaak, leidt nog diezelfde dag tot een extra vergadering 
van de Verbondsraad. Een vergadering waar Van Commenée  om onduidelijke re-
denen overigens ontbreekt.82 Uit de reacties van de bondsvoorzitters blijkt dat er 
genuanceerd wordt gedacht over het adviseurschap, de betaling daarvan kan even-
wel op minder begrip rekenen. Informeel wordt Lanser  min of meer gedwongen 
zijn nevenfuncties op te geven, vooral door verzet daartegen binnen de gelederen 
van de Industriebond cnv.

Het incident – want meer is het niet – geeft een goed beeld van de bijna vijan-
dige verhoudingen tussen delen van de fnv en het cnv. Het simpele feit dat Lan-
ser  optreedt als adviseur van twee vooraanstaande ondernemingen is op zichzelf 
niet strijdig met het cnv-denken, maar wel is de vraag hoe verstandig het optreden 
van de cnv-voorzitter is, gegeven de tijd en omstandigheden. De Verbondsraad 
vindt in ieder geval vooral de betaling onverstandig, zo blijkt. Het ‘goed gekozen 
moment’ om de zaak openbaar te maken, heeft stellig bijgedragen aan de omvang 
van ‘de rel’.

Eind 1977 vertrekt L. de Graaf  bij het cnv. Half december wordt W. Albeda  ge-
vraagd toe te treden tot het kabinet-Van Agt . Hij stelt als voorwaarde dat De 
Graaf  bereid moet zijn op te treden als staatssecretaris.83 Die voorwaarde wordt 
vervuld: Albeda  wordt minister en op 19 december dient De Graaf  zijn ontslag bij 
de Verbondsraad in.84

Op 20 februari kiest de Algemene Vergadering H. van der Meulen  als voorzitter 
van het cnv en op 20 juni – tijdens de Algemene Vergadering en in aanwezigheid 
‘van vele gasten uit binnen- en buitenland’ – draagt Lanser  zijn taken over.

Er moeten door het vertrek van twee bestuurders nieuwe verkiezingen plaats-
vinden. De Verbondsraad besluit niet twee, maar drie vacatures te openen. Eer-
tijds was de verwachte federatie een argument om het aantal Verbondsbestuur-
ders in te krimpen tot acht, nu werkt het argument andersom. Op een bijzondere 
Algemene Vergadering op 3 april worden G.H. Terpstra , D. van de Kamp  en A.J. 
Molendijk  gekozen tot bestuurder. De eerste twee zijn al langere tijd werkzaam 
bij de vakcentrale als beleidsmedewerker, Molendijk  is bestuurder van de Indu-
striebond cnv.85 

In het kader van een mogelijke federatie met nvv en nkv geeft het cnv Bos boom+ 
Hegener eind 1972 opdracht om te adviseren over een sterk georganiseerd cnv. 
Dat advies betreft niet alleen de verhoudingen in de vereniging, maar ook de orga-
nisatie van het verbondsbureau. In de loop der jaren is het bureau uitgegroeid tot 
een middelgrote onderneming. Naast bezoldigde bestuurders werken er mensen 
op regiokantoren en worden veelal academisch geschoolde medewerkers aange-
trokken om het verbondsbestuur te ondersteunen in het dagelijkse, Haagse werk.

Het Verbondsbestuur neemt de adviezen van B+H over voorzover het de in-
terne organisatie rond de beleidsontwikkeling betreft. Er komt een aantal zoge-
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noemde beleidsgroepen. Elke beleidsgroep staat onder leiding van een lid van het 
Verbondsbestuur en wordt daarnaast bemensd door een of meer beleidsmede-
werkers. Het is een indeling, die gaandeweg nogal fl exibel blijkt te zijn, omdat 
de komst van een nieuwe bestuurder soms aanleiding is tot een bestuurlijke her-
verdeling van portefeuilles en daarmee van de beleidsgroepen. De beleidsgroepen 
komen elke maandagmorgen voor het begin van de Verbondsbestuursvergadering 
bijeen om de lopende zaken te bespreken en om de agenda van de bestuursverga-
dering door te nemen. De bestuurder kan zo geïnformeerd en bijgepraat deelne-
men aan de bestuursvergadering. In de praktijk werkt dit organisatiemodel met 
vallen en opstaan en zal tot 1996 bestaan.86

Feitelijk is het nieuwe kantoor, dat in oktober 1952 aan de Utrechtse Maliebaan 
wordt betrokken, al na korte tijd te klein. Het Verbondsbestuur gaat op zoek naar 
andere huisvestingsmogelijkheden, maar dat blijkt de nodige tijd te kosten. Be-
gin jaren ’60 ontstaat de gedachte om samen met ubo een kantoor te laten bou-
wen. Een van de overwegingen daarbij is dat ubo over voldoende middelen kan 
beschikken om die bouw te fi nancieren. Er wordt een kantoor ontworpen, maar 
als blijkt dat ubo een goedkoop pand voor eigen gebruik kan aankopen, strandt 
de poging tot gezamenlijke bouw. De bonden zijn niet allemaal even enthousiast 
over de plannen van de vakcentrale, want er is veel geld gemoeid met een nieuw 
onderkomen. Als in 1969 grond voor een eigen gebouw beschikbaar komt, stemt 
de Verbondsraad na een aantal moeizame debatten in met de aankoop van die 
grond aan de Utrechtse Ravellaan. De vrees dat een nieuw kantoor leidt tot kos-
tenstijging voor de bonden kan maar met moeite worden weggenomen door de 
penningmeester. Toch slaagt hij daarin door toe te zeggen dat de stijgende ex-
ploitatielast niet zal leiden tot contributieverhoging. Op 5 januari 1970 begint de 
bouw en begin december vindt de verhuizing naar de Ravellaan plaats. Op 14 ja-
nuari 1971 opent Prins Claus  het nieuwe kantoor, dat feitelijk te groot is voor de 
vakcentrale. De bovenste, derde verdieping wordt gedurende de eerste jaren dan 
ook verhuurd aan bevriende organisaties, terwijl ook de jongerenorganisatie van 
het cnv kantoor houdt op de Ravellaan. In de loop van de tijd zal de vakcentrale-
organisatie in het kantoor groeien en in de jaren ’80 is het zelfs nodig om het ge-
bouw uit te breiden.

8.2   Sociaal-economisch beleid

8.2.1   Structurele problemen

De Nederlandse economie herstelt zich betrekkelijk snel van de eind 1966 begon-
nen conjuncturele vertraging. Gevolg is dat de spanningen op de Randstedelijke 
arbeidsmarkt opnieuw snel oplopen. Die spanningen vertalen zich in loonstij-
gingen gevolgd door prijsstijgingen. Infl atie gaat een rol spelen in de economi-
sche ontwikkeling, de bestrijding daarvan een rol in het sociaal-economisch be-
leid. Het systeem van automatische prijscompensatie, dat vanaf het eind van de 
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jaren ’60 in bijna alle cao’s vorm krijgt, bestendigt deze ontwikkeling. Het snelle 
herstel ontneemt tot op zekere hoogte het zicht op de onderliggende structurele 
ontwikkeling. Daarbij speelt een aantal factoren een rol. De concurrentiepositie 
van de Nederlandse export op de wereldmarkt loopt mede als gevolg van de forse 
loonsstijgingen in de eerste helft van de jaren ’60 terug en dat gebeurt op een in-
ternationale markt waar de groei uit is. De ontwikkeling van de wereldmarkt is 
voor een belangrijk deel te verklaren uit problemen rond het stelsel van stabiele 
wisselkoersen, het zogenoemde Bretton Woods stelsel.87 Als dat stelsel ten onder 
dreigt te gaan, heeft dat aanzienlijke negatieve gevolgen voor de wereldhandel. 
Die ontwikkeling wordt versterkt door snel stijgende grondstofprijzen, die soms 
even snel weer dalen. De stijging van de olieprijs in 1973 is eerder de afsluiting van 
heftige schommelingen op de grondstofmarkten dan het begin daarvan. De inter-
nationale ontwikkelingen beïnvloeden de nationale economie rechtstreeks, maar 
er is ook indirect effect. De West-Europese economieën raken onderling steeds 
sterker verbonden door de Europese samenwerking. Veel van de Nederlandse ac-
tiviteiten zijn afgestemd op de Europese markt, een markt die zich ook minder 
gunstig ontwikkelt.

Naast de internationale ontwikkelingen, waar de Nederlandse economie als ge-
volg van de grote exportsectoren zeer gevoelig voor is, spelen er nationale ont-

Afb. 27   CNV-voorzitter 
Jan Lanser spreekt op 22 
februari 1975 tijdens de 
vakbondsmanifestatie tegen 
de groeiende werkloosheid 
in de Utrechtse Veemarkt-
hallen.
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wikkelingen. In de kern komt het er op neer dat de lonen in Nederland sterker 
stijgen dan de arbeidsproductiviteit. Die ontwikkeling brengt ondernemingen er-
toe de inzet van productiemiddelen te beëindigen als de loonkosten voor het in 
gebruik houden hoger zijn dan de opbrengsten. Deze ontwikkeling voltrekt zich 
met name in traditionele industrieën zoals de scheepsbouw en de textiel, bedrijfs-
takken met een relatief hoge organisatiegraad, zodat de vakbeweging sterk wordt 
geconfronteerd met deze ontwikkeling. Als gevolg van de teruglopende interna-
tionale handel dalen de winstverwachtingen van de bedrijven en daardoor de in-
vesteringen. Als tegelijkertijd oude investeringen buiten gebruik worden gesteld 
dan ontstaat structurele werkloosheid. Dat is de onderliggende trend aan het eind 
van de jaren ’60. Deze trend wordt begin van de jaren ’70 zichtbaar in bedrijfsslui-
tingen en oplopende werkloosheid.

Oplopende werkloosheid wordt in de jaren ’50 en ’60 met conjuncturele instru-
menten bestreden. De terugvallende effectieve vraag wordt door overheidsmaat-
regelen gestimuleerd. Deze instrumenten hebben echter geen effect op structurele 
problemen. Eerder het tegendeel is het geval, want het aandeel van de overheids-
uitgaven in de nationale bestedingen neemt toe en daarmee de collectieve lasten-
druk. Dat gaat – in de visie van veel economen – uiteindelijk ten koste van de 
winstgevendheid van de nationale economie, ook al omdat werknemers er in sla-
gen de toegenomen druk af te wentelen op het bedrijfsleven.

In 1973 ontstaat een oliecrisis. Een aantal samenwerkende olieproducerende lan-
den – de opec – neemt een dubbelbesluit: de prijs van ruwe olie wordt verhoogd 
door de productie van olie te verminderen, terwijl een aantal landen – die Israël tij-
dens de Jom Kippoer-oorlog steunen – geen ruwe olie meer ontvangt als gevolg 
van een boycot. Nederland is een van die landen.88 De prijsverhoging en de boycot 
hebben niet alleen directe gevolgen voor de Nederlandse economie, maar ook voor 
de wereldeconomie. Het geld hoopt zich – voorshands zonder bestemming – op 
bij de olieleveranciers en wordt als het ware onttrokken aan de wereldeconomie. 

De economische groei, die in de eerste jaren van het decennium al aanmerkelijk 
lager is dan in de jaren ’60, vertraagt verder. De werkloosheid, die al sinds 1970 
oploopt, blijft stijgen ondanks het herstel van de economie na de terugslag van de 
olieboycot. Daarmee wordt het structurele karakter van de economische ontwik-
keling in al zijn scherpte duidelijk. Het relatief snelle herstel is stellig te danken 
aan het expansieve beleid van het kabinet-Den Uyl , dat in mei 1973 aantreedt. De 
dragende kracht achter dit herstel is de stijging van de consumptieve uitgaven, die 
sterker stijgen dan de groei van het bruto binnenlands product. Feitelijk komt de 
Nederlandse economie in een situatie van stagfl atie.89 

Het expansieve overheidsbeleid leidt tot groeiende zorg over de beheersbaarheid 
van de overheidsuitgaven. Dat leidt tot een reeks van beleidsbeslissingen gericht 
op de beheersing van uitgaven en inkomsten. Maar in algemene zin kan worden 
geconcludeerd dat deze beleidsinitiatieven onvoldoende zijn om de Nederlandse 
economie structureel te herstellen. In 1979 stijgen de olieprijzen opnieuw – nu als 
gevolg van een machtsomwenteling in Iran. En tegen die prijsstijging is de Neder-
landse economie niet bestand. De vertraagde economische ontwikkeling slaat om 
in een economische depressie.90
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Het cnv onderschrijft de vijf doelstellingen van economische politiek die de Soci-
aal-Economische Raad in het begin van de jaren ’50 formuleert.91 Maar één doel-
stelling is gelijker dan de andere – om George Orwells Animal Farm te persifl e-
ren – en dat is de doelstelling van volledige werkgelegenheid. Het cnv neigt er dan 
ook naar de sociaal-economische ontwikkeling af te meten aan de realisatie van 
juist die doelstelling.92 Als de werkloosheid toeneemt dan moeten de beleidsin-
spanningen toenemen. Als de werkloosheid vanaf 1970 gaat oplopen dan pleit het 
cnv – bijna traditiegetrouw – voor conjunctuurprogramma’s. Het uitvoeren van 
aanvullende werken en het intensiveren van de woningbouw zijn instrumenten 
die moeten worden ingezet om de oplopende werkloosheid te beteugelen. 

Het kabinet-De Jong en daarna ook het kabinet-Biesheuvel  zetten in op loon-
matiging in het kader van de infl atiebestrijding en het verlagen van de kostprijzen 
ter versterking van de internationale concurrentiepositie van ons land. Het cnv 
verzet zich niet tegen het principe, maar wel tegen de praktijk.93 De taak van de 
vakbeweging – zo meent Lanser  in zijn Nieuwjaarstoespraak begin 1971 – ‘heeft 
te maken met het beleid op korte en op lange termijn. Dat betekent dat de vakbe-
weging gelijktijdig actief moet zijn voor directe belangenbehartiging en voor ver-
andering van de maatschappij. Maar daardoor zit er ook wel iets voorwaardelijks 
in de houding van de vakbeweging. Een houding van zich mede-verantwoorde-
lijk weten voor onze nationale economie is in de toekomst alleen mogelijk indien 
de mondigheid van de werknemers meer kansen krijgt en het inkomen billijker 
wordt verdeeld’.94 Daarmee geeft Lanser  aan wat de hoofdlijn van beleid zou 
moeten zijn: de vakbeweging maakt een pas op de materiële plaats in ruil voor im-
materiële stappen voorwaarts. Feitelijk bepleit hij spreiding van kennis, inkomen 
en macht – het leidende thema van het kabinet-Den Uyl . Het cnv kiest dan ook 
voor een bredere aanpak van de sociaal-economische problemen.95 Het gaat niet 
alleen om de beïnvloeding van de kernvariabelen, zoals de werkloosheid, maar 
om het beïnvloeden van die variabelen als onderdeel van een programma gericht 
op maatschappijhervorming. ‘Aan een beleid, dat meer gericht is op persoonlijke 
welvaart dan op gezamenlijk welzijn, hebben wij geen enkele behoefte. Dat zou 
de bestaande onrechtvaardigheden slechts vergroten, het egoïsme nog doen toe-
nemen en de sociale tegenstelling verscherpen’, schrijft De Gids in december 1972 
aan het slot van een pleidooi voor een centrum-links kabinet.96 Het beïnvloeden 
van de kernvariabelen dient ook te gebeuren op basis van spreiding. In Evange-
lie en Maatschappij maakt G.H. Terpstra  de cnv-kaderleden vertrouwd met de 
hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid van het cnv. Hij begint met forse 
vraagtekens te zetten bij een beleid gericht op het goedkoper maken van arbeid. 
‘De vraag kan echter worden gesteld of een algemene loonbeperking [die door de 
werkgevers wordt bepleit, ph] ten gunste van grotere winsten in het economisch 
zeer verschillend ontwikkelende bedrijfsleven zowel naar bedrijfstakken als naar 
regio’s wel de meest juiste aanpak is’. Als er al sprake van loonbeperking zou zijn, 
dan kan dat niet zonder dat ‘de zeggenschap in de bedrijven en de vermogensver-
deling op een bevredigende wijze is geregeld’. Terpstra  ziet een andere oplossings-
richting, te weten ‘een betere beïnvloeding van de investeringen door met name 
de overheid’. Wellicht is het beter om ook na te denken over minder economische 
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groei in westerse landen ‘terwille van het milieu, de arme landen, de gezondheid 
van de werkende mens e.d. (…) Veel beter is het dan om te kijken naar een bete-
re verdeling van het bestaande werk en het daaraan gekoppelde inkomen. Tevens 
moet het begrip werk worden aangepast’. Met betrekking tot dat laatste vraagt hij 
zich – retorisch – af: ‘waarom zullen we werk voor de kerk, de politieke partij, de 
vakbond, de school, het clubhuis niet als werk beschouwen en als zodanig belo-
nen?’97 Duidelijk klinkt hier de tijdgeest door, die onder andere wordt beïnvloed 
door het Rapport van de Club van Rome. In dit geruchtmakende rapport, dat in 
1972 verschijnt, wordt op basis van een brede verkenning gesteld, dat ‘de mens 
niet kan blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en 
materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijk-
heden te komen’.98 Het gaat niet langer om ‘zoveel mogelijk’, maar om ‘zo eerlijk 
mogelijk verdelen’.

De olieboycot die eind 1973 tegen Nederland en andere landen wordt ingesteld 
door de opec-landen, leidt tot een snelle, negatieve economische reactie. Het ka-
binet-Den Uyl  ziet zich genoodzaakt tot het treffen van een aantal wettelijke 
noodmaatregelen. Het doel van deze Machtigingswet is ‘dat het nationaal inko-
men zodanig verdeeld zal moeten worden dat de zwaarste lasten op de schouders 
van de sterksten komen te rusten’.99 Vakbondseconomen gebruiken nagenoeg de-
zelfde woorden aan het slot van hun ‘Concept-Informatienota inzake de energie-
voorziening’. In deze nota, die op 10 december in de Verbondsraad aan de orde 
komt, schetsen zij een beeld van de verwachte gevolgen van de olieboycot en van 
het gewenste beleid. Daarin kennen zij een stevige rol toe aan de regering, maar 
zij waarschuwen ook voor overhaaste maatregelen. Zelf pleiten zij voor een ont-
slagverbod gedurende enkele maanden, voor arbeidstijdverkorting en voor ‘over-
heidssteun aan bepaalde sectoren die zeer zwaar worden getroffen (b.v. de ho-
reca in verband met de autoloze zondag)’,100 een wervingsstop voor buitenlandse 
werknemers en ‘op lange termijn dient een adequaat sector- en arbeidsmarktbe-
leid te worden gevoerd’.101

De Machtigingswet, die intensief wordt besproken tussen sociale partners en ka-
binet, vormt onderdeel van de beraadslagingen in de Verbondsraad. Op 10, 11, 14 
en 17 december buigt de top van het cnv zich over de ‘gevolgen van de energiepro-
blemen’. In de grond van de zaak accepteert het cnv de Machtigingswet, want er 
‘moet worden erkend dat een ernstige verstoring van onze volkshuishouding niet 
denkbeeldig is’.102 De Machtigingswet is feitelijk een uitgebreide loonmaatregel, 
die ook de niet-cao-inkomens treft. Het cnv legt zich bij het principe neer, maar 
is minder gelukkig met de uitwerking. Het blijkt dat het kabinet een loonsverho-
ging van f15,– per 1 januari 1974 aanvaardbaar vindt. Lanser  spreekt voor de radio 
zijn teleurstelling over dit bedrag uit, omdat in eerder overleg nog sprake was van 
een loonstijging van f30,–. De Verbondsraad besluit dan ook om er bij het kabinet 
op aan te dringen om terug te keren naar dat voorstel. Ook wordt aangedrongen 
op een verhoging van het wettelijk minimumloon met 3,5%. Vervolgens meent de 
Verbondsraad dat de stijging van de werkloosheid ‘met alle mogelijke middelen 
moet worden voorkomen’ – zonder overigens in te gaan op de vraag hoe dat dan 
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moet. ‘Ten slotte meent de verbondsraad dat bij aanvaarding van de machtigings-
wet zeer duidelijk moet worden vastgesteld dat de bijzondere bevoegdheden van 
de regering niet langer zullen worden gehandhaafd dan beslist noodzakelijk is’.103

Boersma  – de minister van Sociale Zaken in het kabinet-Den Uyl  – zal later 
zeggen, dat de Machtigingswet niet nodig was, want het kabinet beschikte over 
voldoende beleidsinstrumenten. Er is veel tijd en energie in de voorbereiding ge-
stoken, maar ‘het is nooit meer geworden dan papier’.104 Toch was het toen ‘do-
delijke ernst’. Die ernst blijkt ook uit een opmerking van Lanser  tijdens de eerste 
van de reeks Verbondsraadsvergaderingen. Onduidelijk is of het nvv in actie zal 
komen als er geen overeenstemming met het kabinet komt. Lanser  meent: ‘stoom 
afblazen is in feite spelen met vuur. We zullen de situatie nuchter moeten gaan 
benaderen. Wij hebben geen behoefte aan het organiseren van vergaderingen of 
bijeenkomsten. Wel kunnen we kamerleden ons standpunt laten weten’. De Ver-
bondsraad valt hem bij. De situatie is duidelijk te ernstig. 

De oliecrisis is niet de oorzaak van de structurele problemen van de Nederlandse 
economie, maar zorgt er wel voor dat de structurele onevenwichtigheden zicht-
baar worden. Eén van die onevenwichtigheden is de ontwikkeling van de col-
lectieve sector. Het kabinet-Den Uyl  voert een reeks van conjuncturele maat-
regelen door, vastgelegd in opeenvolgende werkgelegenheidsnota’s. ‘Met deze 
(werkgelegenheids)nota richt de regering zich voor de derde maal binnen een 
halfjaar tot de Kamer met een uiteenzetting van haar beleid ter bestrijding van de 
werkloosheid. Zij is er diep van overtuigd dat de werkloosheid niet met nota’s 
wordt bedwongen’, schrijft Boersma  in 1975 aan het parlement ter introductie van 
een nieuw conjunctuurprogramma.105 In deze nota wordt voor het eerst ingegaan 
op de structurele problemen van de nationale economie. Daaruit blijkt de nood-
zaak tot beheersing van de collectieve sector. In juni 1976 wordt een 1%-opera-
tie aangekondigd. De stijging van de collectieve lastendruk, die bij ongewijzigd 
beleid circa 1,75% zal bedragen, wordt gereduceerd tot 1%. Dat betekent dat er 
indirect moet worden bezuinigd op de collectieve uitgaven tenzij men het fi nan-
cieringstekort laat oplopen. Die bezuiniging krijgt onder andere vorm in de verla-
ging van de wao-uitkering van 80 naar 75%, door herinvoering van het kostwin-
nersbeginsel in de werknemersverzekeringen en in ‘de vrijwel ongeclausuleerde 
ingrepen met betrekking tot de voorzieningen voor overheids- en onderwijsper-
soneel’. 

‘Met het kabinet is het cnv van oordeel dat er op het terrein van de collectie-
ve uitgaven een beleidsombuiging dient te worden doorgevoerd. Een ongewij-
zigd beleid heeft namelijk onaanvaardbare gevolgen voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. Het cnv is daarom in beginsel bereid mee te werken aan maat-
regelen die zijn gericht op matiging van de groei van de collectieve sector’. De uit-
voering van dat soort plannen zal conform het ‘staande cnv-beleid’ worden be-
oordeeld op de gevolgen voor een eerlijke verdeling en voor de werkgelegenheid. 
Aan die voorwaarden voldoen de kabinetsplannen echter niet. ‘Gevreesd moet 
worden dat de voorgestelde ombuiging van de rijksuitgaven zeer nadelige effecten 
voor de werkgelegenheid zal hebben’. Het cnv vindt de nota ‘onevenwichtig’ en 
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begrijpt niet waarom ‘de niet(meer)-actieven een relatief grotere bijdrage moeten 
geven dan de actieven’.106

Deze stellingname is illustratief voor het cnv. De hoofdlijnen van het beleid 
worden ‘in beginsel’ gedeeld, maar de concrete maatregelen worden verworpen of 
onder kritiek gesteld. Deze kanttekening bij het cnv-beleid wordt overigens niet 
voor het eerst gemaakt. Ook in eerdere periodes viel deze benadering waar te ne-
men. Het is het dilemma waarvoor iedere belangenorganisatie geplaatst wordt: de 
kortere termijnbelangen van de leden moeten telkens worden afgewogen tegen de 
langere termijnbelangen. Ook het cnv erkent de gewenste beleidsrichting en er is 
zeker op bestuurlijk niveau begrip voor het feit dat een bepaalde beleidsrichting 
uit sociaal-economische overwegingen onvermijdelijk is. De onvermijdelijkheid 
van de richting betekent echter niet instemmen met de concrete maatregelen. In 
de spanning tussen het noodzakelijke en het aanvaardbare probeert het cnv con-
sequent te zijn door het accent telkens weer te leggen op de rechtvaardigheids-
aspecten van het verdelingsvraagstuk en op de (te verwachten) gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Daarbij speelt – weliswaar wat op de achtergrond, maar niet 
verborgen in het duister – de wens van de christelijke vakbeweging meer te zijn 
dan een kale zaakwaarnemer. Het cnv ziet voor zichzelf een taak als organisatie 
gericht op maatschappijvernieuwing. Daaraan kan het directe ledenbelang op kor-
te termijn niet volkomen ondergeschikt worden gemaakt, maar er wordt wel tel-
kens naar de marges gezocht.

De sociaal-economische omstandigheden zijn in het midden van de jaren ’70 wei-
nig hoopgevend. Ondanks de inzet op loonkostenmatiging stijgt de werkloosheid 
van circa 44.000 werklozen in 1970 tot meer dan 100.000 in 1973. Die stijging zal 
zich ondanks alle beleidsinspanningen tot in de jaren ’80 voortzetten. Het kabinet 
is zich bewust van het feit dat beheersing van de collectieve uitgaven alleen onvol-
doende is om het herstel te bevorderen. In zijn Nota inzake de Selectieve Groei, 
die midden 1976 verschijnt, doet de minister van Economische Zaken, R.F.M. 
Lubbers  dan ook een reeks voorstellen om de economie structureel naar een ho-
ger plan te tillen.107 Het gaat in de nota om continuïteit (volledige werkgelegen-
heid) en om selectiviteit (aandacht voor milieubehoud, zuinig beheer van grond-
stoffen, en dergelijke). Feitelijk slaat het kabinet met deze benadering een andere 
weg in. Herstel van werkgelegenheid wordt niet langer met behulp van conjunc-
turele instrumenten nagejaagd, maar door versterking van de structuur. Daarom 
worden investeringen gestimuleerd, wordt gepoogd de loonkosten te matigen en 
moet de rol van de collectieve sector op den duur kleiner worden. Het cnv meent 
dat het uitgestippelde beleid ‘onbevredigend’ is, want de werkloosheid wordt on-
voldoende teruggedrongen.108 Als het in dat verband nodig is, zo meent het cnv, 
de economische orde aan te passen, dan is daar geen bezwaar tegen. ‘Indien met 
behulp van het particulier initiatief onvoldoende werkgelegenheid gecreëerd kan 
worden resp. wordt, is het de taak van de overheid ervoor te zorgen dat de werk-
gelegenheid wel op een voldoende peil gebracht wordt, hetzij door het oprichten 
van eigen ondernemingen hetzij door deelname in bestaande ondernemingen’.

‘Het cnv heeft reeds meerdere malen gepleit voor het omzetten van investe-
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ringsaftrek en vervroegde afschrijving in investeringssubsidies en kan derhalve 
instemmen met de voorstellen van de regering op dit punt’.109 Op die manier kan 
de overheid meer invloed op de investeringen – en daarmee op de werkgelegen-
heid – gaan uitoefenen dan tot nu toe gebeurt. De nieuwe regeling, die op 1 april 
1977 van kracht moet worden ‘zal beslist niet het laatste woord zijn. Bij een doel-
gericht investeringsbeleid zal steeds meer rekening moet worden gehouden met 
milieuproblemen, ruimtelijke ordening, energie, internationale arbeidsverdeling 
en vooral ook met de zeggenschapsverhoudingen bij beslissingen. De nieuwe re-
geling is dus slechts een begin, maar het zou een goed begin kunnen worden’.110

In maart 1977 valt het kabinet-Den Uyl  – formeel als gevolg van een verschil van 
mening over de te voeren grondpolitiek, maar feitelijk omdat de verhoudingen tus-
sen de pvda en het cda sterk zijn verslechterd. Na de vervroegde verkiezingen op 25 
mei, die door de pvda worden gewonnen, begint een langdurige formatie die pas op 
19 december 1977 tot een nieuw kabinet leidt. Onder leiding van A.A.M. van Agt  
start een kabinet bestaande uit cda- en vvd ministers. Dit kabinet wordt direct ge-
confronteerd met aanmerkelijke sociaal-economische problemen. De werkloosheid 
is inmiddels opgelopen tot boven de 200.000 werkzoekenden. Het nieuwe kabinet 
zet de hoofdlijnen van zijn sociaal-economisch beleid uiteen in Bestek ’81. Doel is 
(opnieuw) het terugdringen van de werkloosheid tot onder de 150.000, het vermin-
deren van de infl atie, het verbeteren van de bedrijfsrendementen en het bevorderen 
van investeringen. In een verklaring reageert het cnv op de voorstellen. Het Ver-
bond onderschrijft de doelstellingen en ‘erkent dat verdere matiging van inkomens 
onvermijdelijk is’. Toch is de christelijke vakbeweging ongelukkig met de nota. ‘De 
regering gaat er (…) te gemakkelijk van uit dat winstherstel van bedrijven automa-
tisch zal leiden tot meer werkgelegenheid in het bedrijfsleven’.111 Achter deze eens-
gezinde zin schuilt overigens een twistpunt. Tijdens het opstellen van de verklaring 
blijkt dat Van Commenée  – bouw – en Van Dijk – industrie – meer heil zien in het 
beleid dan de andere bonden. Tijdens dat debat wordt ook een zekere controverse 
zichtbaar tussen de marktbonden en de collectieve sectorbonden. De controverse 
blijkt uit de beoordeling van de bezuinigingen op overheids- en onderwijsperso-
neel. Het ligt voor de hand dat de bonden in deze sectoren grote bezwaren hebben, 
maar andere bonden kunnen een zeker begrip opbrengen voor de beleidskeuze van 
het kabinet. Toch acht men het niet wijs om dit verschil van opvatting naar buiten 
te brengen en de rijen worden dan ook gesloten.112

‘Ook over de voorgestelde lastenverlichting maakt het cnv zich ernstige zorgen. 
De regering zegt een rechtvaardige lastenverdeling na te streven. Een deel van haar 
voorstellen is daarmee echter in strijd. (…) De voorgestelde vermindering van de 
sociale uitkeringen met 0,5 procent per half jaar is een extra-matiging ten koste van 
de niet-actieven die indruist tegen de opvatting van het cnv dat de lasten over alle 
bevolkingsgroepen gelijkelijk en naar draagkracht moeten worden verdeeld’.113 

Eind 1978 verhogen de olieproducerende landen opnieuw de prijs van ruwe olie. 
Dat leidt in 1979 tot de tweede oliecrisis, die grote invloed heeft op de Nederland-
se economie. Het kabinet ziet zijn beleidsdoelstellingen in gevaar komen en be-
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sluit tot een extra bezuinigingsronde. Eigenlijk woedt er in het kabinet-Van Agt  
een min of meer permanent debat over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-
economisch beleid.114 Intern is het kabinet verdeeld. De ministers van Financiën, 
F.H.J.J. Andriessen , en Sociale Zaken, W. Albeda , staan tot het aftreden van An-
driessen  in februari 1980 lijnrecht tegenover elkaar. Andriessen  slaagt er niet in de 
in zijn ogen noodzakelijke ombuigingen te realiseren.115 

De bezuinigingsronde in de zomer van 1979 – het 1 juli-pakket – brengt voor-
zitter Harm van der Meulen  ertoe een open brief aan de leden van het cnv te 
schrijven. Hij schrijft bezwaren te hebben tegen de voorstellen, omdat er wordt 
gesneden in de sociale uitkeringen. Ook schrijft hij dat het cnv geen actie tegen 
het kabinetsbeleid zal voeren, zoals door de fnv-bonden wordt gedaan. ‘Onze 
verbondsraad’, schrijft de cnv-voorzitter – ‘is overtuigd van het feit, dat door een 
actie geen werkloze aan werk wordt geholpen’. fnv en cnv denken anders over de 
aftopping van de prijscompensatie. Het cnv is dat met het kabinet eens. ‘Wij heb-
ben ook geconstateerd dat een paar fnv-bonden de gelegenheid aangrijpen om te-
gen de samenstelling van het kabinet te opponeren. Dergelijke acties hebben dus 
een politieke achtergrond’.116 Van der Meulen  gaat er blijkbaar van uit dat cnv-le-
den weten dat het Verbond aan dat soort acties ten principale niet meedoet.

Het cnv verbindt in veel van zijn commentaren zijn kritiek op de sociaal-econo-
mische beleidsvoornemens met de beleidsvoornemens van het kabinet rond de 
zeggenschapsverhoudingen. Die zijn veelal onvoldoende in de visie van de vak-
centrale. Daarmee sluit het cnv aan op zijn bestendige gedragslijn dat de bereid-
heid tot inkomensmatiging wordt verbonden met de rechtvaardige verdeling van 
de lasten en met de wens tot meer zeggenschap voor werknemers. De wens tot 
maatschappijvernieuwing, die in het Visieprogram een belangrijke rol speelt, is 
blijkbaar niet alleen een vroom ideaal, maar vormt de basis voor de beoordeling 
van het kabinetsbeleid. Kern daarvan is feitelijk: eerlijk delen. Niet alleen het be-
schikbare inkomen moet eerlijk verdeeld worden, ook het beschikbare werk. In 
de loop van de jaren ’70 beginnen de eerste discussies over herverdeling van arbeid 
als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Begin 1975 lanceert het nkv het 
voorstel voor vervroegde uittreding. De gedachte is dat oudere werknemers eer-
der uittreden en zo ruimte maken voor jongere werknemers. In eerste instantie 
zijn de reacties niet positief. Boersma  laat deskundigen onderzoeken welke maat-
regelen nodig zijn om vervroegde uittreding mogelijk te maken. Zij geven hem 
een negatief advies. Lang niet alle 63- en 64-jarigen zullen vrijwillig uittreden en 
als dat wel zo is, dan is de vervanging door jongeren lang niet zeker. Ondanks de 
eerste negatieve tonen wordt er toch met deze vorm van herverdeling van werk 
geëxperimenteerd. Zo wordt in april 1977 een vut-regeling in de bouwnijverheid 
ingevoerd.117 Omstreeks diezelfde tijd is Boersma  bereid om collectieve middelen 
in te zetten om zo’n regeling in de Rotterdamse haven mogelijk te maken.118 Een 
andere vorm van herverdeling die de vakbeweging bepleit, is de verkorting van de 
werkweek van 40 naar 36 uur. Daarnaast ontstaat – mede in het kader van betaalde 
arbeid door (gehuwde) vrouwen – het fenomeen van de deeltijdarbeid.
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8.2.2  Arbeidsvoorwaardenbeleid

De Wet op de loonvorming, die in 1969 door de Staten-Generaal wordt aanvaard, 
betekent formeel het einde van de geleide loonpolitiek, maar in de daarop vol-
gende jaren maakt het kabinet negen keer gebruik van een wettelijke bevoegdheid 
tot ingrijpen. Het patroon daarbij is steeds hetzelfde. Op nationaal niveau – in 
de Stichting van de Arbeid – ontstaat geen overeenstemming over het loonbeleid 
voor het komende jaar. Het gebrek aan overeenstemming tussen werkgevers- en 
werknemerscentrales vormt vervolgens de basis voor de minister van Sociale Za-
ken om in te grijpen. Blijkbaar heeft de geleide loonpolitiek een beeld doen ont-
staan van hoe loonpolitiek vorm moet krijgen. Dat beeld is dat decentrale onder-
handelaars niet op basis van overleg met hun leden, maar op instructie van hun 
centrale opereren. Blijkbaar is het beeld ook dat decentrale onderhandelingen al-
leen maar verantwoord zijn en in het macro-economisch beleid passen als de ka-
ders centraal worden vastgelegd. Feitelijk wordt daarbij over het hoofd gezien dat 
centrales worden gevormd door leden, die met een nationale overeenkomst moe-
ten instemmen, leden die voorkeur hebben om op decentraal niveau zelf te onder-
handelen. 

Blijkbaar bestaat bij de overheid het beeld dat loonmaatregelen effectief zijn als 
economisch sturingsinstrument. Toch is dat nog maar de vraag. De loonexplosie 
van 1963 kan heel wel verklaard worden uit het feit dat de loonontwikkeling in 
Nederland in de loop van de jaren ’50 steeds verder afweek van de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Meer in het algemeen is aangetoond dat geleide loonpolitiek 
of het treffen van loonmaatregelen op korte termijn enig effect kunnen hebben, 
maar dat op langere termijn het inhaaleffect de korte termijneffecten tenietdoet. 
Er is met andere woorden wel een zekere loonpolitieke invloed op het tijdpad van 
de loonontwikkeling, maar niet op het niveau van de lonen op langere termijn.119 
In verzet tegen loonmaatregelen wijst de vakbeweging dan ook – terecht – op het 
inhaaleffect.

Op 25 augustus 1970 staken Rotterdamse metaalarbeiders op de scheepswerven. 
Hun grootste grief is dat collega’s die via koppelbazen te werk worden gesteld, 
meer verdienen dan zij.120 Zij dwingen, in de loop van de volgende dag gesteund 
door de bonden, een loonsverhoging van f 400,– af voor de rest van het jaar en de 
koppelbazen worden aan banden gelegd. Dit snelle succes leidt tot een kettingre-
actie in de toch al onrustige Rotterdamse haven, waar op 28 augustus massale sta-
kingen uitbreken. Ook daar worden de offi ciële partijen het snel – op 1 september 
– eens, maar als de bonden oproepen om het werk te hervatten, blijken actiecomi-
tés nieuwe eisen te formuleren en worden de stakingen voortgezet. De arbeiders in 
de Rotterdamse haven verzetten zich niet alleen tegen de werkgevers, maar feitelijk 
ook tegen de vakbonden, die als onderdeel van de sociaal-economische instituties 
blijkbaar onvoldoende de gevoelens die onder hun leden leven, verwoorden. Het 
kost de vakbeweging dan ook veel moeite om de rust te herstellen.121

De golf van acties slaat over naar andere bedrijfstakken, onder andere naar de 
bouw.122 De vakcentrales zien in de ontwikkelingen aanleiding om in te grijpen. 
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In een paginagroot artikel legt De Gids de leden uit waarom nvv, nkv en cnv het 
initiatief nemen om tot landelijke afspraken met de werkgevers te komen. Tel-
kens wordt beklemtoond dat de vakcentrales ‘in het nu geldende systeem van 
vrije loonpolitiek een bescheiden rol spelen. Maar er kunnen situaties ontstaan, 
waarin het nodig is, acties van bonden of acties waarmee de bonden geconfron-
teerd worden, te coördineren’. Blijkbaar is die situatie ontstaan. Op initiatief van 
het Overlegorgaan worden er op 1 september tussen de vakcentrales en de grote 
werkgeversorganisaties afspraken gemaakt.123 De afspraken komen er op neer dat 
partijen het er over eens zijn dat de lonen met maximaal f400,– verhoogd kun-
nen worden en dat die loonsverhoging netjes in de cao’s zal worden verwerkt. 
Met andere woorden: de f400,– is geen eenmalige uitkering, maar een structurele 
loonsverhoging. Ook wordt afgesproken: dat ‘de uitwassen van het uitlenen van 
arbeidskrachten moeten beteugeld worden, door via vergunningen deze “handel 
in mensen” aan strenge voorschriften te binden’.124 

De explosie van onlustgevoelens werkt in ieder geval binnen het cnv lang door. 
De christelijke vakcentrale houdt vast aan haar wens een brede rol te blijven spe-
len als maatschappelijke organisatie, maar is met enige regelmaat bevreesd voor 
de invloed van actiecomités. Zo wordt in verzet tegen een in 1980 te treffen loon-
maatregel onder andere geargumenteerd dat dit soort maatregelen de weg effent 
voor actiecomités. Ook het beleid gericht op beheersing van de loonkosten, dat 
in de loop van de jaren ’70 wenselijk wordt, wordt beheerst door het sociaal haal-
bare. De vakbeweging herinnert zich daarbij – veelal niet expliciet overigens – de 
uitbarsting in augustus 1970.

Kort nadat de centrale organisaties geprobeerd hebben om met landelijke afspra-
ken de geest weer in de fl es te krijgen, verschijnt de Miljoenennota. Die bevat een 
onaangename boodschap voor de vakbeweging: als de lonen zich ongewenst drei-
gen te ontwikkelen, volgt een loonstop. Het kabinet beroept zich op het fel om-
streden artikel 10 van de Wet op de loonvorming en dat schiet de vakbeweging in 
het verkeerde keelgat. De Verbondsraad meent, dat ‘de aangekondigde loonstop 
economisch in het geheel niet is aangetoond’. Volgens de cnv-bestuurders zal ‘een 
zo eenzijdige inkomensregulerende maatregel (…) weinig effectief zijn. Een der-
gelijke maatregel is bovendien koren op de molen van destructieve elementen die 
pogen de arbeidsonrust te misbruiken voor politieke doeleinden’. Daarmee ver-
wijst het cnv naar enkele radicale actiecomités in de Rotterdamse haven, die door 
middel van acties nog hogere looneisen willen realiseren. Het gaat om acties die 
op dat moment nog niet zijn beteugeld. De Verbondsraad meent dat het kabinet 
de economische problemen erger voorstelt dan deze zijn en daarom kan ‘onder 
de huidige omstandigheden de economie ook zonder loonstop worden bijge-
stuurd’.125 

In de weken na Prinsjesdag komt overleg opgang over het te voeren beleid. De 
ser geeft desgevraagd zijn visie op de bijsturing, die in 1971 nodig is.126 Ook in de 
Stichting van de Arbeid vindt overleg plaats. Uit dat overleg blijkt overeenstem-
ming over het feit dat de loonontwikkeling in het nieuwe jaar moet achterblijven 
bij de productiviteitsontwikkeling, maar er is verschil van mening over de mate 
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waarin dat moet gebeuren. De werknemers spreken over ‘achterblijven’, de werk-
gevers over ‘een belangrijk achterblijven’. De Stichting is en blijft verdeeld. De 
werknemersgeleding betoogt dat een loonmaatregel voor het eerste halfjaar zal 
leiden tot een loonexplosie na afl oop van de maatregel en mede daarom is zo’n 
maatregel ongeschikt om de gewenste loonmatiging voor 1971 te realiseren.127 Het 
gebrek aan overeenstemming brengt de werkgevers ertoe om te stellen dat het ka-
binet de knoop maar moet doorhakken en dat doet het kabinet-De Jong dan ook 
door het formeel afkondigen van een loonstop voor de eerste zes maanden van 
1971. Het kabinetsvoornemen zal op 15 en 16 december in de Tweede Kamer aan 
de orde komen. Dat brengt de organisaties van werknemers in de metaalnijverheid 
en in de elektrotechnische industrie ertoe de vakcentrales te vragen om op dins-
dag 15 december van elf tot twaalf uur het werk te onderbreken. Ook hier spelen 
de ervaringen van een paar maanden eerder zeker een rol. Het verzoek leidt in de 
Verbondsraad tot een principiële discussie. Is zo’n actie geen politieke staking? 
‘De overgrote meerderheid van de vergadering is van oordeel dat nog niet van een 
politieke staking gesproken kan worden zolang het parlement nog niet gesproken 
heeft. Daarna wordt de situatie anders’.128

De situatie wordt anders, want het parlement keurt de loonstop – ondanks de 
landelijke werkonderbreking – goed. ‘Het spel’, zegt Lanser  op 16 december in 
de Verbondsraad, ‘is hard gespeeld, maar dit spel is nu uit en voor een deel ver-
loren. Wij moeten niet wraakzuchtig zijn en als gevolg daarvan dingen doen die 
de publieke opinie tegen ons zou doen keren’. De vakbeweging moet zich ‘aan de 
spelregels van de parlementaire democratie houden. Dat betekent, dat de vakbe-
weging geen politieke staking mag uitlokken of steunen. De vakbeweging zal een 
halfjaar met de opgelegde loonmaatregel moeten leven en in het kader daarvan zo 
goed mogelijk de belangen van werknemers moeten dienen’.129 De loonmaatregel 
beperkt de ruimte voor loonstijging tot 4% en conform de Wet op de loonvor-
ming neemt het kabinet maatregelen om de prijzen te reguleren. Doel van beide 
acties is om de infl atie aan banden te leggen.

Op 6 juli 1971 treedt het nieuwe kabinet-Biesheuvel  aan. J. Boersma  is in dat ka-
binet minister van Sociale Zaken. Een van zijn eerste maatregelen is het intrekken 
van de loonmaatregel. Boersma  stemt in december als lid van de arp-fractie tegen 
de loonmaatregel en stelt het intrekken van de maatregel dan ook als voorwaarde 
voor zijn ministerschap. Doel van het intrekken is om de verhouding tussen kabi-
net en vakbeweging te verbeteren.130 Opvallend is, dat het cnv nauwelijks reageert 
op ‘het verstandige besluit om de lonen niet verder te bevriezen’. Men is in het na-
jaar van 1971 druk met een discussie over de arbeidsvoorwaardennota 1972.131

Tijdens de voorbereidingen op het arbeidsvoorwaardenbeleid 1972 wordt de 
centrale vraag op welke wijze de prijscompensatie moet worden verwerkt in de 
lonen. ‘Ook de vakbeweging’, zo meent de Verbondsraad, ‘zal een bijdrage moe-
ten leveren aan (…) een zekere ombuiging van de nominale loon- en prijsontwik-
keling’. De loonsom stijgt in die jaren met 12 tot 15% en de prijzen met bijna 10% 
per jaar. Dat kan zo niet doorgaan. ‘Het is noodzakelijk, vooral gelet op de toe-
komstige ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inkomenspositie van werk-
nemers in het algemeen en de laagstbetaalden in het bijzonder, dat de infl atie en 
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de overbesteding worden afgeremd’.132 Om dat doel te bereiken, kunnen verschil-
lende maatregelen worden genomen. Een daarvan is het niet langer indexeren van 
stijgingen van de indirecte belastingen. Een andere maatregel is het uitbetalen van 
de prijscompensatie in een voor ieder gelijk bedrag, centen in plaats van procen-
ten. Over dat laatste ontstaat een langdurige discussie in de Verbondsraad. De 
voor- en tegenstanders houden elkaar blijkbaar in evenwicht, want na een schor-
sing van de vergadering ‘stelt de voorzitter voor, om, gehoord de discussie, (…) 
uit te spreken, dat de prijsstijgingen procentueel gecompenseerd dienen te wor-
den. Daarbij zou dan gewerkt moeten worden met een minimum (met het oog op 
de laagstbetaalden) en een maximum (om overcompensatie tegen te gaan)’.133

In het overleg in de Stichting van de Arbeid en met het kabinet is de vakbewe-
ging – zo schrijft Van der Meulen  in een terugblik – bereid akkoord te gaan met 
een driejarig programma, waardoor de jaarlijkse loonsomstijging wordt terug-
gedrongen: 12% in 1972, 10% in 1973 en 8% in 1974. De werkgevers vinden dat 
evenwel onvoldoende. Het overleg leidt niet tot landelijke afspraken en minister 
Boersma  grijpt niet in, zodat de onderhandelingen voor nieuwe cao’s voor 1972 
op decentraal niveau zonder centraal kader worden gevoerd.134

De drie vakcentrales presenteren hun arbeidsvoorwaardennota 1973 al vóór de 
zomer van ’72. In die nota wordt verband gelegd tussen ‘een matiging in de loons-
sfeer en het honoreren door de overheid van verlangens inzake collectieve voor-
zieningen’. De vakcentrales willen daarmee nadrukkelijk duidelijk maken dat zij 
niet alleen uit zijn op materiële verbeteringen, maar ook op immateriële. Met dat 
laatste geven de centrales een beeld van hun hervormingsagenda. De onderhande-
lingen over een ‘sociaal contract’ beginnen in de laatste weken van de zomer. Een 
‘sociaal contract’ moet niet alleen afspraken over het arbeidsvoorwaardenbeleid 
bevatten, maar ook over het prijsbeleid en over de inzet van de collectieve mid-
delen. Het overleg wordt dan ook gehinderd doordat op 20 juli het kabinet-Bies-
heuvel  ten val komt.135

Op 16 oktober bespreekt de Verbondsraad ‘de 7e versie van de proeve van een 
sociaal contract’. Uit de discussie blijkt dat de onderhandelingen complex zijn, 
niet alleen door de inhoud, maar ook vanwege de politieke context waarbinnen 
de gesprekken plaatsvinden. Eind november vinden er nieuwe Kamerverkiezin-
gen plaats en het al dan niet sluiten van een ‘sociaal contract’ speelt in de verkie-
zingsstrijd een rol. Een andere complicerende factor is de opstelling van de Indu-
striebond nvv, die duidelijk maakt zich niet gebonden te achten aan de inzet van 
de vakcentrales. Lanser  doorgrondt – naar eigen zeggen – de opstelling van de In-
dustriebond nvv niet. De bond heeft geen bezwaar tegen een sociaal contract als 
zodanig, maar wil zich nergens op vastleggen, ‘misschien om federatievorming te 
torpederen, misschien om politieke redenen, misschien ook om beide’.

Ondanks de complexe omgeving vorderen de onderhandelingen en de Ver-
bondsraad concludeert aan de vooravond van een gesprek met het kabinet dat ‘het 
zeer wel mogelijk is om voor 1973 tot afspraken te komen’.136

Op 30 oktober vergadert de Verbondsraad opnieuw. De situatie is ingrijpend 
anders dan enige dagen eerder. De voorzitter van het nvv, H. ter Heide,  is als ge-
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volg van de opstelling van de Industriebond nvv afgetreden, de andere bestuursle-
den hebben hun portefeuille ter beschikking gesteld. Dat gebeurt de dag voor het 
gesprek met het kabinet, waaraan het nvv dan ook offi cieel niet meedoet hoewel 
het alleszins mogelijk lijkt om tot overeenstemming te komen.

De ontstane situatie – waarin eerst binnen het nvv moet worden gezocht naar 
herstel van de verhoudingen – heeft niet alleen gevolgen voor het al dan niet slui-
ten van een ‘sociaal contract’. Tijdens de Verbondsraadsvergadering van 6 novem-
ber wordt uitvoerig stil gestaan bij de gevolgen voor de federatievorming. ‘Een 
aantal leden spreekt zich voorshands uit vóór uitstel van een uitspraak door de 
algemene vergadering tot na 8 januari 1973 [dan neemt het nvv offi cieel een be-
sluit over de gevolgen van de opstelling van de Industriebond, ph]. De leden, die 
om hun oordeel over de federatievorming worden gevraagd, moeten kennis kun-
nen hebben van de strategie van het nvv en die is – als gevolg van de opstelling 
van Groenevelt  en de zijnen – nu onduidelijk. Na de nodige discussie concludeert 
Lanser  dat het cnv zijn eigen besluitvormingsweg gaat, maar ‘dat de federatie op 
1 januari 1973 anders dan in naam’ niet kan starten.137

Binnen het nvv wordt alles op alles gezet om de rijen te sluiten. De kern van de 
controverse tussen Groenevelt  en Ter Heide  schuilt in de koers van de vakbewe-
ging. ‘Ons’, zo stelt Groenevelt , ‘interesseert infl atie niet zo zeer; wij willen fun-
damentele veranderingen, een herverdeling van kennis en macht’. Ter Heide  be-
schouwt infl atiebestrijding juist wel als een primaire taak van de vakbeweging. Als 
Ter Heide  terugtreedt, lijkt deze controverse minder op de voorgrond te staan. 
Uiteindelijk stemt de Industriebond nvv in met het afsluiten van een centraal ak-
koord, zij het onder één voorwaarde. De verschillen tussen het centraal akkoord en 
de arbeidsvoorwaardennota van de vakcentrales moeten in kaart worden gebracht. 
Die verschillen vormen dan het actieprogramma voor de komende jaren.138

Op 6 december wordt het centraal akkoord getekend. Het is niet langer een 
overeenkomst tussen drie partijen, maar een aanbeveling van de Stichting van de 
Arbeid aan cao-partijen voor het nieuwe cao-seizoen. In het akkoord wordt be-
paald dat de lonen met 3,5% kunnen stijgen – los van de prijscompensatie. Daar-
over wordt afgesproken deze volledig uit te keren met een drempel van 0,75%. 
Ook wordt cao-partijen ‘een geleidelijke invoering 40-urige werkweek en 20 va-
kantiedagen in 1975’ aanbevolen.139

Een centraal akkoord bedoelt kaders te geven voor de decentrale onderhandelin-
gen. In theorie worden die onderhandelingen vereenvoudigd door de afspraken 
van de centrale organisaties, maar in 1973 blijkt de praktijk heel anders. De cao-
onderhandelingen lopen uit op een enorm sociaal confl ict. De drie Industriebon-
den doen voorstellen die in hun zienswijze passen binnen de centraal gemaakte 
afspraken. Die voorstellen hebben de herverdeling van de loonsom tot doel. De 
loonsverhoging – zo bepleiten de bonden – moet niet langer in procenten, maar in 
centen worden gegeven. Daarbij wordt de prijscompensatie gemaximeerd op een 
bedrag van f250,– per procent. Het geld dat overblijft, kan worden gebruikt om 
de lagere inkomens extra te verhogen. De werkgevers wijzen deze aanpak van de 
hand en op 20 februari breekt de eerste staking uit bij Hoogovens. In de daarop 
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volgende maanden wordt bij 141 bedrijven gestaakt. Het grootste naoorlogse ar-
beidsconfl ict komt tot een einde doordat op landelijk niveau een overeenkomst 
wordt gesloten, het ‘Haags akkoord’. Dat akkoord houdt het midden tussen de 
eisen van de stakers en de bereidheid van de werkgevers. De lonen worden met 
een klein percentage en met een vast bedrag verhoogd en de prijsstijgingen wor-
den minder gecompenseerd naar mate het inkomen toeneemt. Tijdens het confl ict 
valt het werknemersfront in zekere zin uit elkaar. nvv en nkv menen hun werk in 
de Stichting van de Arbeid en de ser te moeten opschorten. Deze centrales ver-
wijten de werkgeversorganisaties zich te bemoeien met de decentrale onderhan-
delingen. De werkgeverscentrales ontkennen dat overigens. Ondanks die ontken-
ning schort eerst het nvv, later gevolgd door het nkv, het centraal overleg op. Het 
cnv doet dat niet. De Verbondsraad meent ‘dat door verkleining van inkomens-
verschillen een bescheiden begin kan worden gemaakt met een rechtvaardiger in-
komensbeleid’. Dit beleid kan ‘geen uitstel dulden’ en daarom is overleg in ser en 
Stichting dringend nodig.140

Er is niet alleen verschil van mening tussen de vakcentrales, ook binnen het cnv zelf 
zijn er de nodige problemen met de acties van de Industriebonden. De verschillen 
blijken bij de bespreking van het voorstel om de actie ‘Kom op’ te starten, een actie 
om de stakers fi nancieel te ondersteunen. Binnen het cnv wordt – met de woorden 
van Lanser  – ‘genuanceerd’ over deze actie gedacht. In gewoon Nederlands betekent 
dit dat er stevig verschil van mening is. De Christelijke Beambtenbond verwoordt 
de gevoelens van ‘de oppositie’ door te stellen dat ‘herverdeling van het inkomen, 
waarbij alle inkomens zullen zijn betrokken, een zaak is, die geen uitstel kan dul-
den’, maar ‘dat een meer rechtvaardige verdeling van het inkomen niet een zaak is 
die kan worden geregeld door middel van loonvoorstellen in collectieve arbeids-
overeenkomsten, omdat daarmee slechts een gering deel der inkomens betrokken 
wordt’.141 Met andere woorden: er is overeenstemming over het doel, maar verschil 
van mening over het middel. Daarbij komt, dat andere bonden geconfronteerd wor-
den met de nadelige gevolgen van de acties. Zo meldt Van Commenée  –bouw – dat 
leden zijn bond verlaten als gevolg van de industriële stakingen.142 Er bestaat bij de 
bonden dan ook weinig sympathie voor de actie ‘Kom op’. De Verbondsraad ver-
hult het verschil van mening in een verklaring, door te stellen dat ‘enkele organisa-
ties nader beraad met hun bondsinstanties noodzakelijk achten alvorens te kunnen 
beslissen of zij dit beroep [van de Industriebond, ph] kunnen ondersteunen’.

De Industriebond cnv krijgt – zoals vaker bij spanningen binnen het cnv – voor 
de voeten geworpen dat de organisatie in het kielzog van de Industriebond nvv 
vaart. Van Dijk – industrie – wijst er in de Verbondsraad op dat alle besluiten van 
de bond democratisch zijn genomen en dat de bond derhalve zijn eigen beleid 
voert.143 Daarmee geeft hij het gebruikelijke antwoord op het verwijt. Praktisch 
probleem is dat beleid altijd tot stand komt in wisselwerking met leden, maar dat 
daarbij ook gelet wordt op de andere actoren. Het verwijt van ‘slaafse’ navolging 
gaat dan ook altijd te ver, terwijl het beeld van volkomen zelfstandige besluitvor-
ming even onjuist is.

De verschillen van mening binnen het cnv worden verscherpt doordat ook 
christelijke besturenbonden positie kiezen in het debat – zo pleit de cbb Gronin-
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gen voor het beëindigen van de acties door de Industriebond –, maar ook doordat 
bemiddelingspogingen mislukken. Ondanks de verschillen is er ook overeenstem-
ming. Door de discussies in de Verbondsraad heen speelt ook telkens weer de in-
druk dat de werkgeversorganisaties er op uit zijn de Industriebonden ‘kapot’ te 
maken. Dat is dan ook steeds een belangrijke reden om de rijen naar buiten toe te 
sluiten. ‘De raad vreest dat de Industriebond cnv – die zelf ook de pogingen om 
uit de impasse te geraken graag had zien slagen – niet kan ontkomen aan voort-
zetting van de akties en nu, evenals de beide andere Industriebonden, tot de uiter-
ste inspanning wordt gedwongen’.144 Ook is er overeenstemming over het feit dat 
uit alle macht moet worden gezocht naar een oplossing voor het voortslepende 
confl ict. Die oplossing wordt gevonden. Vlak voor Pasen roept de gezaghebben-
de voorzitter van de ser, J. de Pous , partijen op om de strijdbijl enige tijd te laten 
rusten, om de acties op te schorten en om het overleg te hervatten. Omdat de op-
roep vertrouwelijk grondig is voorbereid, reageren partijen positief en begraven 
de bijl (tijdelijk).

De oliecrisis heeft ook gevolgen voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van de vak-
centrales. Opnieuw staat ‘herverdeling’ op de agenda en opnieuw voelen centrale 
werkgeversorganisaties weinig voor de vakbondsvoorstellen. Begin november ziet 
het er even naar uit dat de zeven voorzitters van de centrale werkgevers- en werk-
nemersorganisaties het in het zogenoemde zeven-voorzittersoverleg met elkaar 
eens worden, maar de werkgeversorganisaties geven hun leidslieden onvoldoen-
de ruimte. Dat wordt overigens minder relevant als het kabinet besluit een zoge-
noemde Machtigingswet bij het parlement in te dienen. In tegenstelling tot eerdere 
– en latere – loonmaatregelen is het cnv bereid de Machtigingswet te accepteren. 
De economische situatie rechtvaardigt blijkbaar kabinetsingrijpen in de lonen. De 
maatregelen hebben overigens maar een beperkte looptijd: tot 1 april 1974. Rond 
die tijd blijken de gevolgen van oliecrisis minder heftig dan eerder werd verwacht 
en is er ruimte voor hernieuwd centraal overleg. Dit overleg leidt overigens niet tot 
gezamenlijke conclusies. Opnieuw speelt verschil van inzicht rond de herverdeling 
van inkomen. De werkgevers willen de vakbeweging in zekere mate volgen, maar 
minder ver gaan dan de werknemersorganisaties willen. Dat brengt het kabinet ertoe 
om op grond van de Machtigingswet de arbeidsvoorwaarden ook voor de rest van 
het jaar te regelen. Het kabinetsbesluit bevat ‘een zeer gecompliceerde regeling, die 
wat de maatregelen betreft, heel dicht bij de werknemersvoorstellen ligt. (…) Voor 
ons’, zo schrijft Van der Meulen , ‘dus een aanvaardbare oplossing’.145

In het najaar van 1974 wordt opnieuw geprobeerd om tot landelijke afspraken 
te komen, maar dat lukt opnieuw niet. Weer is het de strijd om de inkomensver-
deling die de partijen uit elkaar houdt. In het najaar van 1975 herhaalt zich het pa-
troon, maar met dien verstande dat de vakbeweging bereid is ‘de loonkosten zo-
danig te matigen dat (die voor) de modale werknemer gelijk zou blijven’. De hoge 
werkloosheid en de vrees voor omvangrijke bezuinigingen op de collectieve uit-
gaven vormen voor het cnv belangrijke overwegingen om voor de nullijn te kie-
zen. De werkgevers vinden de nullijn te hoog en er wordt opnieuw geen centraal 
akkoord overeengekomen. ‘De regering’, zo schrijft arbeidsvoorwaardencoördi-
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nator Van der Meulen , ‘had reeds meegedeeld een loonmaatregel af te zullen kon-
digen als de partners in de Stichting van de Arbeid het niet eens zouden worden’. 
Dat gebeurt dus. Overigens tot grote woede van de vakbeweging, want de rege-
ring grijpt in in de prijscompensatie. De vakbeweging reageert dan ook stevig en 
het kabinet-Den Uyl  besluit dit gedeelte van de loonmaatregel terug te nemen. 

Het ingetrokken gedeelte van de loonmaatregel brengt de werkgevers op een 
idee, want tijdens de centrale voorbereiding op het cao-jaar 1977 blijkt dat zij het 
voornemen hebben de betaling van prijscompensatie uit de cao’s te schrappen. 
Het cnv ondersteunt de gedachte van minister Boersma  om de betaling van prijs-
compensatie niet af te schaffen, maar daarover een gezamenlijke studie te starten. 
De andere partijen bij het overleg wijzen de gedachte evenwel af en – de geschie-
denis wordt eentonig – er komen opnieuw geen centrale afspraken.

Tijdens de cao-onderhandelingen blijkt dat de decentrale werkgevers hun lan-
delijke organisaties volgen. Zij weigeren cao’s te sluiten waarin prijscompensa-
tie wordt uitbetaald. Onderhandelingen lopen vast en er breken stakingen uit. De 
eerste staking begint op 7 februari. Van der Meulen  stelt vast dat er geen sprake 
is van algemene, maar van selectieve stakingen. Dat wil zeggen dat ‘de stakings-
doelen in verschillende bedrijfstakken zorgvuldig worden gekozen op basis van 
criteria als sterkte en omvang van de ondernemingen, kwetsbaarheid van het pro-
ductieproces, uitstralingseffect op andere ondernemingen of bedrijfstakken, etc’. 
Wat hij niet meldt, is dat selectief staken veelal goedkoper is voor bonden dan het 
uitroepen van een algemene staking. Er behoeven minder stakingsuitkeringen te 
worden betaald.

Een paar dagen voor de eerste staking richt het cnv zich in paginagrote adver-
tenties tot de Nederlandse bevolking. Daarin de boodschap: het cnv heeft tot het 
uiterste geprobeerd acties te voorkomen, maar dat is niet gelukt. Nu zijn de werk-
gevers aan zet. ‘Zij kunnen, misschien zelfs nu nog, de uitbarsting van het confl ict 
voorkomen door zich bereid te verklaren alsnog mee te werken aan een oplossing 
zoals het cnv die heeft voorgesteld’. De werkgevers reageren niet en daarom zoekt 
het cnv contact met de christelijke werkgevers via het Convent van Christelijk-
Sociale Organisaties. Dat heeft – volgens Van der Meulen  – een brief van de werk-
gevers tot gevolg om het overleg op landelijk niveau te heropenen. Dat overleg 
– 20 uur vergaderen – leidt op 12 februari tot het ‘Haagse protocol’. Kern daarvan 
is, dat de prijscompensatie in 1977 gehandhaafd blijft en dat ‘werkgevers en werk-
nemersorganisaties in onderling overleg of samen met de regering zullen nagaan 
wat er in 1978 moet gebeuren als in 1977 de prijsstijging of andere sociaal-econo-
mische ontwikkelingen veel slechter uitvallen dan nu wordt verwacht’. Ook zal 
een gezamenlijke studie worden gedaan naar het systeem van prijscompensatie.146 
Het protocol bevat geen afspraken over het andere aspect van het confl ict, name-
lijk de werkelijke loonsverhoging. De vakbeweging houdt vast aan 2%, de werk-
gevers willen niet verder gaan dan 1%.

Met het ‘Haags protocol’ zijn de stakingen overigens niet voorbij, want het pro-
tocol moet worden vertaald in de cao’s waarin ook afspraken moeten staan over 
de reële loonsverhoging. Maar het protocol draagt wel bij aan het beëindigen van 
het arbeidsconfl ict.147
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Staken is meer dan het simpelweg neerleggen van het werk. Naast zakelijke as-
pecten spelen emoties, die soms hoog oplopen, een rol. Er ontstaan spanningen 
op de werkvloer tussen stakers en niet-stakers, maar ook tussen de stakers onder-
ling, zeker als er wantrouwen in de gelederen sluipt. Dat is het geval in die eerste 
maanden van 1977. Op 5 februari brengt het cnv een persbericht uit waarin het 
standpunt – studeren op de toekomst van de prijscompensatie – wordt herhaald. 
Sommige kranten begrijpen daaruit dat het cnv een nieuw voorstel doet en fnv-
voorzitter Wim Kok  spreekt over ‘een dolkstoot in de rug van de stakers’.148 Dit 
wantrouwen is mede het gevolg van de ontwikkelingen aan de top van de vak-
beweging. Eind 1975 kondigen nvv en nkv een federatie aan en het Overlegor-
gaan wordt opgeheven. In verband hiermee besluiten de gefedereerde organisa-
ties de structurele contacten met het cnv te verbreken. De onderlinge contacten 
– formeel en informeel – die tot dan zorgden voor min of meer goede, regelma-
tige communicatie, vallen weg. En in roerige tijden, waarin een gerucht snel uit-
groeit tot een feit, is de bodem voor misverstanden even snel gevoed, zeker ook 
omdat bij de Industriebonden geen enkele vorm van samenwerking bestaat. Het 
cnv staat er – zeker voor zijn eigen gevoel – alleen voor en dat leidt ook intern 
tot spanningen. Daarbij speelt zeker een rol dat binnen het cnv door een spraak-
makende minderheid altijd nog principiële bezwaren worden geuit tegen het sta-
kingswapen. Het cnv voelt dan ook de noodzaak van optimale communicatie met 
de eigen achterban en met de mensen uit ‘de eigen zuil’. Communicatie in de vorm 
van media-aandacht. De aandacht wordt vooral opgeëist door de grote organisa-
ties van de nieuwe fnv, die duidelijk willen maken dat de nagestreefde maatschap-
pijhervorming door de federatie krachtig wordt voortgezet. Dat leidt tot stevige 
aanvaringen tussen het cnv en de actualiteitenrubrieken van de ncrv en de kro. 
Daarbij komt – zoals wij eerder in dit hoofdstuk zagen – de aanval van de Indu-
striebond nvv op cnv-voorzitter Lanser . Zijn adviseurschappen bij ogem en de 
abn dragen op dat moment niet bij aan een positief imago van het cnv.

‘Dit mag nooit meer voorkomen’, zegt Cees Zwijnenburg  – bestuurder van de 
Vervoersbond cnv – bij de beëindiging van de staking in de havens. Hij voegt er 
volgens De Gids aan toe: ‘Gezien de instelling en de uitgangspunten van het cnv 
en zijn leden hoop ik, dat een dergelijke krachtmeting niet meer nodig zal zijn 
om gerechtvaardige eisen ingewilligd te krijgen’. In navolging van Zwijnenburg  
bepleit het cnv nogmaals het opstellen van regels ter voorkoming van acties. Dit 
‘vredesrecht’ verdient aandacht, want ‘staking is niet alleen een uiterste middel, 
het is ook een middel dat veel economische en sociale schade berokkent’.149 Op 
deze manier probeert het cnv dat deel van zijn achterban waar stakingen (nog) 
steeds niet zijn geaccepteerd, duidelijk te maken dat het oplossen van confl icten 
bij voorkeur gebeurt in goed overleg en dat de nagenoeg afgelopen acties het cnv 
werden opgedrongen door onwillige werkgevers. Of de bedoelde achterban te-
vreden is gesteld, is overigens niet duidelijk.

In het najaar van 1977 wordt een noviteit geïntroduceerd in het arbeidsvoor-
waardendebat. Als gevolg van de voortdurend oplopende werkloosheid bepleit 
de vakbeweging maatregelen om aan die stijging een einde te maken. Een van de 
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maatregelen beoogt het maken van afspraken over het aantal arbeidsplaatsen, de 
zogenoemde arbeidsplaatsenovereenkomsten (apo’s).150 De apo vormt een on-
derdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de fnv-bonden, maar niet van het 
cnv-beleid. Het cnv zet in op het maken van afspraken over vervroegde uittre-
ding, educatief verlof voor oudere werknemers ter voorbereiding op hun pensi-
oen en de introductie van vijfploegendiensten.151 Het Verbond wil overigens in 
het verlengde van de vut-regelingen wel afspraken maken over de vervanging van 
de vervroegd uitgetreden werknemers. ‘Verplichtstelling van volledige vervan-
ging middels een arbeidsplaatsenovereenkomst wordt niet reëel geacht’.152 Dat wil 
niet zeggen dat er niet gestreefd moet worden naar maximale werkgelegenheid en 
daarom bepleit het cnv de instelling van bedrijfstakcommissies, ‘die de onderne-
mingen informeren over de arbeidsmarktgevolgen voor de bedrijfstak van hun in-
vesterings- en andere plannen. (…) De bedoeling is om in afspraken vast te leggen 
wat de aard en omvang van de arbeidsplaatsen zullen zijn en in welke gebieden de 
investeringen zullen plaatsvinden’.153 Naast de beleidsinitiatieven gericht op be-
strijding van de werkloosheid agendeert de vakbeweging voor 1978 opnieuw een 
beleid gericht op inkomensherverdeling via de aftopping van de prijscompensatie 
en maakt zij haar gematigde looninzet afhankelijk van voortgang op het gebied 
van de wetgeving rond de vermogensaanwasdeling.

Er komt opnieuw geen sociaal akkoord tot stand. Op 18 november vergadert 
het Bestuur van de Stichting van de Arbeid. Terpstra  rapporteert: ‘Van Veen  
[voorzitter van het vno, ph] leest een verklaring voor, waaruit duidelijk blijkt, dat 
de werkgevers een Centraal Akkoord niet zien zitten, tenzij de werknemers als-
nog 1% van de loonsom inleveren. Kok  en Lanser  constateren dat deze inleiding 
tevens als sluiting kan dienst doen’.154 Het decentrale arbeidsvoorwaardenbeleid 
moet het zonder centrale aanbevelingen stellen. ‘Toch kan het resultaat (…) be-
vredigend worden genoemd’. De automatische prijscompensatie blijft gehand-
haafd en er wordt een kleine initiële loonsverhoging afgesproken om de btw-ver-
hoging voor energie te compenseren.155

 
Ook in 1978 komen geen centrale afspraken tot stand ondanks een poging daar-
toe van de nieuwe minister van Sociale Zaken, W. Albeda . Een jaar later onder-
neemt Albeda  een nieuwe poging om tot een akkoord te komen. In de nazomer 
van 1979 blijken de vooruitzichten voor 1980 ‘op praktisch alle punten ongun-
stig’.156 Die vooruitzichten kleuren de beleidsontwikkelingen. Uit de Miljoenen-
nota 1980 blijkt dat de economische groei in het jaar daarop zal tegenvallen en 
dat de werkloosheid dreigt op te lopen. De arbeidsvoorwaardennota van het cnv 
probeert op die ontwikkelingen in te spelen. Het cnv streeft naar het handhaven 
van de koopkracht voor de vier inkomensgroepen die binnen het Verbond wor-
den onderscheiden, te weten de werknemers in het particuliere bedrijfsleven, de 
ambtenaren, de trendvolgers en de uitkeringsgerechtigden.157 Om de koopkracht 
te handhaven, is het in de zienswijze van het cnv nodig om de prijscompensatie 
volledig uit te keren en om de lonen met 1% te verhogen. Daarnaast wil het cnv 
loonruimte voor ‘vuil en zwaar werk’.

Kort na Prinsjesdag komt het centrale overleg tussen werkgevers, werknemers 
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en de overheid op gang. Minister Albeda , die in de zomer tot de conclusie is geko-
men dat de economische problemen een structureel karakter hebben, neemt het 
initiatief om tot een vergelijk te komen. Hij bepleit loonmatiging in de marktsec-
tor, die zich via het trendmechanisme vertaalt in loonmatiging in de collectieve 
sector. Op die manier probeert hij bezuinigingen in de collectieve sector te voor-
komen. Hij streeft daarbij nadrukkelijk naar een (vrijwillige) overeenkomst, ter-
wijl een niet onbelangrijk deel van het kabinet de matiging via een (meerjarige) 
loonmatiging wil afdwingen.158 Een centrale afspraak over loonmatiging maakt 
die bezuinigingen minder noodzakelijk omdat de gewenste aanpassingen van de 
collectieve sector via de (lagere) loonbetalingen tot stand komen. Het tripartiete 
overleg wordt stilgelegd om de sociale partners de kans te geven om in de Stich-
ting van de Arbeid tot eigen afspraken te komen. Eind november komt er schot 
in de zaak. Er lijkt overeenstemming over een ‘centraal nationaal referentiekader 
voor het decentrale overleg’. Er komt – volgens ‘een concept-notitie’ – een loons-
verhoging van 1% voor iedereen boven de prijscompensatie, er is tot 1% ruimte 
voor de beloning van vuil en zwaar werk en partijen zullen de onderhandelingen 
starten over arbeidstijdverkorting en humanisering van de arbeid. Dat laatste is 
een onderdeel van de afspraken op langere termijn, die tot doel hebben de werk-
loosheid te bestrijden en het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren. ‘In 
zijn algemeenheid ziet de verbondsraad de door de werkgroep opgestelde notitie 
als een goede basis om de besprekingen in de Stichting van de Arbeid voort te zet-
ten. De gesprekspunten komen goed overeen met de cnv-nota Arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1980’.159

De volgende dag – het is 1 december – blijkt dat de fnv vasthoudt aan een eerder 
geuite wens de lonen niet met 1, maar met 2% te laten stijgen. fnv-voorzitter Kok  
heeft van zijn Federatieraad niet méér ruimte gekregen. Een belangrijk deel van de 
fnv-bonden heeft overwegende bezwaren tegen de conceptovereenkomst en Kok  
meent dat hij moet kiezen voor eenheid in eigen huis.160 Het overleg loopt vast en 
het bijna-akkoord is geboren.

De Verbondsraad veroordeelt de opstelling van de fnv ‘scherp’, maar kan niets 
veranderen aan de ontstane situatie. In een uitvoerige verklaring en een breed 
Gidsartikel wordt toegelicht waarom het cnv wel en de fnv niet met het bijna-
akkoord instemt. Volgens cnv-onderhandelaar Terpstra  laat de fnv ‘de winst op 
korte termijn het beleid op langere termijn torpederen’, terwijl ‘de afspraken op 
de middellange termijn de mogelijkheden hadden geschapen om de grote proble-
men van de werkgelegenheid en van de arbeidsmarkt met enige kans van succes 
aan te pakken’.161

Ondanks het mislukken van het overleg in de Stichting van de Arbeid gaat het 
overleg voort. De tweede oliecrisis heeft duidelijk nadelige gevolgen voor de Ne-
derlandse economie. Op 20 december vindt een gesprek plaats tussen de drie par-
tijen. Het kabinet vraagt werkgevers en werknemers om vóór 10 januari geen 
cao’s af te sluiten. Op 4 januari stuurt Albeda  een brief, waarin hij duidelijk 
maakt dat de sociaal-economische situatie is verslechterd. Hij schrijft ‘langs de 
weg van overleg’ tot een oplossing te willen komen. Daar moet tijd en ruimte voor 
zijn en daarom wil hij ‘spreken over de continuering van de in december afgespro-
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ken adempauze met enkele maanden’. Als sociale partners die pauze niet vrijwillig 
in acht willen nemen, dan is ‘het alternatief het afkondigen van een loonpauze’.162 
Natuurlijk krijgt de brief ruime aandacht in de Verbondsraad. De raad meent dat 
er ‘alle reden’ is om ‘bezorgd te zijn over de ontwikkelingen welke voor de deur 
staan’, maar ‘het cnv spreekt zich uit tegen de voorgestelde adempauze’. Het cnv 
heeft zich immers gematigd opgesteld. Het opschorten van onderhandelingen be-
tekent dat allerlei zaken – zoals het arbeidsmarktbeleid – blijven liggen en dat ac-
tiecomités en werkgevers vrij spel krijgen.163 Dat laatste verwijst naar de situatie 
waarin werkgevers boven cao-lonen betalen om over geschoolde arbeidskrachten 
te kunnen beschikken. Vraag naar en aanbod van arbeid sluiten – ondanks de stij-
gende werkloosheid – niet op elkaar aan. Blijkbaar ontwikkelt de vraag naar ar-
beid zich als gevolg van technologische veranderingen in een andere richting dan 
de beroepsbevolking.

Op 10 januari 1980 vindt overleg plaats en dat loopt op niets uit. Het kabinet 
kondigt vervolgens een loonpauze van vier maanden af. De Verbondsraad is woe-
dend en overweegt een kort geding tegen de staat om de loonmaatregel van tafel 
te krijgen. In de loop van februari zullen – als de defi nitieve plannen van het kabi-
net bekend zijn – door het hele land demonstratieve ledenbijeenkomsten worden 
georganiseerd.164

Begin februari – de kabinetsplannen zijn nog niet bekend – zijn er signalen dat 
de fnv acties tegen het kabinetsbeleid voorbereidt. De Verbondsraad ‘wenst geen 
vermenging van vakbonds- en politieke actie’ – een bekend cnv-standpunt. Blijk-
baar wordt de fnv er van verdacht ten minste ook politieke bedoelingen te hebben 
bij het voeren van acties. Om duidelijk te maken wat het cnv wil, wordt beslo-
ten om een pamfl et op te stellen. Het pamfl et kan als muurkrant door leden in de 
bedrijven worden verspreid.165 ‘Wat wil het cnv?’, roept het in chocoladeletters. 
‘Onderhandelen, rekening houdend met de economische situatie. Onze eigen ver-
antwoordelijkheid als cnv dragen en waarmaken’. Wat wil het cnv niet? ‘Dat de 
regering een nieuwe loonmaatregel neemt. (…) In de cnv-opstelling passen geen 
acties in bedrijven gericht tegen de overheid’, wordt nog maar eens duidelijk ge-
maakt aan de wellicht aarzelende leden. ‘Hoe willen we ons doel dan wel berei-
ken? Door alle in onze democratie passende middelen te gebruiken’.166 Deze en 
andere zinnen willen duidelijk maken dat het cnv niet over zich laat lopen, maar 
een eigen koers vaart. 

Op 21 februari schrijft minister Albeda  een nieuwe brief aan de Stichting van 
de Arbeid en daarin verwoordt hij de kabinetsinzet voor ‘een constructief over-
leg met sociale partners gericht op een arbeidsvoorwaardenuitkomst die past bij 
de economische situatie’. Hij meldt dat de verwachtingen voor 1980 en volgende 
jaren opnieuw neerwaarts moeten worden bijgesteld en dat loonmatiging de sleu-
tel tot herstel is. Ook maakt hij duidelijk dat koopkrachtbehoud op modaal ni-
veau niet langer is te realiseren. Met de nodige moeite kan ‘de koopkracht voor de 
gezinshuishoudingen met minimum inkomens of -uitkeringen’ worden gehand-
haafd.167 Het cnv is weinig te spreken over de brief, zeker als die moet worden ge-
lezen als een dictaat voor de uitkomsten van het overleg. Want als dat zo is, dan 
heeft overleg geen enkele zin. Die vrees wordt versterkt doordat het kabinet een 
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aantal wijzigingen in de Wet op de loonvorming heeft voorgesteld die de regering 
ruimere bevoegdheden tot ingrijpen geeft.

Wat te doen? Uit de rondgang langs de leden blijkt dat die in belangrijke mate 
instemmen met het cnv-beleid. Derhalve ligt het niet voor de hand samen te gaan 
werken met de volop actievoerende fnv.168 Een alternatief voor het cnv is de 
Tweede Kamer te overtuigen van het ongelijk van het kabinet en daarom wordt 
op 3 maart een discussiebijeenkomst met de belangrijkste fractievoorzitters be-
legd ‘over de vraag in hoeverre de overheid in de arbeidsverhoudingen mag of 
moet ingrijpen’.169 Die bijeenkomst heeft niet tot gevolg dat de Kamer anders gaat 
denken en de voorgestelde wijzingen in de Wet op de loonvorming worden dan 
ook geaccepteerd.

Op 17 maart vergadert de Verbondsraad, nu over de loonmaatregel die het ka-
binet voor de rest van het jaar heeft getroffen. Het cnv besluit om niet inhou-
delijk met kabinet en Kamer over de loonmaatregel te praten. Het afwijzende 
standpunt van het cnv en de daarbij gehanteerde argumenten zijn bekend. Ook 
zal het cnv niet aanschuiven bij de fnv-acties, ‘omdat deze schadelijk zijn voor 
de werkgelegenheid’. Wel zal nogmaals met de leden worden gesproken over de 
cnv-opstelling.170 Resteert de vraag of cnv-bonden moeten proberen om binnen 
de randvoorwaarden van de loonmaatregel toch te komen tot collectieve arbeids-
overeenkomsten. De Verbondsraad besluit die onderhandelingen wel te begin-
nen en de aandacht daarbij vooral te richten op de mogelijkheden om dispensatie 
van de loonmaatregel te krijgen. Het gaat daarbij onder andere over het maken 
van afspraken over het te voeren arbeidsmarktbeleid, maar ook het investerings-
beleid, de selectiecriteria bij indienstneming van werknemers, de gebruikmaking 
van uitzendkrachten en andere meer kwalitatieve arbeidsvoorwaarden.171 In het 
cao-overleg – zo blijkt enige tijd later – worden afspraken gemaakt ten aanzien 
van ‘prijscompensatie en bezwarende omstandigheden. (…) Opvallend is evenwel 
dat over arbeidstijdverkorting en arbeidsmarkt geen afspraken zijn gemaakt. Dit 
wordt door het cnv betreurd’.172

In de loop van de jaren ’70 wijzigen zich de sociaal-economische omstandigheden 
ingrijpend. Duidelijk wordt dat de Nederlandse economie kampt met structurele 
problemen en dat er geen overeenstemming bestaat over het te voeren beleid. De 
vakbeweging, die in de eerste helft van het decennium ijvert voor een rechtvaar-
diger inkomensverdeling, wordt in het defensief gedrongen en moet aanvaarden 
dat de loonontwikkeling meer door het kabinet dan door eigen onderhandelin-
gen wordt bepaald. vno-voorzitter Van Veen  vergelijkt de situatie waarin de so-
ciale partners in de jaren ’70 terechtkomen met een tovercirkel: ‘Wat economisch 
moest, deden we politiek niet, omdat het sociaal niet kon’.173 De vakbeweging 
– dus ook het cnv – richt zich op maatschappijhervorming, omdat daarvoor dank-
zij de economische groei in de jaren ’60 ruimte is ontstaan, maar op het moment 
dat het hervormingsbeleid wordt ingezet, valt het sociaal-economisch draagvlak 
weg. Het mislukken van de federatievorming wordt mede veroorzaakt door de 
sociaal-economische ontwikkeling én is daar omgekeerd mede oorzaak van. De 
radicale opstelling van de Industriebond nvv speelt zonder meer een rol binnen 
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het cnv ten aanzien van de waarschijnlijkheid van federatievorming. Omdat nvv 
en nkv wel doorgaan, is het voor de jonge fnv noodzakelijk een eigen profi el te 
kiezen. Het arbeidsvoorwaardenbeleid is daarbij een kernelement.

8.2.3   Bezitsvorming

Naast een beter loon schept welvaart ook ruimte voor bezitsvorming. In de jaren 
’60 wordt in dat kader het concept van de vermogensaanwasdeling (vad) ontwik-
keld. In de zienswijze van het cnv ontvangen de productiefactoren elk hun ei-
gen opbrengst: de werknemers ontvangen loon, de kapitaalverschaffers dividend. 
Door de economische groei neemt de waarde van de onderneming ook autonoom 
toe. Die vermogensaanwas wordt – in de zienswijze van het cnv – ten onrechte 
beschouwd als eigendom van de kapitaalverschaffers. Ook de werknemers heb-
ben recht op een deel van die vermogensaanwas, die immers ook door hun inzet 
is ontstaan.

Aan het eind van de jaren ’60 brengt de ser een verdeeld advies uit over de mo-
gelijkheden en wenselijkheden van een vermogensaanwasdeling (vad), een advies 
dat niet tot wetsvoorstellen leidt. In 1973 treedt het kabinet-Den Uyl  aan met als 
motto ‘spreiding van inkomen, kennis en macht’. De vakbeweging verwacht dan 
ook dat dit kabinet wetgevend zal optreden om de vermogensaanwasdeling te re-
aliseren.

De op maatschappijhervorming gerichte vakbeweging beschouwt de vermo-
gensaanwasdeling als een belangrijk onderdeel van een geïntegreerd inkomensbe-
leid. Naast een rechtvaardige verdeling van het primaire inkomen door middel van 
inkomensnivellering moet ook het vermogen rechtvaardig worden verdeeld. De 
rechtvaardige verdeling van inkomen en vermogen wordt door de vakbeweging 
gebruikt – naast democratisering van de zeggenschapsverhoudingen – als ruilmid-
del voor loonmatiging.174 In arbeidsvoorwaardennota’s van het cnv wordt de ver-
mogensaanwasdeling dan ook met enige regelmaat genoemd als een van de voor-
waarden waaraan het kabinet moet voldoen wil het kunnen rekenen op een zich 
matigende vakbeweging.

In mei 1975 verschijnt de Interim-nota Inkomensbeleid, waarin Boersma  zijn 
opvattingen over het te voeren inkomensbeleid nader uitwerkt. Een deel van de 
nota bevat zijn gedachten over de vormgeving van de vermogensaanwasdeling. 
Boersma  meent dat een bewuste inkomenspolitiek nodig is om problemen met de 
infl atie, de afwenteling van stijgende collectieve lasten en werkloosheid beheers-
baar te maken. In zijn visie moet er – op termijn – gestreefd worden naar een ver-
houding van één op vijf tussen de laagste en de hoogste inkomens. In een raam-
wet moet duidelijk worden hoe de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 
overheid en de sociale partners moet worden geregeld.175

‘De langverwachte nota over het inkomensbeleid is een teleurstelling gewor-
den’, schrijft het cnv in een eerste reactie. Het Verbond deelt veel van de uitgangs-
punten, maar de verwachte concrete voorstellen ontbreken. De nota heeft – zeker 
voor wat de vermogensaanwasdeling betreft – meer het karakter van een discus-
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siestuk dan van een nota waarin beleid wordt aangekondigd.176 De teleurstelling 
is begrijpelijk, want het cnv, en de andere vakcentrales, stellen in hun urgentie-
program 1975, dat er een wettelijke regeling tot stand dient te komen ‘terzake 
van de afroming van onevenredig hoge winsten, te beginnen met het belastingjaar 
1975’.177 Ter toelichting: het concept van de vermogensaanwasdeling heeft vorm 
gekregen in begrippen als ‘onevenredig hoge winsten’ en ‘overwinsten’. 

Ter voorbereiding op een commentaar van het Overlegorgaan wordt in de zo-
mer van 1975 een discussienota opgesteld. Daarin verwoorden de drie vakcentra-
les hun opvattingen over ‘een aanzet tot een andere verdeling van het nationale 
productieve vermogen’. Over veel zijn zij het eens, maar er blijkt ‘groot verschil 
van mening over de vraag hoe de vermogensaanspraken die de vad oplevert, over 
de werknemers moeten worden verdeeld, wat er met de opbrengsten (rente, divi-
dend) moet gebeuren, wie de zeggenschapsrechten van de aandelen gaat gebrui-
ken enzovoorts. (…) nvv en nkv willen de mogelijkheid openhouden alle fondsen 
(…) in één grote pot te stoppen, waarvan alle werknemers samen eigenaar zijn’. 
Die ‘pot’ – offi cieel een ‘nationaal fonds’ – moet dan beheerd worden door de vak-
beweging. Met deze nogal sociaal-democratische benadering is het cnv het apert 
oneens. Vermogensaanwasdeling heeft bezitsvorming tot doel. Dat wil zeggen dat 
werknemers individueel recht hebben op een gedeelte van de vermogensaanwas. 
Dat kan in de vorm van aandelen in het nationale fonds. Die aandelen mogen wel-
iswaar niet direct worden verkocht, maar zijn wel het persoonlijk eigendom van 
de werknemer. Om te voorkomen dat de vermogensaanwasdeling tot verdere in-
komensongelijkheid leidt, is het cnv er voorstander van dat alle werknemers mee-
delen in de overwinst – ook de werknemers van de bedrijven die zelf geen over-
winst kennen. Deze vorm van solidariteit moet evenwel met een zekere nuance 
worden toegepast. ‘Alle werknemers moeten ervan profi teren, maar de mensen in 
de bedrijven met overwinst dienen wel iets extra te krijgen omdat die overwinst 
mede door hun inspanning tot stand is gekomen’. Overigens is vermogensaan-
was niet alleen voor werknemers in de marktsector bedoeld, ook ambtenaren en 
trendvolgers hebben recht op een aandeel in het nationale fonds. ‘In principe zul-
len ook de opbrengsten van de vad-kapitalen toe moeten vallen aan de werkne-
mers’, schrijft het cnv in september 1975 in een eigen brief aan de Tweede Kamer, 
‘maar een deel ervan dient te worden gebruikt voor sociale projecten in ontwik-
kelingslanden’.178 

De praktijk van de vermogensaanwasdeling lijkt (technisch) complex en dat 
leidt derhalve niet alleen tot principiële verschillen van mening maar ook tot ver-
schil van mening over uitvoeringsaspecten. Dat blijkt uit het hopeloos verdeel-
de ser-advies, dat in november 1975 wordt uitgebracht. Duidelijk wordt dat de 
werkgevers mordicus tegen enige vorm van vermogensaanwasdeling zijn, terwijl 
de vakbeweging langs de boven geduide lijnen intern van mening verschilt.179 Het 
debat voltrekt zich overigens niet alleen tussen sociale partners of politieke partij-
en. Zo discussieert Lanser  op 1 oktober voor de ncrv-radio met hoogleraar theo-
logie H. Jonker, die vreest voor te veel machtsconcentratie bij de vakbeweging.180 
De Gids noemt het verzet tegen de vermogensaanwasdeling ‘emotioneel’ als ver-
wezen wordt naar mensen die de kabinetsvoorstellen ‘diefstal’ noemen.181
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Op 13 september 1976 reageert het cnv in een uitvoerige brief aan de Tweede Ka-
mer op de Regeling van de vermogensaanwasdeling. In tegenstelling tot veel an-
dere critici deelt het cnv de uitgangspunten van het kabinet, maar is de vakcentra-
le ontevreden met de uitwerking. ‘Dit wetsontwerp komt onvoldoende tegemoet 
aan de wens van het cnv dat alle werknemers individuele rechten op het vad-
fonds moeten krijgen’. De kritiek richt zich ook op het feit dat de beloning voor 
het eigen vermogen – die mag worden afgetrokken van de winst om zo de over-
winst te bepalen – veel te hoog is. ‘Het cnv pleit voor 50 procent, net zoals bij de 
zeggenschapsverdeling’.182

In maart 1977 schrijft het cnv opnieuw een brief, nu naar aanleiding van de 
Memorie van Antwoord. Het Verbond is nog steeds niet tevreden met het wets-
ontwerp en herhaalt de bekende standpunten.183 De behandeling van het wets-
ontwerp stagneert door de val van het kabinet-Den Uyl.  Na de formatie van het 
kabinet-Van Agt  wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken, W. Albeda, ver-
antwoordelijk voor dit beleidsonderdeel . Albeda  is een erkend voorstander van 
bezitsvorming en in de jaren ’60 heeft hij al gepleit voor een vorm van collectieve 
winstverdeling. Toch komt hij tot de conclusie dat de discussie – nog los van de 
talloze technische aspecten – wat wereldvreemd aan het worden is. De winstge-
vendheid van het Nederlandse bedrijfsleven is dramatisch gedaald.184 Uiteindelijk 
– zo schrijft hij in zijn memoires – kwam iedereen tot het besef dat het onzin was 
om op een tijdstip waarop het bedrijfsleven het zo moeilijk had, met een dergelijk 
voorstel te komen.185 Het ‘iedereen’ is wel wat aan de ruime kant. Het cnv blijft 
pleiten voor een vermogensaanwasdeling, maar het gevoel van politieke realiteit 
dwingt tot terughoudendheid. En dat is veelal het begin van loslaten.

Het Akkoord van Wassenaar –  dat in het volgende hoofdstuk aan de orde komt – 
bevat de gedeelde visie op de noodzaak van winstherstel. Dat krijgt prioriteit bo-
ven het verdelen van de winst. Het wetsontwerp wordt in 1983 ingetrokken. De 
discussie over de vermogensaanwasdeling heeft dan 20 jaar geduurd en is feitelijk 
op niets uitgelopen.

8.2.4   Arbeidsmarktbeleid

In de jaren ’60 omhelst het cnv het concept van het actieve arbeidsmarktbeleid om 
de bestaande spanningen op de arbeidsmarkt te verminderen. Door actief op te 
treden rond bemiddeling en scholing kan de aansluiting tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt verbeteren en op die manier kan worden bijgedragen aan de eco-
nomische groei en de toename van de welvaart. In het begin van de jaren ’70 neemt 
de spanning op de arbeidsmarkt af. Niet omdat het beleid succesvol is, maar om-
dat de werkgelegenheid onder druk komt te staan, waardoor de werkloosheid gaat 
stijgen. Daardoor verandert het doel van het actieve arbeidsmarktbeleid – bijdra-
gen aan het terugdringen van de werkloosheid. In het kader van dit beleid kiest het 
cnv voor een brede aanpak. Enerzijds moet het sociaal-economisch beleid zor-
gen voor groeiende werkgelegenheid, anderzijds moet het arbeidsvoorzienings-
beleid het aanbod optimaal afstemmen op de vraag. Het cnv meent dat de gang 
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van zaken op de arbeidsmarkt niet kan worden overgelaten aan het vrije spel der 
maatschappelijke krachten, omdat dit leidt tot allerlei vormen van onevenwich-
tigheid, regionaal, sectoraal en tussen verschillende groepen werknemers. Feitelijk 
wil het cnv een gematigde vorm van programmering waarbij de ontwikkelingen 
door overheidsoptreden worden gestuurd. In zijn commentaar op de Nota Selec-
tieve Groei, dat in september 1976 door de Verbondsraad wordt vastgesteld, pleit 
het cnv voor ‘een systeem van indicatieve planning’ waardoor kan worden aan-
gegeven ‘welke ontwikkeling van de onderscheiden regio’s en sectoren wenselijk 
wordt geacht’. Het uitgangspunt in de nota – de uiteindelijke investeringsbeslis-
sing dient bij de onderneming te blijven – wordt door het cnv dan ook genuan-
ceerd. Als het particulier initiatief tekortschiet, dan ligt er een duidelijke rol voor 
de overheid, bijvoorbeeld door het oprichten van eigen ondernemingen.186 In het 
verlengde van deze benadering past ook een sturende rol van de arbeidsbureaus, 
zo meent het cnv. ‘Indien het gab een geschikte kandidaat voor een geregistreerde 
vakature verwijst naar een bedrijf, dan dient de werkgever deze verwijzing te ho-
noreren. Van het gab mag immers worden verwacht dat het over de nodige des-
kundigheid beschikt om de juiste kandidaten te selecteren en van de werkgever 
mag het nodige vertrouwen in deze deskundigheid worden gevraagd’.187 Werkge-
vers dienen – om een optimale arbeidbemiddeling mogelijk te maken – hun vaca-
tures verplicht aan- en af te melden bij het arbeidsbureau.188

De Wet op de Investeringsrekening, die in de Nota Selectieve Groei wordt aan-
gekondigd, kan dan ook op de volle steun van het cnv rekenen. Deze wet beoogt 
de bestaande fi scale investeringsaftrek te vervangen door een subsidiestelsel waar-
bij de hoogte van de subsidie feitelijk wordt bepaald aan de hand van een aantal 
criteria. Het kabinet denkt daarbij aan een arbeidsplaatsentoeslag en aan een re-
giotoeslag om op die manier bepaalde investeringen aantrekkelijker te maken dan 
andere. Het cnv pleit er in dat kader voor om grotere investeringen ook te toetsen 
wat betreft de gevolgen voor overcapaciteit, waardoor op termijn nadelige werk-
gelegenheidsgevolgen kunnen worden voorkomen.

Beleidsmedewerker P. Kroon  pleit begin 1975 voor een zorgvuldige afstemming 
tussen het arbeidsmarktbeleid en het beleid op andere terreinen, bijvoorbeeld de 
sociale verzekering. ‘Deze sector verzorgt in eerste instantie de niet-actieven. De 
situatie op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg, dat het aantal uitkeringsgerechtigden 
toeneemt. De paradoxale situatie doet zich nu voor, dat een aantal van hen, die 
werk hebben, daarmee best zouden willen ophouden, terwijl de werklozen weer 
werk willen vinden. Deze toestand vraagt om een andere samenstelling van de uit-
keringsgerechtigden. Gedacht kan worden aan een verlaging van de pensioenge-
rechtigde leeftijd met behulp van geld, dat anders bestemd zou zijn voor werk-
loosheidsuitkeringen’.189 Ook de afstemming tussen de wereld van het onderwijs 
en de arbeidsmarkt wordt van belang geacht. Het onderwijs moet de basis leg-
gen voor een succesvol beroepsleven, maar – zo waarschuwt de christelijke vak-
beweging principieel – ‘onderwijs is meer dan een beroepsopleiding’. Toch moet 
voorkomen worden dat de wereld van het onderwijs en die van de arbeidsmarkt 
uit elkaar groeien. ‘Zo kan binnen het onderwijs worden gestreefd naar een ver-
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breding van de beroepsgerichte opleiding. Zo wordt een grotere wendbaarheid en 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt verkregen’.190 Op basis van een brede beroeps-
opleiding kunnen werknemers gedurende hun verdere beroepsleven worden ge-
schoold. Het cnv pleit in dat kader voor vormen van betaald educatief verlof, 
omdat het onderwijs in iemands jeugdjaren onvoldoende is voor een leven lang 
werken. De economische ontwikkeling en de snelle technologische veranderingen 
daarbinnen vragen van mensen dat zij een leven lang leren.

Met deze contouren is de hoofdlijn geschetst van het actieve arbeidsmarktbeleid, 
dat het cnv in de jaren ’70 ontwikkelt. Daarbij speelt de deelname aan de werkzaam-
heden in de Raad voor de Arbeidsmarkt en in de Regionale Raden voor de Arbeids-
markt ongetwijfeld een rol. In een lange reeks adviezen spreekt de Raad zich uit 
over het door de overheid op centraal en decentraal niveau te voeren beleid. Op die 
manier is er feitelijk sprake van een voortdurend gesprek tussen de drie belangrijk-
ste spelers op de arbeidsmarkt, spelers die het steeds vaker oneens zijn over het te 
voeren beleid. Deze onenigheid komt duidelijk naar voren in de zomer van 1979.

Ondanks de fors opgelopen werkloosheid in ons land kampen ondernemin-
gen met een groot aantal openstaande vacatures. Zo staan er eind februari 1979 
225.800 mensen ingeschreven als werkzoekend, terwijl er 57.000 onvervulde va-
catures zijn. Die discrepantie duidt op een structureel gebrek in de aansluiting tus-
sen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. De aansluitingsproblemen spelen 
op allerlei niveaus. Zo is de werkloosheid onevenwichtig over het land verdeeld, 
worden andere kwaliteiten gevraagd dan aangeboden, sluit het onderwijs onvol-
doende aan op de arbeidsmarkt en zijn jongeren, vrouwen en buitenlandse werk-
nemers meer en langer dan gemiddeld werkloos. Besloten wordt deze problemen 
– met de hartelijke medewerking van het cnv – tripartiet aan te pakken.191 

De tripartiete werkgroep onder voorzitterschap van de directeur-generaal voor 
de Arbeidsvoorziening – W.A. Renardel de Lavalette, concentreert zich op de 
onvoldoende werking van de arbeidsmarkt. Er wordt gekozen voor een pragma-
tische aanpak: ervaringsdeskundigen worden gehoord en mede op basis daarvan 
stelt de werkgroep een rapport op, dat in de zomer van 1979 gereed is. De belang-
rijkste knelpunten worden in kaart gebracht en er wordt een reeks beleidsaanbe-
velingen opgesteld om die knelpunten op te lossen. Het conceptrapport is in be-
langrijke mate unaniem, maar lekt uit nog voordat het defi nitief is afgerond. De 
fnv – bij monde van bestuurder H. Bode  – neemt fors afstand van het rapport.192 
De fnv ziet in het rapport een nieuwe aanslag op het sociale zekerheidsstelsel dat 
door het kabinet-Van Agt  toch al onder druk staat. Daarmee is de toon gezet. Het 
rapport wordt in cnv-kring besproken en het regent amendementen. De com-
missie Arbeidsmarktbeleid adviseert de Verbondsraad met het rapport in te stem-
men nadat 32 inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht. De tripartiete werkgroep 
komt nog een keer bij elkaar, formeel om de resultaten van de raadpleging van de 
achterban te bespreken. In dat overleg bepleit de vakbeweging een nieuw concept-
rapport, maar de werkgevers willen hier niets van weten. J. Crijns  – een van de 
vertegenwoordigers van het vno – blijkt na enig heen en weer gepraat akkoord 
met een nieuwe nota zolang deze maar binnen twee weken gereed is. Het debat 
gaat dan allang niet meer over de knelpunten op de arbeidsmarkt, maar over het 
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dekken van de aftocht. Wie krijgt de ‘zwarte piet’? Grasman , die namens het cnv 
deelneemt in de werkgroep, zegt nog steeds te willen meewerken aan een goed 
rapport, maar dan moet er ook aandacht zijn voor het belangrijkste probleem op 
de arbeidsmarkt en dat is het tekort aan arbeidsplaatsen. Daartoe zijn de werk-
gevers echter niet bereid. ‘De polariserende opstelling van de werkgevers is hier 
schuldig aan’: zo deelt De Gids de ‘zwarte piet’ uit aan het slot van een artikel on-
der de kop ‘Houding werkgevers blijft knelpunt’.193 In dezelfde tijd mislukt de 
poging van minister Albeda  om tot een centraal akkoord te komen. Het ‘bijna-ak-
koord’ – dat een veel breder terrein beslaat dan de aanpak van de knelpunten op 
de arbeidsmarkt – en het knelpuntenrapport dat formeel nooit is verschenen, zijn 
beide ten minste symbolen van een diep verdeelde overlegeconomie.

8.3   Sociale zekerheid

8.3.1   Organisatie

Het sociale zekerheidsstelsel is na de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk uitge-
bouwd. Maar alle wetten kennen hun eigen eigenaardigheden en uitvoeringsprak-
tijken. In februari 1967 stuurt minister Veldkamp van Sociale Zaken  – vlak voor 
zijn aftreden – een nota aan de ser waarin hij advies vraagt over de vereenvoudi-
ging van de uitvoeringsorganisatie, want ‘de wetgeving is een labyrint geworden, 
waarin ondanks vele vereenvoudigingen in de laatste jaren, zelfs vakmensen nog 
maar moeilijk de weg kunnen vinden’.194 De ser adviseert Veldkamps opvolger, 
minister Roolvink , een doelmatigheidsonderzoek te laten verrichten onder ver-
antwoordelijkheid van de ser.195 Roolvink  stemt daarmee in en in maart 1969 be-
ginnen twee organisatieadviesbureaus het onderzoek.196

In september 1972 rapporteren de bureaus. De ser publiceert het zogenoemde Al-
ternatieven-rapport, zodat een brede maatschappelijke discussie mogelijk wordt.197 
Het rapport bepleit een uitvoeringsorganisatie in de vorm van een netwerk van circa 
30 regionale bureaus met 250 tot 500 lokale vestigingen. Deze ‘sociale supermarkt’ 
moet onder bestuur staan van een onafhankelijk nationaal college, bestaande uit 
kroonleden en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. In het rapport 
wordt dit bestuursorgaan geduid met Raad voor de Sociale Verzekering (rsv).198

Het cnv reageert niet formeel op het Alternatieven-rapport, maar De Graaf  stelt 
– samen met de beleidsmedewerkers J. Hogenes  en P.C. Bos  – een discussienota 
voor het cnv op. Deze nota is eind september 1973 gereed, maar wordt pas eind 
1975 gepubliceerd in Evangelie en Maatschappij.199 Dat er zo veel tijd zit tussen 
het een en het ander kan verklaard worden uit het feit dat de cnv-nota bedoeld 
was als inbreng in het Overlegorgaan om tot een gezamenlijke nota te komen, 
maar als gevolg van de ontwikkelingen rond de federatievorming is er nooit zo’n 
vakbondsbrede nota gekomen.

De Graaf  en zijn medewerkers roemen het Alternatieven-rapport als ‘een bij-
zonder knap stuk werk’, maar vinden het wel ‘te abstract en te theoretisch’. Het 
is tot stand gekomen ‘los van bestaande structuren en machtsverhoudingen’ en er 
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is te veel ‘vanuit de ivoren toren van de technocratie’ naar de problemen gekeken. 
Want problemen zijn er wel degelijk. ‘Er is geen sprake van optimale dienstver-
lening aan de verzekerden’, terwijl ook ‘de informatieverstrekking onvoldoende 
is’. Daarbij komt dat ‘de mogelijkheden met betrekking tot de computerisering’ 
onvoldoende worden benut. Deze en andere bezwaren tegen de bestaande uit-
voeringsorganisatie tonen voldoende aan dat reorganisatie nodig is. De auteurs 
werken een eigen model uit, dat hier en daar aansluit bij de voorstellen in het Al-
ternatieven-rapport. Zij menen dat de Sociale Verzekeringsraad en de Sociale Ver-
zekeringsbank moeten worden samengevoegd tot een tripartiet samengestelde 
Raad voor de Sociale Zekerheid (rsz). De rsz bepaalt het beleid, houdt toezicht 
op de uitvoering en is verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen. Het aan-
tal bedrijfsverenigingen moet aanzienlijk worden verminderd. De auteurs schet-
sen een model met zes verenigingen, maar stellen nadrukkelijk dat een ander klein 
aantal ook mogelijk is.200 De bv-en worden – zoals al het geval is – bestuurd door 
bipartiete besturen bestaande uit werkgevers en werknemers. ‘Er worden 30 regi-
onale administratiekantoren gevormd’ en ‘er worden 500 lokale kantoren opge-
richt’. Deze lokale vestigingen moeten ‘op den duur het plaatselijk centrum wor-
den voor alle activiteiten in de sociale sfeer, dus niet alleen voor die op het terrein 
van de sociale verzekering, maar ook op gebieden, die daarmee min of meer in 
verband staan’. Daarbij wordt onder andere gedacht aan arbeidsbemiddeling, het 
maatschappelijk werk en de sociale dienstverlening.201 Naast deze uitvoeringsor-
ganisatie komt er ‘een onafhankelijke medische en arbeidstechnische dienst’.202

Na publicatie wordt de nota uitvoerig besproken in de cnv-commissie Sociale Ver-
zekeringen en dat leidt ertoe dat de Verbondsraad de nota op 17 mei 1976 als cnv-
opvatting vaststelt. Op één onderdeel blijken en blijven de opvattingen verdeeld. De 
Graaf  cum suis stellen voor om de regionale administratiekantoren van een bestuurs-
structuur te voorzien, maar een aantal leden van de Verbondsraad is het daarmee 
oneens. Zij menen dat rechtstreekse bestuurlijke aansturing vanuit de bedrijfsver-
enigingen voldoende is. De twee opvattingen blijven naast elkaar in de nota staan.203

Opvallend is overigens dat in de omvangrijke nota nergens wordt verwezen 
naar principiële uitgangspunten, zoals eerder veelal wel gebeurde. Het debat in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog, onder andere naar aanleiding van de rapporten 
van de Commissie-Van Rhijn , waren sterk ideologisch gekleurd. Die kleuring is 
verdwenen, of omdat de schrijvers het niet langer nodig achten om zich op ideo-
logische uitgangspunten te baseren of omdat die uitgangspunten op de achter-
grond gaan raken.

De cnv-nota is de enige in zijn soort, want ‘bij de overige organisaties [die deel 
uitmaken van de ser, ph] kon men geen overeenstemming bereiken over andere 
zaken dan uitgangspunten voor en te stellen algemene voorwaarden aan een nieu-
we uitvoeringsorganisatie’, schrijft Fijn van Draat  in september 1977 aan de Ver-
bondsraad. Met de nodige tegenzin adviseert hij namens de cnv-commissie Socia-
le Verzekeringen om in te stemmen met de ‘opdracht aan de organisatiebureaus 
tot het instellen van een vervolgonderzoek inzake de uitvoering van de sociale 
verzekering’. De nieuwe vragen van de ser komen er op neer dat er in plaats van 
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de al gegeven alternatieven nog maar een nieuw alternatief moet worden bedacht. 
Op de achtergrond speelt de verslechterende sociaal-economische situatie een rol 
die zich vertaalt in de wens om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.204

Intussen besluit minister Boersma  in 1976 het ser-advies niet af te wachten en hij 
benoemt een eigen, ambtelijke commissie – genoemd naar haar voorzitter, direc-
teur-generaal Sociale voorzieningen L. Lamers . Ook de commissie-Lamers  heeft 
de opdracht een advies voor te bereiden over de toekomstige vormgeving en de 
kostenbesparingen van de uitvoeringsorganisatie. Lamers  werkt snel en brengt in 
hetzelfde jaar een rapport uit, dat niet wordt gepubliceerd maar wel wordt voor-
gelegd aan de ser. 

In 1979 verschijnt het rapport van de onderzoeksbureaus, dat door de ser samen 
met het rapport-Lamers  openbaar wordt gemaakt.205 In de visie van Lamers  en de 
zijnen moet de groei van de sociale zekerheid worden beheerst door het in het leven 
roepen van een nieuw overheidsorgaan: het Centraal Beheersingsorgaan (cbo). Dit 
nieuwe orgaan staat direct onder de minister van Sociale Zaken. Het cbo krijgt in de 
zienswijze van de commissie het monopolie op de uitvoeringsorganisatie. Dat be-
tekent dat de uitvoering wordt weggenomen van de bedrijfsverenigingen. Feitelijk 
moeten de uitvoeringsorganisaties fuseren tot een groot administratiekantoor.

Ook de onderzoeksbureaus adviseren de ser om de minister van Sociale Zaken 
meer controlebevoegdheden te geven. In hun ogen krijgt dat vorm door het instel-
len van een onafhankelijke toezichthouder. De toezichthouder geeft leiding aan 
een reeks beleidsorganen – een voor de volksverzekeringen en verschillende voor 
de werknemersverzekeringen. De bedrijfsverenigingen moeten worden omge-
vormd tot de bedoelde beleidsorganen. De administratie moet worden opgedra-
gen aan een Gemeenschappelijk Bestuursorgaan.

Op grond van de verschillende modellen beraadt de ser zich over een advies, dat 
uiteindelijk in 1984 verschijnt.206

8.3.2   Onzekerheid rond zekerheid

De sociaal-economische ontwikkeling maakt het mogelijk om het stelsel van soci-
ale zekerheid in Nederland in de jaren ’50 en ’60 verder uit te bouwen. ‘Verzorgd 
van de wieg tot het graf’, lijkt het motto van de welvaartsstaat. Een niet onbelang-
rijk deel van de welvaartsgroei wordt bestemd voor het vormgeven van nationale 
solidariteit tussen werkenden en niet (meer) werkenden. Toch begint het in de ja-
ren ’60 al hier en daar te wringen. De vakbeweging – een groot voorstander van de 
stelseluitbouw – wijst op de fi nanciële gevolgen. Als de conjunctuur in 1966 ver-
traagt, wordt bijna direct zichtbaar dat de collectieve uitgaven beïnvloed worden 
door de uitgaven voor de sociale zekerheid. De kosten voor de sociale zekerheid 
stijgen in de jaren ’60 van 12,9% naar 21,1% van het nationaal inkomen. Een stij-
ging die in de jaren ’70 overigens onverminderd voortgaat: in 1980 wordt 31,7% 
van het nationaal inkomen uitgegeven aan de sociale zekerheid.207 De stijging van 
het aantal wao-gerechtigden – zie grafi ek 8.2 – draagt daar aanzienlijk aan bij.
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In 1971 zendt het kabinet een adviesaanvrage naar de ser. Kernvraag is in welke 
richting de sociale zekerheid zich moet ontwikkelen zodat de kosten beheersbaar 
blijven. De ser adviseert in mei 1972.208 De Raad is het met het kabinet eens dat de 
kosten moeten worden beheerst, maar blijft onduidelijk over de effectief te tref-
fen maatregelen. Boersma  stuurt derhalve een nieuwe adviesaanvraag met daarin 
de vraag hoe de stijging van de kosten binnen de perken kan worden gehouden. 
Omdat de stijging van het aantal wao-ers groter is dan verwacht, vraagt Boersma  
de Sociale Verzekeringsraad (svr) om voor hem na te gaan wat de oorzaken van 
die onverwachte stijging zijn.

De voortgaande stijging van het aantal werklozen – zie grafi ek 8.3 – en het aan-
tal arbeidsongeschikten veroorzaakt een stijging van de collectieve lastendruk, die 
op zichzelf weer – via het afwentelingsmechanisme – leidt tot loonstijging. Deze 
loonstijging is vervolgens weer oorzaak van een groeiend beroep op de sociale 
zekerheid. Er dreigt een vicieuze cirkel. Het kabinet-Den Uyl  probeert via zoge-
noemde volumemaatregelen het beroep op de sociale zekerheid terug te dringen, 
maar dat beleid is weinig succesvol. Volgens sommigen is een van de oorzaken 
van de problemen het feit dat werkgevers en werknemers de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering misbruiken om oudere werknemers te sparen voor 
de gevolgen van langdurige werkloosheid.209 Een langdurig werkloze komt nadat 
hij niet langer ww- en/of wwv-gerechtigd is, in de Rijksgroepregeling Werklozen 
Werknemers (rww). Die regeling is een onderdeel van de Algemene Bijstandswet. 
Deze wet bevat een vermogenstoets, de wao niet. En oudere werknemers zijn op 
die manier ook ontslagen van hun sollicitatieplicht. Via deze ‘achterdeur’ wordt 
feitelijk het aanbod van arbeid ingekrompen.210

Het kabinet probeert de dreigende vicieuze cirkel te doorbreken in de Nota 
Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid, die in juni 1976 verschijnt. De 
stijging van de collectieve lastendruk zal de komende jaren beperkt worden tot 
1%. Daarom moet op de uitgaven worden bezuinigd. Een deel van die ombuigin-
gen betreffen de sociale zekerheid. De wao-uitkering wordt verlaagd van 80 tot 
75%. De ww-uitkering van niet-kostwinners wordt eveneens verlaagd – van 80 tot 
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70%. Het cnv is ongelukkig met deze maatregelen, want ‘de veronderstelde be-
langentegenstelling tussen actieven en niet-actieven (krijgt) welhaast een offi ciële 
status’.211 ‘Het uitgangspunt van het kabinet om bij een nog nader uit te werken 
kinderbijslagregeling een zekere relatie tot het inkomen te leggen, acht het cnv in 
beginsel aanvaardbaar. Het zijn met name de hogere inkomens die van de huidige 
voorzieningen soms op oneigenlijke wijze kunnen profi teren’.212

Het verzet van het cnv tegen de kabinetsplannen blijft overigens beperkt. Naast 
de brief aan de Kamer worden de bezwaren ongetwijfeld verwoord in contacten 
met politieke partijen, maar het leidt niet – zoals in latere jaren – tot acties of an-
dere openbare vormen van verzet. Het cnv is tegen de voorstellen, maar ziet er 
blijkbaar toch ook de noodzaak van in.

Op 1 oktober 1976 treedt de laatste grote sociale verzekeringswet in werking: de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (aaw). Deze ‘sluitsteen’ van het sociale 
zekerheidsgebouw verzekert alle Nederlanders onder de 65 jaar tegen de fi nan-
ciële gevolgen van blijvende arbeidsongeschiktheid.213 Feitelijk vormt de wet een 
aanvulling op de wao, die slechts op werknemers in loondienst van toepassing is. 
Het cnv reageert betrekkelijk laconiek op deze nieuwe wetgeving in lijn met eer-
dere uitspraken, dat de vakbeweging vooral gericht is op de belangen van werk-
nemers.

In Bestek’81 kondigt het kabinet-Van Agt  in juni 1978 een nieuwe reeks ombui-
gingen aan om de economie structureel te verbeteren. Een reeks maatregelen om 
het beroep op de sociale zekerheid te verminderen, is onderdeel van dat pakket. 
Het kabinet richt zich daarbij op volumebeheersing, onder andere door aandacht 
voor arbeidsomstandigheden en beleid gericht op reïntegratie van gedeeltelijk ar-
beidsongeschikten. Zoals ik al eerder schreef, deelt het cnv de uitgangspunten die 
het kabinet hanteert in belangrijke mate, maar bestrijdt het veel van de voorstel-
len. Vooral de aangekondigde halfjaarlijkse kortingen op de sociale uitkeringen 
en de uitbreiding van de eigen bijdrageregeling in de gezondheidszorg acht het 
cnv ongewenst. Het kabinet begint – in de visie van het cnv – als het ware aan de 
verkeerde kant: er moeten arbeidsplaatsen worden geschapen en het bedrijfsleven 
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moet gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet ontslaan maar in dienst nemen. In dit 
verband is het cnv voorstander van een verplichting om 5% van de werknemers 
in een arbeidsorganisatie uit (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten of gehandicapten 
te laten bestaan.

Ondanks de maatschappelijke protesten gaat de Tweede Kamer in grote lijnen 
akkoord met de beleidsrichting die het kabinet heeft gekozen. De adviesorganen 
worden daarna ‘overstroomd met adviesaanvragen over de concretisering van de 
verschillende beleidsvoorstellen’.214 Veel van de adviesaanvragen hebben een nog-
al technisch karakter en dat leidt ertoe dat de beoogde bezuinigingen niet of maar 
moeizaam worden gerealiseerd, ook al omdat de minister en met hem een deel van 
de cda-fractie niet veel voelt voor de bezuinigingen. Ondanks dat blijft het cnv 
zich verzetten, want het heeft zich ‘met dit beleid nooit kunnen verenigen’. 

In mei 1979 verschijnt het zogenoemde 1-juli-pakket.215 Dit pakket bevat een 
reeks maatregelen waar het cnv zich krachtig tegen zal verzetten. De uitkeringen 
en de beloning van trendvolgers worden gekort, terwijl de prijscompensatie wordt 
afgetopt op 55.000 gulden. Het cnv heeft twee kernbezwaren: het pakket leidt niet 
tot meer werkgelegenheid en het past het beginsel van de sterkste schouders niet 
toe. Voorzitter Van der Meulen  laat niet na zich publiekelijk uit te spreken over 
de cnv-opvattingen. Nadrukkelijk wordt in de media melding gemaakt van de ge-
sprekken met fracties in de Tweede Kamer – gesprekken die veelal wat buiten het 
licht van de mediaschijnwerpers plaatsvinden. Het cnv-standpunt wordt ditmaal 
verwoord in een open brief aan de Kamer: een brief wordt in de vorm van een ad-
vertentie in Trouw en de Volkskrant opgenomen. Ook wendt de cnv-voorzitter 
zich in een open brief tot zijn leden. Hij meldt nadrukkelijk dat ‘wij bereid zijn 
mee te werken aan een ombuigingsoperatie’, maar ‘wij vinden dat werkenden en 
niet-werkenden, actieven en niet-actieven een gelijk aandeel moeten leveren’.216 
Aan die voorwaarde komen de kabinetsplannen echter niet tegemoet. Een demon-
stratieve bijeenkomst – het cnv neemt niet deel aan de actiedag van de fnv – in de 
Utrechtse Jaarbeurs, waar duizend leden op 18 juni bijeenkomen, onderstreept 
de opstelling van het cnv-bestuur. Tevergeefs: de Kamer aanvaardt de wet onge-
schonden. Op 25 juni – na afl oop van de Verbondsraad – spreekt Van der Meulen  
de verzamelde pers toe. Hij stelt vast dat de ‘vele goede argumenten van het cnv in 
de debatten niet zijn gehonoreerd. De verbondsraad betreurt dit niet alleen, maar 
heeft ook uitgesproken dat de geloofwaardigheid van de parlementaire discussie 
ernstig is aangetast’.217 Geen geringe kritiek uit de mond van een veelal gematig-
de cnv-voorzitter. Op de achtergrond speelt ongetwijfeld mee dat de maatrege-
len zijn ontwikkeld en worden verdedigd door Albeda  en De Graaf , beiden in een 
eerder leven bestuurders van het cnv.

Uit de schets van de ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid kan 
licht de indruk ontstaan dat het beleid vooral wordt gekenmerkt door afbraak 
van wat eerder is opgebouwd. Dat beeld wordt zeker binnen de vakbeweging ge-
hanteerd. Niet terecht. Feitelijk is op onderdelen sprake van (neerwaartse) aan-
passingen, maar het bouwwerk van de sociale zekerheid wordt in diezelfde tijd 
nog verder uitgebouwd. Zo wordt de in 1976 ingevoerde Algemene arbeidsonge-
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schiktheidswet zo aangepast dat mannen en vrouwen gelijke rechten krijgen. Ook 
wordt de feitelijke koppeling tussen de ontwikkeling van het netto minimumloon 
en de minimumuitkeringen wettelijk vastgelegd in de Wet aanpassingsmechanis-
men minimumloon en sociale uitkeringen (wam). Ondanks deze positieve veran-
deringen wordt steeds duidelijker dat het stelsel van sociale zekerheid onder druk 
komt te staan. De vraag is of de Nederlandse economie in staat is om het stelsel 
duurzaam overheid te houden en of de Nederlandse bevolking bereid is daarvoor 
de noodzakelijke offers te brengen. Dat lijkt in eerste instantie het geval, maar de 
druk neemt – als gevolg van de structureel verslechterende economie – steeds ver-
der toe. De zekerheid blijkt minder zeker.

8.4   Medezeggenschap

8.4.1   Van publiekrechtelijk naar privaatrechtelijk

Eerder werd duidelijk, dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) in Ne-
derland geen succes is geworden. De verwachtingen bij de voorstanders waren 
hoog, de teleurstelling navenant groot. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
vormde de oplossing voor een probleem dat niet meer bestond toen de oplossing 

Afb. 28   Minister van Sociale Zaken W. Albeda en staatssecretaris L. de Graaf.
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werd aangeboden. Het cnv herkent en erkent die ontwikkeling in de Beleidsnota 
CNV inzake Overlegstrukturen op Bedrijfstaknivo die in 1979 verschijnt en waarin 
het pleidooi voor privaatrechtelijke bedrijfstakraden wordt onderbouwd en toe-
gelicht. Deze nota wijkt op een aantal punten fundamenteel af van bijvoorbeeld de 
Richtlijnen voor Bedrijfsorganisatie.

Het cnv stelt vast dat er een aantal oorzaken is voor ‘het (grotendeels) misluk-
ken’ van de pbo. De eerste verklaring ligt in de wet zelf, die bepaalt dat de instel-
ling van pbo-organen op vrijwilligheid berust – een vrijwilligheid waarvan het 
cnv overigens zelf bij het tot stand komen van de wet een groot voorstander is. 
Omdat werkgevers in de grond van de zaak tegen de wet zijn, komt er in de prak-
tijk weinig van terecht. Een tweede aspect is dat de belangstelling bij de vakbe-
weging na het wetgevingstraject afneemt, want de wet gaat de vakbeweging niet 
ver genoeg. Vervolgens wijst de nota op ontwikkelingen in de tijd waarin de wet 
tot stand komen, een tijd waarin de overheid een belangrijke rol speelt op sociaal-
economisch gebied en de invloed van bedrijfstakken betrekkelijk beperkt is. In de 
vooroorlogse periode – en ook direct na de oorlog – bestaat het Nederlandse be-
drijfsleven vooral uit kleinere organisaties. Door de economische ontwikkeling 
groeien bedrijven en neemt de invloed van grote(re) bedrijven toe ten koste van 
het bedrijfstakniveau. Als laatste oorzaak voor het mislukken van de pbo noemt 
de nota ‘de grote afstand tussen aanhang en leiding zoals die zich in het verleden 
bij de vakbeweging heeft voorgedaan’. Door deel te nemen in pbo-organen nam 
die afstand alleen maar toe. 

Het feit dat de pbo (grotendeels) mislukt is, betekent in de zienswijze van het 
cnv niet dat er geen behoefte meer bestaat aan overleg op bedrijfstak- of sectorni-
veau. Juist in tijden van economische tegenwind, waarin bedrijven en bedrijfstak-
ken zich reorganiseren en herstructureren, is die noodzaak er wel. De analyse van 
het mislukken is nodig om eerder gemaakte fouten nu te voorkomen.

In de loop van de jaren ’70 heeft het cnv op verschillende plaatsen en momen-
ten gepleit voor de revitalisering van het sectoroverleg. Zo is bijvoorbeeld in het 
kader van de discussies binnen de Nederlandse HerstructureringsMaatschappij 
(Nehem) een discussienota ingebracht over een kaderwet op de herstructurering. 
Op grond van deze wet dient de overheid de bevoegdheid te krijgen in bedrijfs-
takken waarin zich herstructureringsprocessen afspelen, paritair samengestelde 
bedrijfscommissies in te stellen die in het herstructureringsproces een belangrijke, 
doorslaggevende rol moeten spelen. Ook in sociaal-politieke programma’s bepleit 
het cnv bedrijfstakoverleg. In eerste instantie beoogt het cnv de publiekrechtelij-
ke vorm en zoekt zo aansluiting bij eerdere opvattingen, maar de interne discus-
sies, die leiden tot de nota, brengen het Verbond ‘tot een gewijzigde opstelling’. 
In tegenstelling tot eerdere uitspraken op dit punt kiest het cnv in deze nota nu 
voor een privaatrechtelijke benadering van het bedrijfstaksoverleg. Op grond van 
de ervaringen met de pbo en gelet op de inhoud van het overleg op bedrijfstakni-
veau ‘komt het cnv tot de konklusie dat wat betreft de verdere vormgeving van 
het overleg op bedrijfstaknivo gestreefd moet worden naar een fl exibele structuur’ 
die aansluit bij wat al gegroeid is. ‘Het is daarom beter als vorm voor het toekom-
stige overleg (…) te kiezen voor een privaatrechtelijke basis. Een dergelijke vorm 
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biedt de verschillende partijen die bij het overleg betrokken zijn meer zelfstandig-
heid en sluit ook beter aan bij de in de meeste bedrijfstakken gegroeide overleg-
praktijk’. 

Het ligt – wat het cnv betreft – voor de hand om het overleg in de sectoren te la-
ten voeren door de representatieve organisaties van werknemers en werkgevers in 
de bedrijfstak. De overheid speelt geen directe rol, maar is wel van groot belang in 
het geheel. De overheid bepaalt immers in hoge mate ‘de richting, waarin de eko-
nomie van ons land zich moet ontwikkelen. Binnen de lijnen, die door de overheid 
worden aangegeven, is het de eigen verantwoordelijkheid van de partijen op be-
drijfstaknivo deze verder uit te werken en in te vullen’. Daarom kan het verstandig 
zijn de overheid als waarnemer bij het overleg te betrekken. De tweede rol van de 
overheid is die van wetgever. In de visie van het cnv moet er een raamwet komen 
als basis voor de bedrijfstakraden. Die wet moet het mogelijk maken, ‘dat de re-
sultaten van het overleg (…) in de praktijk ook worden nageleefd’. De resultaten 
van het overleg moeten immers bindend kunnen worden opgelegd aan de deelne-
mende organisaties en de daarbij aangesloten leden. Daarvoor is algemeen verbin-
dend verklaring nodig en dat moet door de overheid gebeuren.

Het cnv is van mening dat een breed spectrum van activiteiten in de bedrijfstak-
raden aan de orde moeten (kunnen) komen. Het gaat bijvoorbeeld om betrekke-
lijk simpele zaken als de registratie van ondernemingen, maar ook over ‘de voort-
brenging, de afzet, de verdeling en de aanwending van goederen en diensten’. In 
de tekst wordt het woord investeringsbeleid zorgvuldig vermeden, maar impliciet 
wordt dit een taak van de bedrijfstaksorganen. Deze taken kunnen alleen aan een 
raad worden toegewezen ‘als beide partijen hiermee instemmen’. Daarmee maakt 
het cnv zijn eigen voorstel willens en wetens kwetsbaar, want op geen enkele ma-
nier wordt aannemelijk gemaakt dat werkgevers bereid zijn vergaande bevoegd-
heden toe te wijzen aan het bedrijfstakoverleg en zeker niet de beslissingen, die 
als kern van het ondernemerschap worden gezien, en daar pleit het cnv in de nota 
wel voor.218

Tijdens de bespreking van de nota in de Verbondsraad neemt het cnv op twee 
punten een beetje gas terug. De privaatrechtelijke vorm heeft ‘de voorkeur’ en die 
is vooral pragmatisch en niet principieel en de bestaande pbo-organen kunnen 
ook in de toekomst hun karakter behouden.219

Het pragmatische karakter van de nota blijkt ook uit het Visieprogram dat het 
cnv in 1984 vaststelt. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is jarenlang de dra-
ger van de cnv-gedachtevorming over medezeggenschap. De bedrijfstaksraden 
zijn dat niet. In het Visieprogram wordt weliswaar gepleit voor sectorale over-
legorganen, maar dat gebeurt in het hoofdstuk over Overleg en samenwerking en 
niet in dat over medezeggenschap.220 Dat laatste hoofdstuk richt de aandacht op 
de samenstelling van de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en het af-
delings- en werkoverleg.

Ondanks het enthousiasme dat op verschillende plaatsen in de nota wordt ge-
etaleerd en gebaseerd wordt op waarnemingen in de omgeving van het cnv, komt 
er in de praktijk niets terecht van het pleidooi. In weerwil van de langdurig volge-
houden strijd voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, verdwijnt het vraag-
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stuk van de bedrijfstakraden verrassend snel van de agenda. In de jaren ’70 is het 
een vast onderdeel van allerlei beleidsnota’s, maar in het midden van de jaren ’80 is 
dit streven achter de horizon verdwenen. De wens om op gestructureerde wijze te 
overleggen over de sectorontwikkeling vormt – zoals gezegd – nog een onderdeel 
van het Visieprogram dat in september 1984 wordt gepubliceerd, maar in het soci-
aal-politiek program Met het oog op morgen, dat precies een jaar later verschijnt, 
is het niet meer terug te vinden. Een ontwikkeling die zich wellicht laat verklaren 
uit de gewijzigde omstandigheden. Als de nota over de bedrijfstakraden in 1979 
verschijnt, is de aandacht voor sectorale en gestructureerde aandacht al tanende. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de veranderingen rond de Nehem, in de ogen van het 
cnv een belangrijk instituut op het gebied van de sectorale herstructurering. Dat 
instituut bestaat niet langer in zijn oorspronkelijke vorm. Het sociaal-economi-
sche klimaat wordt steeds neoliberaler en de cnv-bonden zijn minder geïnteres-
seerd in de formele aspecten van overlegvormen dan in de praktische resultaten. 
De mogelijkheden voor economisch herstel worden niet gezien in de institutio-
nele infrastructuur, maar in ‘meer markt en minder overheid’.221 De sector als her-
kenbaar aangrijpingspunt voor het beleid en voor de organisatie van dat beleid 
heeft blijkbaar zijn tijd gehad. De cao en het cao-overleg als ontmoetingskader 
van werkgevers en werknemers nemen als gevolg van de ingeslagen weg van de-
centralisatie in betekenis toe.

8.4.2   Rechtsvorm van de onderneming

Het cnv ontwikkelt in de jaren ’50 en ’60 in langdurige en intensieve debatten een 
eigen visie op de rechtsvorm van de onderneming, met name op de manier waarop 
werknemers betrokken moeten worden bij de strategische besluitvorming. Daar-
bij richt de aandacht zich in belangrijke mate op de samenstelling van de raad van 
commissarissen. Dat orgaan moet de strategische beslissingen nemen en daar moet 
de belangenafweging tussen de aandeelhouders en de werknemers plaatsvinden. 
Om dat op een evenwichtige manier te kunnen doen, moet de raad in de cnv- visie 
een weerspiegeling zijn van de onderneming, te weten een samenwerkingsver-
band tussen arbeid en kapitaal. De raad moet dan ook paritair zijn samengesteld. 
Bij cruciale besluiten moeten de werknemers de meerderheid vertegenwoordigen. 
Wel moet worden aangetekend dat de vakcentrale in deze gedachteontwikkeling 
schoorvoetend wordt gevolgd door de bonden, bij wie de aandacht steeds meer 
verschuift naar de medezeggenschap, die vorm krijgt in ondernemingsraden.

In september 1969 adviseert de ser unaniem over de samenstelling van de raad 
van commissarissen. ‘Het wonder van Den Haag’ wordt spoedig omgezet in wet-
geving. ‘In het begin van de jaren ’70 is geoogst wat in het voorafgaande decenni-
um is gezaaid’, merkt beleidsmedewerker Van de Kamp  op als hij in Evangelie en 
Maatschappij bericht over de wetgeving.222 Hij plaatst de ontwikkeling in het on-
dernemingsrecht in het bredere kader van de maatschappelijke ontwikkeling. ‘De 
groeiende behoefte van personen om mede invloed te hebben op beslissingen die 
hun raken, is waar te nemen op het hele terrein van het maatschappelijk gebeuren. 
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(…) De behoefte aan inspraak wordt enerzijds bepaald door een grotere mondig-
heid veroorzaakt door beter en langer onderwijs, anderzijds door een zeker ge-
voel van onbehagen en machteloosheid’. Dit heeft – zo redeneert hij – ook invloed 
op het ondernemingsrecht met als grote verworvenheid dat ‘nu wettelijk (wordt) 
erkend dat de werknemers een samenstellend deel vormen van de onderneming’. 
Dat blijkt uit de nieuwe Wet op de ondernemingsraden, die onder andere regelt 
‘dat bepaalde besluiten door de ondernemingsleiding niet kunnen worden geno-
men dan na voorafgaand advies van de or of – in nog beperkte mate – na instem-
ming van de or’. Maar het blijkt ook uit de Wet op het enquêterecht, waarin vak-
organisaties de bevoegdheid krijgen een onderzoek te laten doen naar het door 
een onderneming gevoerde beleid. De Wet op de jaarrekening ‘beoogt te bereiken 
dat belanghebbenden zich een zodanig inzicht in de jaarrekening kunnen vormen 
dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het 
resultaat van de onderneming’. Het sluitstuk van de wetgeving vormt de Struc-
tuurwet. Kort gezegd komt deze wet er op neer, ‘dat een Raad van Commissaris-
sen (rvc) verplicht wordt gesteld’. Er vindt door deze wet een machtsverschui-
ving plaats van de aandeelhouders naar de raad van commissarissen. De raad vult 
zichzelf aan door middel van coöptatie, dat wil zeggen dat de zittende leden zelf 
voorzien in een vacature. ‘De or en de aandeelhouders worden door de rvc op de 
hoogte gebracht van de persoon die in de rvc zitting zal nemen. Beide groeperin-
gen kunnen een veto uitspreken’. Daarmee krijgen werknemers invloed op de sa-
menstelling van de raad, ook omdat zij het formele recht van voordracht hebben. 
Het cnv is tevreden, maar meent dat de reikwijdte van de wet veel te beperkt is. 
De wet is immers alleen van toepassing op naamloze en besloten vennootschap-
pen met een eigen vermogen van ten minste 10 miljoen gulden. Dat moet in de toe-
komst – zo stelt Van de Kamp  – stellig veranderen. 

In september 1974 wordt de Nota Verbondsraad CNV inzake het te voeren beleid 
met betrekking tot de medezeggenschap in de onderneming in het algemeen en de 
positie van de OR in het bijzonder vastgesteld.223 De nota is geschreven om de cnv-
inbreng in de ser, die zal adviseren over een adviesaanvrage van de minister van 
Sociale Zaken van oktober 1973, vast te leggen.224 De nota staat uitvoerig stil bij 
de cnv-visie op de onderneming. Bij de besluitvorming in de onderneming gaat 
het om de afweging van de belangen van alle betrokkenen. Dat kan – zoals wij al 
eerder zagen – het beste gebeuren in een Gemeenschappelijk Bestuur, dat over de 
doelstellingen van de onderneming beslist, de hoofdlijnen van het beleid bepaalt, 
de vitale beslissingen (zoals fusie, reorganisatie en collectief ontslag) neemt, de di-
rectie benoemt en ontslaat en over de winstbestemming besluit. ‘Mede gezien de 
belangrijke bevoegdheden van het toporgaan is het van groot belang dat de werk-
nemers een wezenlijke invloed hebben op de samenstelling ervan’. Het cnv meent 
dan ook dat de werknemers ‘ten minste de helft van de leden van het toporgaan’ 
moeten kiezen. ‘Het cnv kiest voor het Gemeenschappelijk Bestuur, – en niet 
voor de or, – als het ondernemingsorgaan dat het zwaartepunt voor de medezeg-
genschap moet vormen’. Belangrijkste argument is dat het Gemeenschappelijk 
Bestuur hiërarchisch boven de directie en de ondernemingsraad staat, die vooral 
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betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Het cnv maakt overigens wel een 
uitzondering op de hoofdregel: ‘in ondernemingen met een louter ideële doelstel-
ling behoort het benoemingsrecht van de werknemers beperkter te blijven in die 
zin dat tenminste één lid kan worden aangewezen [door de werknemers, ph] doch 
ten hoogste 1/3 van het aantal leden’.225 

Het betoog over het Gemeenschappelijk Bestuur in de nota is nodig om duide-
lijk te maken welke positie het cnv kiest in het debat over de ondernemingsraad.226 
Kan uit het artikel van Van de Kamp  uit begin 1972 wellicht nog worden begre-
pen dat het cnv niet ontevreden is met het best haalbare, uit deze nota wordt dui-
delijk dat die tevredenheid hooguit tijdelijk is geweest. Dat ligt overigens voor de 
hand als de uitgangspunten van het cnv zoals die in de jaren ’60 waren geformu-
leerd, worden afgezet tegen de resultaten die in het begin van de jaren ’70 kracht 
van wet krijgen. Nog sterker blijkt de onvrede van het cnv overigens uit de Nota 
van het CNV inzake de positie en de samenstelling van de Raad van Commissaris-
sen uit 1979. 

Het debat over de samenstelling van de raad van commissarissen beperkt zich 
niet alleen tot het cnv, maar voltrekt zich in bredere kring. Andere maatschappe-
lijke organisaties en politieke partijen hebben hun eigen zienswijze ontwikkeld. 
Het is dan ook niet verrassend dat minister Albeda  in juni 1978 een adviesaanvra-
ge aan de ser stuurt. Hij wil graag het oordeel van ser weten ‘over de vraag of het 
wenselijk is het huidige wettelijke stelsel al dan niet gewijzigd te handhaven, dan 
wel te vervangen door een nieuw stelsel van direkte verkiezingen van de leden van 
de Raden van Commissarissen’. Albeda  suggereert dat aandeelhouders en werk-
nemers elk eenderde deel van de commissarissen kunnen kiezen en dat deze leden 
zelf het overige eenderde deel benoemt. Ook wil hij weten of de werkingssfeer 
van de Structuurwet moet worden uitgebreid.

Het cnv meent in verband met de beantwoording ‘er goed aan te doen de eigen 
opvattingen nog eens systematisch bijeen te brengen’. Dat ‘bijeenbrengen’ begint 
– bijna traditioneel – met het in herinnering roepen van de cnv-visie op de onder-
neming en op de rol van werknemers daarbij. Vanuit deze visie wordt de bestaan-
de wetgeving (opnieuw) tegen het licht gehouden. Het cnv kan dan ‘geen andere 
conclusie trekken dan dat deze regeling moet worden verworpen’. Werknemers 
hebben nog steeds geen echte invloed. Het sinds 1971 bestaande coöptatiesysteem 
– in het ‘Wonder van Den Haag’ nog bejubeld als de oplossing voor de proble-
men – is daar in hoge mate debet aan. ‘In de praktijk leidt dit benoemingssysteem 
ertoe dat de Raad van Commissarissen zichzelf benoemt en dat de werknemers (-
vertegenwoordigers) en de aandeelhouders daar vrijwel geen invloed op kunnen 
uitoefenen’. Derhalve moet dat stelsel veranderen. ‘Het cnv acht het, vanuit een 
oogpunt van demokratie, noodzakelijk dat commissarissen rechtstreeks worden 
gekozen’. Naast de bezwaren tegen de benoemingsprocedure richt het cnv zijn 
kritische pijlen natuurlijk ook op de samenstelling. In 1974 is nogmaals bevestigd 
dat ‘tenminste de helft van de leden van het toporgaan’ uit werknemers moet be-
staan. De nota biedt drie alternatieven om dat uitgangspunt in de praktijk te ver-
talen – het gevolg van verschil van mening in de commissie Arbeids- en Onderne-
mingsrecht.227 In het eerste alternatief benoemen werknemers en aandeelhouders 
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ieder evenveel commissarissen en deze benoemen in overleg een onpartijdige 
voorzitter. Het tweede alternatief is dat werknemers en aandeelhouders de com-
missarissen benoemen, waarbij de werknemers altijd een lid meer benoemen dan 
de aandeelhouders. Het derde alternatief is dat beide geledingen evenveel com-
missarissen benoemen en dat de werknemers de voorzitter benoemen. Over de 
keuze uit deze alternatieven ontstaat in de Verbondsraad een heftige en lange dis-
cussie. Uit de beschikbare verslagen is niet af te leiden wie welke positie inneemt, 
maar het blijkt moeilijk om tot overeenstemming te komen. Wellicht speelt daar-
bij de huiver een rol die bij sommige bonden bestaat tegen de verantwoordelijk-
heid die werknemers krijgen als de meerderheid van de raad van commissarissen 
uit ‘werknemerscommissarissen’ bestaat. Zeker gelet op de niet fl orissante econo-
mische situatie. Een ander aspect dat een rol kan spelen is, dat de samenstelling 
van de Verbondsraad in vergelijking met 1974 – toen deze beleidsopvatting ook 
in een cnv-nota werd verwoord – is veranderd. Met name de nieuw toegetreden 
rooms-katholieke organisaties hebben aarzelingen bij een al te stringente uitleg 
van het begrip ‘tenminste de helft’, waarvan zij de haalbaarheid ook niet groot 
achten. Bij nadere bestudering is het debat minder verrassend dan het lijkt. Ook 
in 1974 was er discussie over de uitleg, maar die werd toen door een kleine min-
derheid gevoerd. Tot slot speelt wellicht ook het volgende: de besluitvorming in 
de Verbondsraad is bijvoorkeur gebaseerd op unanimiteit. Er wordt in de prak-
tijk slechts zelden gestemd. Daarom laten bondsvoorzitters hun opvattingen ach-
terwege als zij niet sterk hechten aan hun eigen standpunt en als zij verwachten 
geen meerderheid voor hun standpunt te vinden, maar op het moment dat een ge-
zaghebbend lid zich voor of tegen een bepaalde opvatting uitspreekt, kan dat an-
deren de mogelijkheid geven hun eigen opvatting wel kenbaar te maken. De ter 
goedkeuring voorgelegde koers kan dan immers wel eens een andere worden. In 
dit geval is het de voormalige voorzitter van de Arka, A.M.J.C. Aarts , aan wie het 
nodige gezag wordt toegekend, die de koe bij de horens vat. Dat hij daarbij als 
cda-lid ook het cda-standpunt naar voren brengt is niet verrassend: hij is namens 
die partij burgemeester.228

De discussie in de Verbondsraad begint vóór de zomer – op 25 juni 1979 –, 
maar wordt pas twee maanden later afgerond met een duidelijk compromis tus-
sen de bonden. ‘Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een korte en een lange 
termijnvisie. Op lange termijn streeft het cnv naar een situatie waarin de werk-
nemers een meerderheidspositie bekleden in de raad van commissarissen. Als tus-
senstap, op weg naar dit lange-termijn-perspectief stelt de Verbondsraad vast: de 
raad van commissarissen bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum 
van 5; werknemers en aandeelhouders benoemen evenveel commissarissen en wel 
samen het totale aantal min één; de aldus gekozen commissarissen benoemen een 
persoon voor de nog resterende zetel. Het ligt voor de hand dat deze persoon als 
voorzitter optreedt’. Als partijen het niet eens kunnen worden, dan geven de com-
missarissen namens de werknemers de doorslag.229 

Wat opvalt in de gedachteontwikkeling binnen het cnv is dat in de oorspronke-
lijke zienswijze het Duitse model, waarin de commissarissen als vertegenwoordi-
gers van hun achterban optreden, nadrukkelijk werd verworpen, maar de voorstel-
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len in de nota uit 1979 wekken toch sterk de indruk dat er in fracties wordt gedacht. 
Ook valt op dat het cnv verder wil kijken dan de belangen van aandeelhouders en 
werknemers. De vakcentrale meent dat in heel grote bedrijven – gedacht wordt aan 
ondernemingen met meer dan 10.000 werknemers – ook commissarissen benoemd 
kunnen worden die andere betrokkenen vertegenwoordigen. Die nemen overigens 
de plaats in van commissarissen gekozen door de aandeelhouders. Het denken in 
begrippen als stakeholders wordt hier – zonder het woord te gebruiken – zicht-
baar. Om een dam op te werpen tegen een teveel aan buitenlandse invloeden wil 
het cnv in de Structuurwet bepalen dat een raad ‘voor ten minste de helft uit Ne-
derlanders bestaat’. En – zo maakt het Verbond tot slot van de nota duidelijk – ie-
mand die leiding geeft in een onderneming kan geen commissaris in die onderne-
ming zijn. Het Angelsaksische model, waarin management en toezichthouder deel 
uitmaken van de ‘board’ wordt hiermee nadrukkelijk afgewezen.

8.4.3   Ondernemingsraden

De tweede Wet op de ondernemingsraden passeert ongeschonden het parlement 
en wordt in 1971 van kracht. Het feit dat een centrum-rechts kabinet de vakbe-
weging ‘links’ passeert door in de wet de ondernemingsraad meer bevoegdheden 
toe te kennen dan waar de vakbeweging in het voorafgaande ser-advies om had 
gevraagd, leidt bij de centrales tot een zekere verwarring.230 Dat is aanleiding voor 
bezinning in eigen kring. De discussies binnen de vakbeweging (en daarbuiten) 
vormen voor minister Boersma  aanleiding om opnieuw advies aan de ser te vra-
gen. In een brief, gedateerd 4 oktober 1973, vraagt hij de ser om advies op twee 
hoofdpunten, te weten de taak en de samenstelling van de ondernemingsraad ener-
zijds en de bevoegdheden van de ondernemingsraad anderzijds. De oorspronke-
lijke taak van de ondernemingsraad was vooral gericht op overleg, de tweede wet 
voegde daar feitelijk een ander element aan toe: dat van de vertegenwoordiging. 
Moet, zo vraagt Boersma , deze veranderde taak geen gevolgen hebben voor de sa-
menstelling? En met betrekking tot de bevoegdheden vraagt de minister zich af of 
deze niet moeten verruimd.231

De adviesaanvrage is voor het cnv reden om zich intern te beraden. Dat leidt in 
1974 tot de al eerder genoemde medezeggenschapsnota.232 In die nota beoordeelt 
het cnv de adviesaanvrage in een ruimer perspectief. Nogmaals zet het Verbond 
uiteen dat het Gemeenschappelijk Bestuur het belangrijkste orgaan van de onder-
neming is en dat de medezeggenschap van werknemers daar vorm moet krijgen. 
In het Gemeenschappelijk Bestuur worden immers de strategische besluiten ge-
nomen. Dat wil overigens niet zeggen ‘dat de or aan betekenis zou inboeten’. Het 
tegendeel is het geval, want de ondernemingsraad vormt een belangrijke schakel 
tussen het werkoverleg en het Gemeenschappelijk Bestuur’.

Overleg en vertegenwoordiging worden in de praktijk ‘veelal in verband ge-
bracht met “ondernemingsbelang” en “werknemersbelang”. Dit is – zo stelt de 
nota – verwarrend. Immers noch het “ondernemingsbelang” noch het “werkne-
mersbelang” is een eenduidig begrip. (…) De begrippen (…) zijn bovendien on-
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juist, althans in de visie van het cnv op de onderneming. De bij de onderneming 
betrokkenen zijn niet alleen dragers van bepaalde belangen. Het zijn mensen die 
in een samenwerkingsverband zijn geplaatst’. De tweeledige maar samenhangen-
de taak van de ondernemingsraad leidt tot een bepaalde structuur. In de zienswij-
ze van het cnv is er dan ook geen enkele reden om de ondernemer niet langer deel 
te laten uitmaken van de ondernemingsraad. Het tegendeel is het geval en daar zijn 
goede argumenten voor. Zo zijn directie en werknemers samen belast met de uit-
voering van het beleid van het Gemeenschappelijk Bestuur. Daarbij is overleg van 
wezenlijk belang. Dat overleg vindt plaats in de ondernemingsraad.

Dit standpunt – zo blijkt in de Verbondsraad – is ook binnen het cnv niet on-
omstreden. De Industriebond cnv is van mening, dat ‘de vertegenwoordiger van 
de directie niet aanwezig moet zijn wanneer in de ondernemingsraad de fase der 
besluitvorming aanbreekt’.233 Overigens meent het cnv dat de ondernemer niet 
wettelijk moet worden aangewezen als voorzitter van de raad, want ‘het voorzit-
terschap is een kwestie van doelmatigheid en vergadertechniek’. Het is wel van 
belang om te regelen dat de werknemersleden van de ondernemingsraad de moge-
lijkheid krijgen om tijdens een schorsing in eigen kring te overleggen.

In zijn adviesaanvrage noemt de minister de bevoegdheden van de onderne-
mingsraad als tweede hoofdpunt. Het cnv komt in de nota tot de conclusie dat de 
bevoegdheden van de ondernemingsraad grosso modo gelijk kunnen blijven. Wel 
moet ‘teneinde het adviesrecht meer reliëf te geven’ de ondernemingsraad een be-
roepsrecht worden toegekend tegen kennelijk onredelijke beslissingen van de di-
rectie. Dat de bevoegdheden niet substantieel behoeven te veranderen, ligt in de 
visie van het cnv voor de hand: de ondernemingsraad kan met de bestaande be-
voegdheden de door het Gemeenschappelijk Bestuur te bepalen hoofdlijnen goed 
uitvoeren. Ongetwijfeld speelt daarbij op de achtergrond de gedachte dat meer 
bevoegdheden voor de ondernemingsraad het (eind)doel van het Gemeenschap-
pelijk Bestuur niet dichterbij zullen brengen.

Het laatste thema dat het cnv aansnijdt, is dat van de relatie tussen de vakbe-
weging en de ondernemingsraad. Dit is van oudsher een complex probleem. Het 
cnv is van mening, dat het ‘geen aanbeveling’ verdient de ondernemingsraad te 
betrekken bij de regeling van de primaire arbeidsvoorwaarden. Dat is en blijft het 
domein van de vakbeweging. De rol van de ondernemingsraad ligt op dat wat bin-
nen de onderneming aan de orde is. Daarbij kan de vakbeweging ondersteunen. 
Het cnv meent dat de ondernemingsraad een eigen verantwoordelijkheid heeft en 
derhalve geen verlengstuk van de bond in de onderneming is. Bedrijfsledengroe-
pen kunnen prima functioneren als georganiseerde achterban. Zij kunnen ook een 
rol spelen bij de kandidaatstelling van ondernemingsraadsleden, maar de groepen 
moeten niet op ‘de stoel’ van de raadsleden gaan zitten.

Op 17 oktober 1975 brengt de ser een verdeeld advies uit.234 De meerderheid van 
de raad (werkgevers en cnv) zijn in het algemeen voor handhaving van de bestaan-
de situatie. Daarbij moet worden aangetekend dat het cnv langs de lijnen van de 
eigen nota tot dezelfde conclusies komt als de werkgevers, die de cnv zienswij-
ze niet delen. De minderheid van de ser (nvv en nkv) adviseert om de onderne-
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mingsraad te doen bestaan uit werknemers, omdat die samenstelling aansluit bij 
de gewenste taak, te weten het vertegenwoordigen van de werknemers. De ser is 
niet alleen verdeeld rond taak en samenstelling, maar ook rond de bevoegdheden. 
Daar loopt de scheidslijn zoals gebruikelijke. Werknemers pleiten voor ruime-
re bevoegdheden, de werkgevers willen die – met uitzondering van het beroeps-
recht – niet.

Na het advies is het kabinet aan zet. Het kabinet valt evenwel in het voorjaar van 
1977 voordat het een wetsontwerp door de Kamers aanvaard krijgt. Het kabinet-
Van Agt  neemt het wetsontwerp feitelijk over. De wet introduceert voor het pro-
bleem van de samenstelling en de taak een nieuwe oplossing: de ondernemings-
raad zal alleen uit werknemers bestaan, maar het advies of de instemming wordt 
kenbaar gemaakt in de overlegvergadering, waarin raad en ondernemer elkaar ont-
moeten. Met dit compromis worden vertegenwoordiging en overleg met elkaar in 
evenwicht gebracht. De (nieuwe) ondernemingsraad krijgt meer bevoegdheden. 
In de tweede Wet op de ondernemingsraden werd het adviesrecht beperkt door 
een uitzonderingsclausule: er moet advies worden gevraagd over bepaalde onder-
werpen tenzij ‘zwaarwichtige belangen’ zich daartegen verzetten. Deze clausule 
wordt geschrapt. Ook het aantal instemmingsbevoegdheden in artikel 27 van de 
wet wordt uitgebreid en de ondernemingsraad krijgt adviesrecht bij benoeming en 
ontslag van een bestuurder van de onderneming. De wet wordt – na kleine aanpas-
singen door Albeda  en door amendementen van de Tweede Kamer – in de loop 
van 1979 goedgekeurd en treedt op 1 september van dat jaar in werking.235

Het cnv meent dat het er al met al ‘voor de ondernemingsraadsleden niet ge-
makkelijker op is geworden’. De nieuwe wet bevat verbeteringen, maar de nieu-
we structuur – ondernemingsraad en overlegvergadering – maakt het geheel niet 
overzichtelijker. Het cnv herinnert de lezers van De Gids nog eens aan de princi-
piële bezwaren tegen deze nieuwe structuur, maar staat daar vervolgens niet al te 
lang meer bij stil. Wat gebeurd is, gebeurd, denkt men blijkbaar. ‘De or zal zich 
als team moeten opstellen en voortdurend gebruik moeten maken van scholing en 
vorming’. Het cnv begint daar direct mee, want ‘de vakbeweging wil de or-leden 
met raad en daad bijstaan in hun moeilijke taak. Het cnv heeft daarom een prak-
tische brochure uitgebracht, waarin de veranderingen duidelijk worden bespro-
ken met het standpunt van het cnv over deze wijzigingen’.236 Het cnv beperkt zijn 
ondersteuning niet tot een brochure. In 1982 richt het cnv de Stichting Dienst-
verlening Ondernemingsraden op, die tot doel heeft ondernemingsraden van des-
kundig advies te dienen om een zo goed mogelijk tegenspel te leveren aan de on-
dernemer en zijn deskundige medewerkers.

8.5   Relaties

Het cnv weet dat een deel van zijn maatschappelijke wensen binnen de Neder-
landse verhoudingen alleen te realiseren is door politieke besluitvorming. Het cnv 
kent – daarnaast – in zijn Visieprogram een belangrijke, leidinggevende rol op so-
ciaal-economisch gebied toe aan de overheid. Dat betekent dat er voortdurend 
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contact moet zijn met die overheid om de politieke besluitvorming optimaal te be-
invloeden. Tot de jaren ’60 wordt de cnv-strategie om politieke besluitvorming te 
beïnvloeden voornamelijk gebaseerd op het zoeken naar mogelijkheden om voor-
aanstaande cnv-ers op relevante politieke posities te krijgen. Met name in de jaren 
’50 poogt voorzitter Ruppert invloed te krijgen op het arp-beleid. Zo bepleit hij 
het partijvoorzitterschap van Hazenbosch  of De Gaay Fortman  en verzet zich te-
gen dat van W.P. Berghuis . Die strategie slaagt niet. In de jaren ’60 – de jaren van 
de ontzuiling – kiest het cnv voor een andere koers. De personele binding wordt 
niet langer nagestreefd. Boersma  is de laatste die zijn werk als cnv-medewerker 
combineert met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Samen met de andere 
vakcentrales probeert het cnv wel de politieke besluitvormers te informeren en te 
overtuigen. Daarbij wordt de nogal eenzijdige relatie met de arp en met de chu 
– die toch al niet sterk was – losgelaten. De samenwerkende vakcentrales richten 
zich op alle grote(re) politieke partijen. Daardoor krijgt het cnv ook relaties bui-
ten de traditionele contacten met de protestants-christelijke partijen.

Het cnv beklemtoont keer op keer zijn partijpolitieke onafhankelijkheid en is 
er zich daarbij steeds van bewust dat de politieke voorkeur van de leden zich breed 
spreidt. De gedachte dat cnv-leden allemaal antirevolutionair of christelijk-histo-
risch stemmen, blijkt achterhaald en dat heeft ook gevolgen voor het gedrag van 
het Verbond. 

Toch blijkt het in de praktijk lastig om de politieke verscheidenheid binnen het 
ledenbestand te vertalen in dagelijks handelen. Zeker voor bestuurders, die veelal 
nauw betrokken zijn bij de arp of de chu. Het gaat om een ‘gevoelig’ onderwerp, 
zo blijkt uit een incident in 1973.

cnv-voorzitter Lanser  is opgetreden in een tv-programma van de ppr,237 waarin 
hij reageert op het confl ict in de metaalindustrie, dat op dat moment in het mid-
delpunt van de belangstelling staat. Dat optreden komt hem te staan op een nij-
dig telegram van de ncbo. W. Wieringa , de voorzitter van de ncbo, maakt zich 
boos, niet om wat Lanser  heeft gezegd, maar om de plaats waar hij het heeft ge-
zegd. ‘Dan is men’, zo meent Wieringa, ‘niet meer met politiek, maar in veler ogen 
met partijpolitiek bezig. En dan gaan we ons op een hellend vlak begeven’. Lan-
ser  verweert zich door op te merken dat hij niets méér gedaan heeft dan het cnv-
standpunt weer te geven. Hij vindt het ‘betreurenswaardig dat er mensen zijn die 
direct conclusies aan zo’n optreden verbinden. Indien het een arp-uitzending was 
geweest, dan waren er waarschijnlijk geen reacties geweest’. Er zal – zo wordt het 
incident met de mantel der liefde bedekt – in het vervolg zorgvuldig moeten wor-
den gehandeld. En met deze dooddoener wordt het incident gesloten. Een paar 
weken later voert Lanser  als lid van de arp het woord op een partijbijeenkomst. 
Hij blijkt gelijk te krijgen: niemand reageert op dat optreden.238

De drie grote christelijke partijen – de Katholieke Volkspartij (kvp), de Anti-Re-
volutionaire Partij (arp) en de Christelijk-Historische Unie (chu) – besluiten in de 
loop van de jaren ’60 de mogelijkheden tot vergaande samenwerking te onderzoe-
ken. De aanleiding voor dit onderzoek is het grote verlies aan Tweede Kamerzetels 
van met name de kvp. Bij de formatie van het kabinet-Den Uyl  blijft de chu buiten 
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de regeringssamenwerking, maar het fusieproces gaat onverminderd voort. Bij de 
verkiezingen in 1977 nemen de drie confessionele partijen onder de naam Chris-
ten-Democratisch Appel (cda) deel en A.A.M. van Agt  treedt op als lijsttrekker.

Deze samenwerking tussen rooms-katholieke en protestants-christelijke poli-
tici heeft zijn weerslag op het cnv. Na het mislukken van de federatiebesprekin-
gen met nvv en nkv treden bovendien rooms-katholieke vakorganisaties tot het 
cnv toe. Dat beïnvloedt de politieke opstelling van de christelijke vakcentrale. Zo 
zoekt het cnv contact met de rooms-katholieke bisschoppen en treedt het – wel-
iswaar pas in de jaren ’90 – toe tot het Verband van Katholieke Maatschappelijke 
Organisaties (vkmo). De veranderde omgeving en de gewijzigde verhoudingen 
maken bezinning op de relatie tot de politiek en met name tot het cda gewenst.

Op 21 maart 1977 wisselt de Verbondsraad aan de hand van een notitie van ge-
dachten over de relatie met het cda. Daarbij gaat het niet om de vraag of er contact 
moet zijn, maar om ‘wat is te accepteren/wenselijk met betrekking tot de inten-
siteit van de connecties met andere, niet tot de vakbeweging behorende organisa-
ties. Toegespitst (…) gaat het (…) om de verhouding tussen cnv en cda’. Er zijn 
twee benaderingen mogelijk: een principiële en een pragmatische. Er is – zo stelt 
de auteur, adjunct-secretaris H. Groen  – sprake van een toenemende vervlechting 
van overheid en politieke partijen. De grenzen zijn dan ook lang niet altijd duide-
lijk. Wel is duidelijk dat een politieke partij en een vakorganisatie wezenlijk ver-
schillen naar doelstelling en werkterrein. De vervlechting tussen vakbeweging en 
politieke partijen heeft positieve kanten, omdat personen op die manier hun brede 
verantwoordelijkheid kunnen beleven. Nadeel is, dat de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid gemakkelijk kan worden vermengd en dat leidt tot ongewenste ondui-
delijkheid. Vanuit een meer pragmatische benadering is er veel voor te zeggen om 
op een zo vroeg mogelijk tijdstip invloed uit te oefenen. Dat pleit voor nauwe be-
trokkenheid van cnv-ers bij het cda. Nadeel is dat voor de buitenwereld het on-
derscheid tussen cnv en cda weg kan vallen. Bij de weging van voor- en nadelen 
moet overigens rekening worden gehouden met het feit dat fnv en pvda intensie-
ve contacten onderhouden.239 De Verbondsraad worstelt duidelijk met de mate-
rie. De persoonlijke loyaliteit van sommige leden aan de nieuwe politieke partij 
en hun loyaliteit aan het cnv komen op gespannen voet met elkaar te staan, ook 
omdat het beleid dat het cda voorstaat, niet altijd even enthousiast wordt begroet. 
Op 4 april wordt de gedachtewisseling voortgezet. Na enig beraad blijkt dat in 
dit stadium in de Verbondsraad verschillend wordt gedacht over de wenselijkheid 
van het onderhouden van contacten en de wijze waarop dit zou dienen te geschie-
den met politieke partijen in het algemeen en met het cda in het bijzonder.

Een paar weken later staat het thema opnieuw op de agenda, maar nu wordt een 
andere notitie voorgelegd. De ‘concept-standpuntbepaling over de relatie cnv- 
politieke partijen’ kiest een bredere en pragmatische opzet.240 ‘Uitgaande van de 
conclusie dat het cnv ernaar moet streven ruime aandacht voor zijn opvattingen 
te krijgen in de politieke menings- en besluitvorming kunnen de volgende mo-
gelijkheden worden genoemd’, zo begint de notitie. Ministerraad, parlement en 
politieke partijen bieden volop mogelijkheden om het cnv-geluid te laten horen. 
Feitelijk staan de auteurs niet zo lang stil bij de mogelijkheden, maar besteden zij 
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veel aandacht aan ‘speciale problemen’. Als eerste gaan zij daarbij in op ‘dubbel-
functies’. Die kunnen verwarrend werken en er moet bij bedacht worden dat een 
‘politieke nevenfunctie’ ten koste van de inzetbaarheid voor het cnv kan gaan. Zij 
menen, dat ‘het lidmaatschap van de Tweede Kamer zowel vanwege het risico van 
verwarring als qua tijdsbesteding niet verenigbaar is met een functie in de chris-
telijke vakbeweging’. Feitelijk gelden deze twee argumenten bij meer politieke 
functies, zoals het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten of de Eerste Kamer. 
‘Voor bestuurder en medewerkers, die op landelijk niveau werkzaam zijn kan van 
geval tot geval worden bezien of het risico aanvaardbaar is en of beide functies 
qua tijdsbesteding verenigbaar zijn’. De problemen beperken zich volgens Groen  
en Barendrecht  niet tot nevenfuncties. ‘Ook het optreden van cnv-functionaris-
sen in bijeenkomsten van politieke partijen kan aanleiding geven tot verwarring. 
Het risico is groter naarmate de betrokken cnv-functionaris meer bekendheid ge-
niet’. Voorkomen moet worden, dat ‘het cnv’ vereenzelvigd wordt met politieke 
besluitvorming. Wel wijzen de auteurs op het feit dat de burgerrechten ook van 
toepassing zijn op bestuurders en medewerkers van het cnv. Dat betekent dat het 
cnv niet over middelen – anders dan morele – beschikt om het gedrag van bestuur-
ders en medewerkers te beïnvloeden. Iedere Nederlander beschikt immers over 
het actieve en passieve kiesrecht en daar heeft het cnv geen invloed op.

De Verbondsraad staat uitvoerig stil bij de notitie, maar verbindt aan de stevi-
ge teksten geen conclusies. Verschillende aspecten worden onderstreept. Zo wijst 
Wieringa  – ambtenaren – op het belang van de burgerrechten, maar Van Dijk  – in-
dustrie – wijst op de strakke regels die binnen zijn bond bestaan, terwijl Kruijff 
– grafi ci – meldt dat zijn bond slechts het criterium van het tijdsbeslag hanteert. 
Besloten wordt de beraadslagingen op een later moment voort te zetten – een ge-
bruikelijke methode als er veel verschil van mening is over een zaak die geen ur-
gent karakter heeft.241

Op 21 november buigt de Verbondsraad zich opnieuw over de zaak – deze keer 
over de relatie met het cda. ‘Mogelijkheden voor contact liggen op verschillende 
niveaus’, zo concludeert de Verbondsraad, terwijl ook deelname in wederzijdse 
commissies kan worden bevorderd. Ook zou het goed zijn als het cda ‘zou be-
sluiten tot een sociale contactcommissie’ waarin christelijk-sociale organisaties 
zitting kunnen hebben. Maar – zo haast de Verbondsraad zich op te merken – de 
genoemde contactmogelijkheden zijn niet het exclusieve recht van het cda. Ook 
met andere partijen kunnen op uiteenlopende niveaus contacten worden gelegd. 
Toch is er sprake van een lichte hiërarchie, want Lanser  merkt op dat ‘bij het zoe-
ken naar een ingang in de politieke sfeer het cda echter de eerst aanspreekbare 
partij is’. Dat is de Verbondsraad met hem eens en ook dat de contacten een ‘fl exi-
bel karakter’ moeten hebben.242 

Dit is geen spectaculair einde van een langslepend debat, maar het maakt wel 
duidelijk dat het moeite kost om de goede houding tegenover de nieuwe politieke 
groepering te vinden. 

De relatie met het cda is vormgegeven, maar de Verbondsraad moet zijn stand-
punt in de breedte nog bepalen. Dat gebeurt uiteindelijk op 6 februari 1978, nadat 
het agendapunt een aantal vergaderingen lang is ‘aangehouden’ – vaak een signaal 
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van verschil van mening waar in onderlinge contacten eerst een uitweg moet wor-
den gevonden. De notitie, die op 2 mei 1977 al is besproken, wordt opnieuw be-
discussieerd. Het gesprek richt zich vooral op het combineren van functies. Feite-
lijk volgt de Verbondsraad de lijn die in de notitie wordt getrokken. ‘Combinaties 
van functies, waarbij (…) zakelijke en/of psychologische bezwaren gelden, zijn in 
principe ongewenst. (…) Gezien het feit dat hierbij de staatsrechtelijke vrijheid 
in het geding kan komen, is de verbondsraad van mening dat de afweging van ge-
noemde factoren per geval in de concrete situatie dient plaats te vinden’.243

Duidelijk is, dat het cnv tracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds de wens 
te beïnvloeden en anderzijds afstand te houden om de formele politieke onafhan-
kelijkheid tot uitdrukking te brengen. Dat alles laat onverlet dat de banden met 
het cda – zeker op persoonlijk vlak – blijven bestaan. Albeda en De Graaf treden 
in 1977 toe tot het kabinet-Van Agt  en beiden zijn meer dan bekend binnen het 
cnv. De meeste leden van het Verbondsbestuur – zo niet allen – zijn lid van het 
cda. Maar als het cda in de zomer van 1978 het overleg met het cnv-bestuur over 
Bestek’81 wereldkundig maakt, reageert de Verbondsraad verbolgen en ‘besluit 
(…) het cda-fractiebestuur schriftelijk mededeling te doen van de teleurstelling 
en ontstemdheid (…) over deze gang van zaken’.244 De vrees om de onafhankelijk-
heid publiekelijk te verliezen is blijkbaar groot. 

Als nvv en nkv besluiten om samen verder te gaan, dan wordt de samenwerking 
met het cnv geheel verbroken. Het gaat zelfs verder dan dat. Het wordt fnv-ers 
verboden om met cnv-ers samen te werken. Gedurende een aantal jaren zijn de 
verhoudingen – ook op decentraal niveau – gespannen. Een aantal langdurige ac-
ties door fnv-bonden maakt de onderlinge relaties ook niet beter als het cnv be-
sluit geen actie te voeren. In Meer dan geld verdienen beschrijft Doekle Terpstra  
hoe er tegen de cnv-bestuurders wordt aangekeken in het begin van de jaren ’80. 
Zij worden ternauwernood getolereerd.245

Maar – net als in de jaren ’50 – is het leven sterker dan de leer. Langzaamaan her-
stellen de verhoudingen zich. Als Lanser  in 1978 wordt opgevolgd door Harm van 
der Meulen  worden de verhoudingen op centraal niveau al minder kil. In de loop 
van de jaren ’80 komen de organisaties tot het inzicht dat de Nederlandse werkne-
mers gebaat zijn bij samenwerking tussen de vakcentrales. De verhoudingen ver-
beteren langzaam, zoals bijvoorbeeld blijkt in januari 1988. Hofstede informeert 
de Verbondsraad over het voornemen van de drie vakcentrales elkaar maandelijks 
te ontmoeten in het zogenoemde Vakcentralesoverleg (vco). Daarbij zal het gaan 
om zaken die spelen in de ser, de Stichting van de Arbeid en dergelijke. Het over-
leg blijft informeel en krijgt geen eigen secretariaat – iets dat de fnv wel wil. 246

Het vco bestaat uit drie centrales, want ook de mhp (Raad voor Middelbaar en 
Hoger Personeel) neemt deel. Begin jaren ’70 ontstaat een nieuwe vakcentrale, die 
bonden voor hoger- en middelbaar personeel overkoepelt. De mhp wordt na het 
nodige getouwtrek toegelaten tot de ser en de Stichting van de Arbeid en verwerft 
in de jaren ’80 een eigen plaats in de overlegeconomie.
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9.1   De vereniging

9.1.1   Ledenontwikkeling

Het cnv viert zijn 80ste verjaardag niet met één grote landelijke bijeenkomst, maar 
met vier regionale onder het motto ‘Toekomst maken we samen’. Het cnv pro-
beert met deze bijeenkomsten duidelijk te maken van deze tijd te zijn. ‘Tachtig 
jaar, maar nog lang niet oud en versleten’, zegt voorzitter Hofstede  op de eerste 
jubileumviering in Drachten. ‘Integendeel, de algemeen-christelijk vakbeweging 
is springlevend en dynamisch. Zij staat midden in de maatschappij, bruisend van 
nieuwe ideeën, inspelend op nieuwe ontwikkelingen’.2 Dat optimisme verbergt 
echter de zorgen voor de ledenontwikkeling niet. Hofstede  publiceert in het eer-
ste Gidsnummer van het jubileumjaar een open brief aan de leden. ‘We zijn vorig 
jaar weliswaar gegroeid, maar niet voldoende. Nieuwe leden werven in 1989 zou 
dus een prima idee zijn’.3 De ledengroei in 1988 bedraagt 141 leden, dat is beter 
dan in 1987 toen meer dan 3.000 leden verloren gingen, maar het zet geen echte 
zoden aan de dijk. 

In 1980 heeft het cnv bijna 304.000 leden, twee jaar later zijn dat er ruim 
346.000. Een enorme sprong met één oorzaak: de aansluiting van de Katholieke 
Onderwijsvakorganisatie (kov). Zonder die aansluiting is sprake van ledenverlies 
(297.000 leden). De kov heeft eerder besloten toe te treden tot een vakcentrale en 
kiest voor het cnv.4 Het cnv is daar niet alleen uit getalsmatige overwegingen te-
vreden over, maar ook vanuit de herleefde gedachte van een interconfessionele 
vakbondsopvatting. Voorzitter Hofstede  legt in de tweede helft van de jaren ’80 
telkens de nadruk op het ‘algemeen christelijke karakter’ van het cnv. Om de kov 
in de gelederen op te nemen, zet het cnv zijn eigen interne spelregels wel even in 
de ijskast. Binnen het cnv – zo is de statutaire bepaling – besluit de Verbondsraad 
over de toetreding. Er kunnen alleen maar bonden toetreden die niet actief zijn in 
sectoren waarbinnen al een cnv bond actief is. De uitweg, die een paar jaar eerder 
werd gekozen, is dat de toetredende bond en de gelijksoortige cnv-bond samen 
afspreken de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. Dat wordt dan ook het 
patroon. Zo besluiten begin 1981 de twee politiebonden formeel tot een fusie en 
daarmee is de acp de eerste interconfessionele cnv-bond na jaren. In 1982 fuseren 
de twee confessionele militaire organisaties en ook de ambtenarenorganisaties. De 
kov doet die fusie-toezegging echter niet. Samenwerking tussen de protestant-
se pco en de katholieke kov lijkt niet haalbaar, ook al omdat binnen de kov veel 
waarde wordt gehecht aan eigenheid en traditie. Toch accepteert de Verbondsraad 
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het kov-verzoek te mogen toetreden. Natuurlijk speelt daar de macht van het ge-
tal een rol, maar ook de pragmatische verdeling van de vakbondsmarkt in het on-
derwijs. De pco werft alleen in het protestants-christelijk onderwijs, de kov al-
leen onder rooms-katholieke leerkrachten. De schijn van gescheiden sectoren kan 
worden begrepen en dat is voor de Verbondsraad wel voldoende. Onaardig zou 
zijn te zeggen dat het nogal strikte cnv onder katholieke invloed al wat minder 
streng in de leer is geworden.

De toetreding van de kov is de laatste grote aansluiting, maar zeker niet de eni-
ge. Tegelijk met de kov treedt de Vereniging voor Christelijk Algemeen Voortge-
zet Onderwijs toe, maar deze Vereniging heeft een keurig samenwerkingsverband 
met de pco. Op 1 januari 1985 sluit de Vereniging van Docenten aan Christelijke 
Opleidingsinstituten zich aan bij het cnv met het doel op te gaan in de pco en dat 
gebeurt op 1 juli 1988. In dat zelfde jaar gaat de Vereniging van Katholiek niet-
onderwijzend personeel onderdeel uitmaken van de cfo. Op 1 oktober 1988 
wordt de Bond van Kerkelijke Medewerkers (bkm) lid van de vakcentrale, ‘nadat 
duidelijk werd dat een federatie met de pcvk en kbk niet mogelijk was’.

Op 1 april 1988 sluit het Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond (akkv) 
zich aan. De opvallende K, waarmee het woord Kristelijk begint, is geen moder-
ne schrijfvorm, maar maakt de rooms-katholieke herkomst van deze organisatie 
duidelijk – opgericht als katholieke kunstenaarsvereniging in de jaren ’20 en ja-
renlang invloedrijk op katholiek-cultureel gebied. ‘De kunstenaars willen maat-
schappelijk actiever worden’ zo beargumenteert voorzitter W.F.C.M. Derkse  de 
aansluiting bij het cnv.5 Een paar maanden later wordt deze kunstenaarsorganisa-
tie gevolgd door een protestants-christelijk – meer evangelisch georiënteerde – or-
ganisatie, die formeel uit twee verenigingen bestaat: Christian Artist Vereniging 
voor beeldende kunstenaars en Christian Artists Vereniging voor dans- en bewe-
gingsexpressie.6 

‘Per 1 juli 1990 is de Katholieke bond voor Kosters opgegaan in de Protestants-
christelijke vereniging voor Kosters. Vanaf die datum is er sprake van de Kosters-
bond cnv’.7 Daarmee wordt de fusiebelofte bij de toetreding van de rooms-katho-
lieke kosters gestand gedaan.

‘Met deze toetredingen heeft het cnv zijn basis verbreed’, zo meldt een cnv-
Verslag, maar getalsmatig zetten de nieuwe organisaties geen zoden aan de dijk. 8 
Hooguit een paar honderd nieuwe leden. Daarom gaat het dan ook niet. Wel om 
het uitbouwen van het cnv als een brede christelijke organisatie tegenover de niet-
religieuze fnv. cnv-bestuurders – zoals algemeen secretaris P.A.G. Cammaert  – 
steken dan ook veel tijd en energie in pogingen christelijke organisaties over te ha-
len zich aan te sluiten bij het cnv.

Om de breedte van het cnv duidelijk te maken en ook omdat de dalende leden-
cijfers wel een impuls kunnen gebruiken, wordt in 1985 besloten dat twee doel-
groeporganisaties – wj-cnv en de Vrouwenbond cnv – direct lid kunnen worden 
van het cnv. 

Nieuwe aansluitingen hebben soms fusies tot gevolg, maar ook ‘oude’ bonden 
fuseren. Zo ontstaat op 1 januari 1983 de Industrie- en Voedingsbond cnv. Op de 
achtergrond speelt dat het karakter van de oorspronkelijke landarbeidersbond ge-
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leidelijk aan is verschoven: er zijn haast geen landarbeiders meer, maar wel steeds 
meer werknemers in de agro-industrie. Een samengaan van de twee bonden ligt 
dan ook voor de hand.  

Uit de cijferopstelling blijkt duidelijk dat het cnv het decennium afsluit met 
minder leden dan bij het begin en dat ondanks de groei als gevolg van de aanslui-
ting van de kov. In grafi ek 9.1 wordt het verloop in de tijd weergegeven.

De forse ledendaling in de eerste helft van de jaren ’80 beperkt zich overigens niet 
tot het cnv. In grafi ek 9.2 is de procentuele ledenontwikkeling van de drie vakcen-
trales in kaart gebracht. Duidelijk is dat de ‘cnv-piek’ wordt veroorzaakt door de al 
genoemde toetreding van de kov, maar verder verlopen de drie lijnen grosso modo 
gelijk op – er zijn verschillen in aantallen, maar de richting is min of meer gelijk.

Dit beeld – dat ook al eerder gesignaleerd is – maakt duidelijk dat de vraag of 
de Nederlandse werknemer zich aansluit bij een vakorganisatie, de belangrijkste 

Tabel 9.1   Leden aangesloten en organisaties
1980 1990

Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (acom)
* Federatie Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen 

(facom)
Algemeen Christelijke Politiefederatie (acp)
Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond (akkv)
Bond van Kerkelijke Medewerkers (bkm)
Centrum voor Christelijke Journalisten
* Protestants-Christelijke Journalistenkring
Christelijke Federatie van Overheidspersoneel (cfo)
Christian Artist 
Dienstenbond cnv
Hout- en Bouwbond cnv
Industrie- en Voedingsbond cnv (ivb-cnv)
* Industriebond cnv
* Voedingsbond cnv
Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (kov)
Kostersbond cnv
* Katholieke Kostersbond
* Protestants-Christelijke Vereniging van Kosters in Nederland 

(pcvk)
Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Protestants-Christelijke Onderwijsbond
* Vereniging van Docenten aan Christelijke Opleidingsinstituten 

(vdcoo) 
Vereniging Christelijke avo
Vervoersbond cnv
Vrouwenbond cnv
Werkende Jeugd cnv
Rechtstreekse leden

11.889

19.841

112
98.940

12.871
43.120

50.636
15.227

–

75
746

6.341
29.194

14.914

69

13.217

19.843
186
196
89

83.289
188

14.500
39.985
50.240

37.058
884

7.228
17.130

14.684
959
457
71

Totaal cnv 303.975 300.204
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is. Als hij besluit om bondslid te worden dan kiest hij vervolgens binnen de mo-
gelijkheden. Als ledenverlies optreedt, is dat niet te verklaren uit het gedrag van 
één vakcentrale, maar uit het belang dat werknemers aan de vakbeweging hech-
ten. Blijkbaar daalt die waardering in de jaren ’80, want ondanks de talrijke so-
ciaal-economische problemen, groeit het aantal werkenden. Het ‘marktaandeel’ 
van de vakbeweging – veelal ‘organisatiegraad’ genoemd – daalt dan ook. De or-
ganisatiegraad, die in 1977 nog 41% bedroeg, is eind jaren ’80 teruggelopen naar 
onder de 30%.9

Het ligt voor de hand dat het cnv zoekt naar een verklaring voor het ledenver-
lies en het cnv is niet de enige met belangstelling voor dat vraagstuk. Ook de me-
dia houden zich ermee bezig. In de Notitie inzake ledenverlies en ledenbinding 
schrijft cnv-onderzoeker J. Paauwe  in augustus 1983 dat er nogal tegenstrijdige 
verklaringen worden gegeven. Vakbondsbestuurders verklaren – zo schrijft hij 
– het verlies uit de groeiende en hoge werkloosheid, terwijl werkgevers er vooral 
op wijzen dat de vakbeweging er als gevolg van de economische crisis niet meer 
in slaagt de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, waardoor de belangstelling voor 
het lidmaatschap daalt. Ook wetenschappers mengen zich in het debat. Een ver-
klaring uit die kring is dat als gevolg van de stijgende werkloosheid het belang van 
het hebben van betaalde arbeid groeit en dat als gevolg daarvan het arbeidsethos 
toeneemt. Werknemers willen werk en hebben minder oog voor de daarbij beho-
rende arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Paauwe  concludeert dan 
ook ‘dat de positie van de vakbeweging ten tijde van economische crisis vol is van 
tegenstrijdigheden en dat ledenverlies veroorzaakt wordt door een complex van 
factoren’.10 Hij schrijft zijn notitie in het kader van een langduriger aanpak binnen 
het cnv om de ongunstige ledenontwikkeling te keren. In 1981 wordt de Werk-
groep Beleidsplan in het leven geroepen, die tot taak heeft ‘het maken van een in-
ventarisatie en analyse van de taken van de centrale tegen de achtergrond van de 
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vraag of deze taken passen binnen de doelstelling van de centrale’.11 Daarbij speelt 
niet alleen het ledenverlies een rol, maar ook de fi nanciële gevolgen daarvan ko-
men aan de orde. Het is immers zo dat ledenverlies onherroepelijk leidt tot verlies 
aan inkomsten, zodat ook binnen de vakbeweging de tering naar de nering moet 
worden gezet. Ook het verlies aan maatschappelijke betekenis wordt gezien als 
een van de belangrijke nadelige gevolgen.

Uit een verdere verkenning van de oorzaken van het ledenverlies blijkt dat on-
derscheid gemaakt moet worden tussen ledenwerving en ledenbehoud. Vooral het 
feit dat leden hun lidmaatschap beëindigen veroorzaakt de daling van het leden-
tal. De indruk bestaat dat mensen, die besluiten lid te worden dit besluit na cir-
ca anderhalf jaar opnieuw nemen: lid blijven of opzeggen? Veel van deze nieuwe 
leden besluiten om het lidmaatschap te beëindigen. ‘M.a.w. de “kindersterfte” is 
vrij groot’. Het blijkt dat veel van deze mensen niet of nauwelijks bereikt wor-
den via de bondsbladen en dergelijke, maar zich bij hun besluit vooral baseren op 
het beeld van de vakbeweging, dat in de massamedia naar voren komt. Ook blijkt 
uit onderzoek dat leden tevreden zijn met de ‘brede’ opstelling van de vakbewe-
ging en dat individuele economische motieven een geringe rol spelen bij het le-
denverlies. Paauwe  concludeert dat er nog veel onderzoek nodig is naar de ach-
tergronden van ledengedrag, maar dat duidelijk is dat individuele en de collectieve 
dienstverlening versterkt moet worden. Dat gebeurt dan ook. Telkens moet dui-
delijk worden – zo meent het cnv – dat individuele en collectieve diensten on-
losmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat de in de publiciteit het accent meer 
op de dienstverlening en minder op de standpunten moet liggen. Op die manier 
– zo verwacht men – wordt zichtbaar ‘waarom het van belang is je te organiseren, 
waarbij speelt dat mensen voor een cnv-bond kiezen vanwege het christelijk ka-
rakter en het gematigde beleid’.12 Onoplosbaar probleem daarbij is dat de samen-
leving steeds minder christelijk is en dat de groep, die uit principiële redenen voor 
het cnv behoort te kiezen, kleiner wordt.
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9.1.2   Dienstverlening en propaganda

De traditie om leden diensten aan te bieden kan zo oud als de vakbeweging wor-
den genoemd.13 In eerdere hoofdstukken maakten we kennis met Draagt Elkan-
ders Lasten – dienstverlening in de sfeer van de gezondheidszorg –, de Stichting 
Vakanties – die drie cnv vakantieoorden exploiteert en buitenlandse reizen or-
ganiseert –, maar ook met de Spaarbank voor Protestants Nederland – die een 
betrouwbare partner wil zijn voor cnv-leden, die kunnen en willen sparen en 
beleggen – met Edecea – de eigen drukkerij van het cnv – en met de ubo – de ver-
zekeringsmaatschappij van de christelijke vakbeweging. In de jaren ’80 verandert 
het dienstenpakket van het cnv. De juridische ondersteuning wordt verbreed tot 
niet-arbeidsrechtelijke zaken, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheids-
zorg en het consumentenrecht en het cnv gaat leden helpen bij het invullen van 
belastingformulieren. Bij dat laatste wordt – overigens net als bij de fnv – gebruik 
gemaakt van de verenigingsformule. Leden met fi scale belangstelling worden ge-
schoold en helpen andere leden tegen een kleine vergoeding bij het invullen van 
het jaarlijkse belastingformulier. Ook voor andere zaken kunnen leden terecht bij 
de regionale kantoren van de vakcentrale. Zo kunnen leden een beroep doen op 
een telefonische hulpdienst en wordt steun geboden bij het invullen van talloze 
formulieren, zoals voor het aanvragen van huursubsidie. De bijzondere secretari-
aten voor buitenlandse werknemers en voor vrouwen bieden steun aan leden, die 
tot de doelgroep behoren en er wordt stevig geïnvesteerd in scholing van leden. 
Om dat laatste beter te organiseren wordt de Dienst Scholing en Vorming opge-
richt, die als voornaamste doelstelling heeft ‘het ondersteunen van het scholings-
beleid van het cnv en de aangesloten organisaties’. Bij het ontwikkelen van deze 
dienst wordt gebruikt gemaakt van moderne audiovisuele middelen.14

De ontwikkeling van deze diensten – gericht op het binden van leden en daar-
mee op het voorkomen van ledenverlies door uitstroom – gaat hand in hand met 
de versterking van de regionale structuur van het cnv. Al in de jaren ’70 wordt 
begonnen met de omvorming van de Christelijke Besturen Bonden tot cnv-af-
deling en met de opbouw van een regionale structuur (sub-districtsraden) en van 
een provinciale structuur (districtsraden). De gedachte achter dit alles is dat ‘leden 
helpen leden’ en daarom wordt de nodige tijd en energie vrijgemaakt voor de on-
dersteuning van deze leden. Daarbij worden leden niet alleen betrokken bij vor-
men van dienstverlening, maar worden talloze lokale en regionale vertegenwoor-
digingen voor het cnv vervuld door kaderleden. Zo worden cnv’ers, die namens 
hun organisatie zitting hebben in commissies van advies bij de (gewestelijke) ar-
beidsbureaus, ondersteund door landelijke en regionale scholings- en informatie-
bijeenkomsten.

Het spreekwoord dat iets uit de lengte of uit de breedte moet komen, is zeker 
ook op het cnv van toepassing. Krimpende inkomsten betekenen meer aandacht 
voor dienstverlening, minder tijd en geld voor andere aspecten van het vakbonds-
werk. De werkgroep Beleidsplan, die in 1983 adviseert over de conclusies van de 
notitie over de ledenontwikkeling, komt dan ook tot de aanbeveling ‘de vertegen-
woordigingen kritisch te evalueren en na te gaan of alle vertegenwoordigingen wel 
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moeten worden gehandhaafd, dan wel of zij op een andere wijze moeten worden 
vervuld’.15 Een aanbeveling die een welhaast permanent proces in werking zet, 
waarbij taken van de vakcentrale en de organisatie daarvan onderwerp worden 
van talloze interne overleggen en werkgroepen.16

In navolging van de fnv en op voorstel van twee cnv-afdelingen wordt in de loop 
van 1987 nagedacht over de inrichting van een experimentele vakbondswinkel. 
Het doel van zo’n winkel is om de vakbond dichtbij de mensen te brengen, dat 
kan door een locatie te kiezen in een druk bezocht winkelcentrum en door de ope-
ningstijden af te stemmen op de aanwezigheid van voldoende publiek. Vakbonds-
winkels worden bemenst door kaderleden en zullen naar verwachting in de prak-
tijk een doorverwijsfunctie hebben. Bij gebleken succes van een experiment zal 
de formule ook elders worden toegepast. Nadrukkelijk wordt bepaald dat het om 
een zaak van vakcentrale en bonden samen gaat. Dit is van belang omdat de bon-
den kaderleden moeten werven om de winkel van ‘personeel’ te voorzien.17 

In januari 1988 besluit de Verbondsraad een experiment te beginnen in Arn-
hem. De leiding van de winkel komt in handen van een bezoldigde, terwijl de vak-
bondswinkeliers worden geworven onder kaderleden van de bonden. De winkel 
is elke middag van maandag tot vrijdag open. Opvallend is dat de Verbondsraad 
besluit geen informatie te verschaffen over cao’s en over het arbeidsvoorwaar-
denbeleid van de bonden. Offi cieel omdat het grote scala aan cao’s dit een moei-
lijke zaak maakt, maar het is niet uit te sluiten dat bonden het geven van informatie 
over cao’s toch vooral voor zichzelf willen reserveren. Het besluit staat op ge-
spannen voet met de gedachte de vakbond dichter bij de mensen te brengen omdat 
vervolgens een belangrijke taak van die vakbond letterlijk buiten de deur wordt 
gehouden.18 De Arnhemse winkel wordt in april 1988 geopend en is gehuisvest in 
het regiokantoor van het cnv. 

Omdat sprake is van een experiment ligt het voor de hand de gang van zaken te 
evalueren. De eerst evaluatie vindt plaats in oktober 1988, maar er is nog onvol-
doende kennis opgedaan om tot een afgerond oordeel te komen. Daarom komt 
de zaak in juni 1989 opnieuw in de Verbondsraad aan de orde. De mitsen en ma-
ren worden afgezet tegen het feit dat er sprake is van een groeiend aantal bezoe-
kers, onder wie nogal wat ongeorganiseerden die op deze laagdrempelige manier 
kennis kunnen maken met de vakbeweging. De Verbondsraad besluit – mede op 
dringend verzoek van de Gelderse districtsraad – de winkel niet te sluiten. Een 
verzoek dat ook is ingegeven door het voornemen van de fnv in Arnhem een vak-
bondswinkel te openen. Over de vraag of het experiment is geslaagd laat de Ver-
bondsraad zich evenwel niet expliciet uit.

Berekend wordt dat op jaarbasis 357 klanten de winkel bezoeken, terwijl circa 
500 mensen telefonisch contact leggen. Het feitelijke aantal bezoekers bedraagt in 
de periode mei t/m december 1989: 238 klanten.19 Het is overigens nog maar de 
vraag of de 500 telefoontjes wel aan de vakbondswinkel kunnen worden toege-
rekend. Het is immers nadrukkelijk de bedoeling dat door de regiokantoren le-
den en niet-leden te woord worden gestaan. Om de benaderbaarheid van het cnv 
te vergroten zijn alle cnv-telefoonnummers in de Gouden Gids opgenomen. Het 
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voortzetten van de vakbondswinkel lijkt dan ook eerder een vakbondspolitieke 
zaak – de fnv opent ook in Arnhem – dan het gevolg van een succesvol experiment.

De ontwikkeling van nieuwe diensten heeft ook gevolgen voor de ‘oude’ diensten. 
Er wordt scherper dan eerder gekeken naar het rendement – er is geen geld (meer) 
om blijvend tekorten te dekken – en het besef breekt door dat ook de vakbewe-
ging zich moet richten op haar kernactiviteiten. Dat laatste sluit aan bij een veel 
bredere ontwikkeling in de economie, waarin bedrijven – vaak door de fi nancieel-
economische nood gedwongen – zich bezinnen op hun missie en al hun nevenac-
tiviteiten beëindigen of elders onderbrengen.

De economische malaise gaat niet ongemerkt voorbij aan de poorten van de ei-
gen drukkerij van het cnv. De grafi sche industrie kampt met overcapaciteit en de 
belangrijkste opdrachtgever – het cnv en de aangesloten bonden – wordt door le-
denverlies gedwongen tot bezuinigingen. De verschijningsfrequentie van de bla-
den daalt, terwijl de bladen zelf worden afgeslankt. Gevolg voor Edecea: minder 
omzet. Onder het motto ‘Beter draaiende persen dan klaverjassende mensen’ voelt 
de drukkerij zich gedwongen tot aanbiedingen onder de kostprijs, maar dat is een 
doodlopende strategie.20 Er wordt een reeks van veranderingen doorgevoerd: een 
nieuw management, een moderner gebouw met moderne machines en een nieuwe 
eigendomsstructuur, maar het mag niet baten. De winstgevendheid blijft uit. ‘De 
orderportefeuille blijft zorgen baren’ zo melden opeenvolgende jaarverslagen. 
Dat leidt uiteindelijk tot het besluit Edecea te verkopen. Op 4 juli 1990 worden de 
aandelen overgedragen aan Drukkerij West-Friesland. Het Verslag meldt nadruk-
kelijk dat de Drukkerij ook het personeel van Edecea overneemt.21 

De concentratietendenzen in de verzekeringswereld maken het voortbestaan van 
kleine verzekeringsmaatschappijen niet gemakkelijker. Daarom besluiten de aan-
deelhouders van de verzekeringsmaatschappij ubo op zoek te gaan naar een per-
spectiefrijke partner. Die wordt in  het begin van de jaren ’80 gevonden in de nv 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Op 21 november 1983 wordt een overeen-
komst getekend waarin is vastgelegd dat in de loop van de jaren 1983 tot en met 
1990 75% van de aandelen zullen overgaan.22  Binnen het cnv ontstaat een discus-
sie over de vraag wat te doen met de opbrengsten van deze verkoop. Op 27 febru-
ari 1984 besluit de Verbondsraad tot de oprichting van het Dienstverleningsfonds 
cnv. ‘In dit fonds worden de gelden gestort welke vrijkomen uit de transactie van 
de ubo-aandelen’. Er wordt een bedrag van f800.000 afgezonderd om voor be-
stuurders en medewerkers van de vakcentrale een vut-regeling mogelijk te ma-
ken. Het Dienstverleningsfonds zal worden belegd en de rendementen worden 
aangewend voor versterking van de dienstverlening. De eerste grote lening wordt 
verstrekt aan het sbi, die daardoor de mogelijkheid krijgt om in te spelen op nieu-
we ontwikkelingen op de groeiende scholingsmarkt.23 Overigens gaat men niet al 
te strikt om met de regel dat de verkoopopbrengsten in het Dienstverleningfonds 
moeten worden gestort. Eind 1988 wordt besloten de verkoop van de tranches 
aandelen per 1 januari 1989 en 1990 niet toe te voegen aan het dienstverlenings-
fonds, maar te gebruiken voor de uitbouw van het cnv-kantoor.24
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422 9  ‘Om werk en welzijn’

Het cnv behoudt, als eigenaar van 25% van de aandelen, een positie in de raad 
van commissarissen. Dat biedt de mogelijkheid om toe te zien op de gemaakte af-
spraak dat ubo als zelfstandige en herkenbare eenheid blijft voortbestaan. In 1991 
blijkt dat ubo ook binnen het Bouwfonds niet echt op zijn plaats is en er wordt 
besloten dat de verzekeringsmaatschappij aansluiting moet zoeken bij een andere, 
grotere verzekeraar. In 1992 wordt ubo onderdeel van het aegon-concern. Daar-
bij verkoopt het cnv de resterende 25% van de aandelen, zodat een formeel einde 
komt aan de eigendomsband tussen de vakcentrale en het verzekeringsbedrijf.25

Na een grondige renovatie van het Puttense vakantieoord brengt cnv-voorzit-
ter Hofstede  in 1989 de veranderde visie van het cnv op dit type dienstverlening 
aan de leden onder woorden. Hij herinnert aan de opening van het vakantieoord 
in 1928 toen werknemers ‘hun pas verkregen vakantierechten konden omzetten 
in een echte vakantie. Deze verkregen rechten vroegen om een mentaliteitsveran-
dering. Het cnv vond het zijn taak de leden bij dit “leerproces” te helpen, te be-
geleiden. Vandaag de dag kan men zich moeilijk indenken, dat er hulp nodig was 
om te komen tot een goede, nuttige besteding van de vrije tijd’. Maar wat toen 
een taak was, is dat nu niet meer. Nu ligt het accent veel meer op de behoefte om 
‘er eens extra op uit te trekken’. Derhalve moet ook hier de tering naar de nering 
worden gezet. En dat gebeurt, ook door de vakantieoorden bij de tijd te brengen. 
Zo wordt in 1980 de Talma Hoeve in Garderen ingrijpend verbouwd en in 1989 
wordt het Puttense oord gerenoveerd. De belangstelling onder de leden om een 
(korte) vakantie in een van de drie oorden door te brengen blijft min of meer ge-
lijk en kan bijdragen aan het ledenbehoud.26

Dienstverlening met als doel ledenbinding. Maar het binden van leden is niet vol-
doende. Er moeten ook nieuwe leden worden geworven. De cnv-activiteiten in de 
sfeer van ledenwerving worden geduid met het begrip ‘propaganda’, dat als vlag 
een brede lading dekt. Jaarlijks wordt er een nieuwe campagne ontwikkeld om het 
cnv onder de aandacht van ongeorganiseerde werknemers te brengen. Zo wordt 
een advertentiecampagne ontwikkeld voor de regionale dagbladen, waarin het ac-
cent ligt op het belang van het lidmaatschap. Tegelijkertijd wordt geadverteerd 
in de radio- en tv-bladen, waarbij het accent ligt op het nut van het lidmaatschap. 
Daarbij sluit het cnv aan bij de meer op de individu gerichte geest van de tijd met 
de slogan ‘cnv goed voor jezelf, goed voor anderen’.27 

Ook maakt het cnv gebruik van gebeurtenissen die op zichzelf al aandacht trek-
ken. Zo worden de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 aangegrepen om mensen 
te verleiden tot het lidmaatschap: ‘Kies 26 mei uw partij, kies vandaag uw vakbond 
… cnv’.28 Vanzelfsprekend worden cnv-jubilea in 1984 en 1989 aangegrepen om 
een grootscheepse ledenwerfcampagne op touw te zetten. Onder het motto ‘Ver-
trouwen in de toekomst’ worden leden in 1984  gevraagd leden te werven met als 
beloning een cnv-cadeautje – een stropdas, een sjaaltje, een juteboodschappentas, 
een glas of een verjaardagkalender, allemaal uitbundig voorzien van het cnv-logo. 
De ledenwerfcampagne krijgt een wedstrijdelement, want per kwartaal wordt 
een van de ledenwervers beloond met een weekend in een cnv vakantieoord, ter-
wijl tijdens de landelijke jubileumviering in september 1984 een ledenwerver de 
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hoofdprijs wint: een geheel verzorgde vakantieweek voor twee personen naar 
Kandersteg in Zwitserland.29

In het tweesporen beleid – binding en werving – ligt bij propaganda het accent 
vooral op de werving van leden. Het propagandabeleid krijgt op uiteenlopende 
wijze vorm. Naast algemene campagnes om de naamsbekendheid van het cnv te 
vergroten, worden ook doelgroepencampagnes gevoerd. Zo stelt het cnv vast dat 
14% van de leden vrouw is, terwijl 44% van de beroepsbevolking van het vrou-
welijk geslacht is. Daar liggen kansen voor ledenwerving. Er wordt een informa-
tieve folder ontwikkeld met thema’s waarvan men verwacht dat werkende vrou-
wen daaraan belang hechten, zoals kinderopvang, ouderschapsverlof en gelijke 
kansen.30 

Veelal poogt de vakcentrale algemene propaganda voor het cnv te maken waar 
bonden met eigen sectorale campagnes op kunnen inspelen. Op en rond Schip-
hol wordt een andere benadering gekozen. Daar wordt door de vakcentrale en de 
bonden die actief zijn op de nationale luchthaven, een campagne ontwikkeld ge-
richt op alle werknemers die daar werken. Deze bovensectorale aanpak levert po-
sitieve ledenwerfcijfers op.31  

Er is een duidelijke ontwikkeling te zien in de manier waarop binnen het cnv 
gedacht wordt over het werven van leden. Steeds meer wordt gebruik gemaakt 
van marketingtechnieken, die eerder vooral werden gezien als wezensvreemd: een 
vereniging is geen bedrijf en gebruikt derhalve geen bedrijfsmethoden. Dat ver-
andert in de loop van de jaren ’80. Het denken in doelgroepen en het afzonder-
lijk benaderen daarvan wordt steeds meer het kenmerk van wat aan het eind van 
het decennium ‘reclame, promotie en marketing’ heet. In dat kader wordt gepro-
beerd gebruik te maken van de naamsbekendheid van het cnv door het ontwikke-
len van samenhangende uitingen. Er wordt een gezamenlijke huisstijl ingevoerd, 
waarvan een nieuw cnv-logo onderdeel is. Het gesloten ovaal met daarbinnen de 
letters cnv voldoet niet meer, want het maakt niet duidelijk dat het cnv een open 
beweging is. Er wordt dus een nieuw beeldmerk ontwikkeld, waarin de drie let-
ters worden verbonden met de drie kleuren van de Nederlandse vlag. Overigens 
wordt die gezamenlijke huisstijl in de praktijk gekenmerkt door vrijblijvendheid. 
Bonden hechten blijkbaar meer aan hun eigen kenmerken dan aan de gezamenlijk-
heid. Wel wordt een gezamenlijke folderlijn ontwikkeld en maakt de Vakcentrale 
promotie-uitingen, die ook door bonden gebruikt kunnen worden.

In de tweede helft van 1990 wordt voor het eerst gebruik gemaakt van ster-re-
clame – tot die tijd weigerde de Stichting Etherreclame verzoeken omdat de vak-
beweging een politieke boodschap uitzendt en dat is in strijd met de reclamevoor-
schriften. Als die voorschriften veranderd worden, bestaat de mogelijkheid wel en 
op  4 september 1990 is het cnv de eerste vakorganisatie die een radiospotje uit-
zendt. In dat spotje ligt het accent overigens nadrukkelijk op het dienstverlenende 
karakter van de vakbeweging en niet op het feit dat het cnv ook een maatschappe-
lijke organisatie is. De campagne is succesvol, want het aantal reacties in de vorm 
van aanmeldingen als lid of van informatievragen verdubbelt ruim in de periode 
dat de spotjes worden uitgezonden.32
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424 9  ‘Om werk en welzijn’

Vanuit de gedachte dat het cnv een organisatie wil zijn die dicht bij de mensen 
staat, is lokale zichtbaarheid van belang. In het kader van de regionale versterking 
worden kaderleden geschoold in het werven van leden op beurzen en braderieën 
en wordt promotiemateriaal ontwikkeld om dat tot een succes te maken.

Er worden in de loop van de jaren allerhande lokale activiteiten ontwikkeld. Zo 
worden in 1981 600.000 huis-aan-huiskranten bezorgd door 47 cnv-afdelingen. 
Die kranten bevatten informatie over het landelijke cnv en over de mening van 
de afdeling, die op plaatselijk of regionaal niveau spelen. Ook speelt het cnv in op 
initiatieven om lokale radio en tv tot ontwikkeling te brengen. De vakcentrale on-
dersteunt deze activiteiten door materiaal te maken dat geschikt is om op lokaal 
niveau te worden uitgezonden en door deel te nemen in de bestuurlijke organen.

De aanzienlijke ledendaling na 1982 neemt in de loop van jaren langzaam af en aan 
het eind van het decennium groeit het aantal cnv-leden weer, zij het nog maar zeer 
bescheiden. Niet duidelijk is welke rol alle inspanningen hebben gespeeld. Echt 
onderzoek wordt slechts zelden gedaan. In evaluaties worden wel bezoekersaan-
tallen of informatieaanvragen bijgehouden, maar daarmee wordt het campagne-
effect niet echt gemeten.

Paauwe  wijst op een complex aan oorzaken bij het verlies van leden, het ligt 
voor de hand dat het herstel van de ledengroei ook te danken is aan een samenstel 
van factoren. Zichtbaarheid zal daar zeker een rol in spelen net zoals het feit dat 
werkloosheid in de tweede helft van de jaren ’80 langzaam gaat dalen – de econo-
mie herstelt zich immers voorzichtig. 

9.1.3   Doelgroepen

Buitenlandse werknemers
Eind jaren ’70 richt het cnv een secretariaat Buitenlandse Werknemers in om ook 
binnen de vereniging te kunnen inspelen op de ontwikkelingen rond ‘de gastar-
beiders’ in ons land, die steeds minder ‘gast’ worden en steeds vaker onderdeel van 
onze samenleving zijn. De inrichting krijgt vorm door het in dienst nemen van een 
medewerker van Turkse afkomst, T. Demirhan , en het herschikken van de porte-
feuille van een beleidsmedewerker, K. van der Meer. Hofstede is bestuurlijk ver-
antwoordelijk.

Feitelijk zijn er twee bewegingen te onderscheiden: activiteiten binnen de ver-
eniging met het doel om allochtonen lid te doen worden van het cnv en politiek-
maatschappelijke acties om het cnv te profi leren als een vakorganisatie, die zich 
inzet voor de belangen van ‘nieuwe landgenoten’. Dat laatste blijkt vooral uit al-
lerlei inspanningen om de werkgelegenheid van deze groep werknemers te bevor-
deren. De ‘medelanders’ zijn vaker dan gemiddeld werkloos en er zijn extra in-
spanningen vereist om hen aan werk te helpen.

Om het beleid voor buitenlandse werknemers vorm te geven is een commissie 
Buitenlandse Werknemers opgericht, waarin bonden zijn vertegenwoordigd door 
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bezoldigde bestuurders en kaderleden uit de doelgroep, voornamelijk mensen van 
Turkse en Marokkaanse afkomst. De commissie heeft tot taak het beleid te ont-
wikkelen dat door het secretariaat wordt uitgevoerd. Om het cnv profi el te geven 
binnen de doelgroep – het begin van ledenwerving – wordt een reeks van activi-
teiten ontwikkeld, die kortere of langere tijd worden volgehouden. Zo worden in 
samenwerking met het Slotemaker de Bruïne Instituut cursussen gegeven aan al-
lochtone leden om zo kadervorming op gang te brengen. Kaderleden, die proble-
men van buitenlandse werknemers binnen het cnv stem kunnen geven en die het 
cnv gezicht kunnen geven onder de doelgroep. Ook worden regionale en lokale 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Met moeite kan het cnv verbloemen dat 
die bijeenkomsten geen succes zijn. ‘Weliswaar waren er op sommige bijeenkom-
sten weinig mensen aanwezig, maar door het feit dat men hier een minderheid 
vormt en daardoor nieuwe contacten met elkaar onderhoudt, hebben deze voor-
lichtingsbijeenkomsten toch voor een grote groep effect’.33 De wens lijkt hier de 
vader van de gedachte, want nergens blijkt dat deze bijeenkomsten leiden tot het 
eigenlijk gewenste doel, namelijk ledengroei. Er zijn overigens meer activiteiten. 
Om de kloof tussen Nederlanders en Medelanders te overbruggen worden in de 
loop van de jaren ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd om vooral Neder-
landse leden kennis te laten maken met de cultuur van de etnische minderheden. 
De gedachte ‘onbekend maakt onbemind’ ligt hier duidelijk aan ten grondslag. 
Ook wordt een informatiekrant over het cnv ontwikkeld, die in vier talen – Ne-
derlands, Spaans, Turks en Arabisch – probeert uit te leggen wat het belang van 
vakorganisatie is en waarom mensen met een religieuze achtergrond zich bij voor-
keur bij het cnv moeten aansluiten.

Een van de drijfveren van het cnv om zich in te zetten voor de belangen van 
buitenlandse werknemers wordt ongetwijfeld gevormd door het feit dat er sprake 
is van ‘racistische tendensen’ in de Nederlandse samenleving. Vooral onder jon-
geren blijkt sprake van ‘verrechtsing’ en in samenwerking met de pco wordt ge-
probeerd door het geven van voorlichting op scholen een dam op te werpen tegen 
die tendens. Op initiatief van bestuurder A.A. Westerlaken  neemt het cnv in de 
zomer van 1989 deel aan juridische stappen tegen de Centrum Democraten, die in 
de zienswijze van het cnv racistische kenmerken vertoont. Al eerder – in het na-
jaar van 1984 – verklaart de Verbondsraad dat het lidmaatschap van de Centrum-
partij34 en van het cnv – gezien de uitgangspunten en doelstellingen – principieel 
onverenigbaar is.35 Directe aanleiding voor het cnv om een kort geding te starten 
ligt in een tv-uitzending van de partij, waarin door J.G.H. Janmaat ,36 de politie-
ke voorman van de partij, ‘uitermate kwetsende opmerkingen zijn geplaatst aan 
het adres van etnische minderheden’.37 Het cnv weegt daarbij zijn kans van sla-
gen zorgvuldig af, want ‘een tegengesteld effect van een kort geding (succes voor 
Janmaat )’ moet worden voorkomen.38 Het kort geding, dat op 18 juli 1989 dient, 
wordt gewonnen. De Centrum Democraten worden veroordeeld tot rectifi catie 
van de gedane uitspraken, maar of het cnv daar blij mee moet zijn, is de vraag. In 
een tv-uitzending op 18 augustus dient de cd te herroepen, maar maakt van de 
gelegenheid gebruik om het cnv te bekladden. ‘De cd mag geen verband leggen 
tussen buitenlanders, drugs en criminaliteit. Het Christelijk Nationaal Vakver-
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bond wil, gesteund door organisaties van buitenlanders, deze zaken liever verdoe-
zelen’.39 De actie van het cnv sluit nauw aan bij de discussies in de jaren ’30 over 
de onverenigbaarheid van het cnv-lidmaatschap met dat van de nsb. Opvallend is 
overigens dat het cnv in de eigen media – De Gids, E+M – geen aandacht besteedt 
aan het kort geding.

In november 1981 blikt de Verbondsraad ‘met veel waardering’ terug op het werk 
dat in het kader van de buitenlandse werknemers door het cnv is verricht. Er is een 
reeks van activiteiten ondernomen en dat resulteert erin dat ‘inmiddels zo’n 7 tot 
10.000 leden lid zijn van de beweging’.40 Dat zijn geen harde cijfers, want de bon-
den registreren leden met een buitenlandse herkomst niet afzonderlijk. Tijdens de 
bespreking in de Verbondsraad zetten de bonden dan ook stevige vraagtekens bij 
deze getallen.41 Hofstede  blikt in de evaluatienota met een zekere tevredenheid te-
rug. Er is – zeker met de bescheiden middelen – veel bereikt, maar er is alle reden 
om krachtig op de ingeslagen weg voort te gaan. Hij rekent de Verbondsraad voor 
dat de komende jaren circa 20.000 nieuwe leden zijn te winnen onder de groep 
buitenlandse werknemers.42 Tegen de achtergrond van dit hoopvolle vooruitzicht 
stelt hij een aantal extra inspanningen voor. Ten eerste moeten de aangesloten 
bonden mensen uit de doelgroep in dienst nemen om ledenwerving en dienstver-
lening te verbeteren, terwijl het secretariaat Buitenlandse Werknemers – ten min-
ste met dezelfde mankracht – in stand moet blijven. Op regionaal niveau moeten 
buitenlandse werknemers betrokken worden bij de cnv-structuur. Dat kan door 
het inrichten van speciale adviesgroepen. Tot slot merkt hij op dat de ‘voorzichti-
ge acceptatie en een doelgerichter pro-beleid’ nu moeten worden uitgebouwd tot 
een beleid van ‘algehele acceptatie’. Dat kan overigens alleen maar ‘als alle leiders 
van de beweging er terdege van doordrongen zijn dat de toekomst van het cnv in 
hoge mate afhangt van de aanhang die bij b.w. wordt bereikt’. Dat zijn ‘de leiders’ 
niet echt, afgaande op de discussie in de Verbondsraad. De raad spreekt lovende 
woorden over wat bereikt is, maar de bonden zijn niet bereid om de gevraagde in-
vestering in nieuw personeel te doen.43 ‘De organisaties delen evenwel mee dat zij 
geen kans zien speciale personen (buitenlandse werknemers) voor dit werk aan te 
nemen’. Het Verbondsbestuur moet nog maar eens goed kijken naar de mogelijk-
heden van het secretariaat en daarmee is de kous af.44

Ondanks de terughoudendheid in de Verbondsraad wordt het secretariaat Bui-
tenlandse Werknemers voortgezet. Er wordt een reeks van nieuwe initiatieven 
ontwikkeld om buitenlandse werknemers bij het werk van het cnv te betrekken. 
Zo wordt in 1983 een aparte werkgroep opgericht voor en door Surinaamse leden, 
in april 1986 gevolgd door de oprichting van de Landelijke Werkgroep Chinese 
leden.45 Werkgroepen, die overigens niet tot grote bloei komen en na een kort be-
staan zachtjes van het toneel verdwijnen. Blijkbaar slaagt het cnv er niet in vol-
doende profi el te maken om herkenbaar te zijn en te blijven voor de verschillende 
groepen om deze in breder perspectief te boeien en te binden. De praktijk laat zien 
dat het leven weerbarstiger is dan de leer. In de Verbondsraadsvergadering van 15 
augustus 1983 botsen Hofstede  en Groenendijk  – Vervoer – stevig met elkaar. De 
Vervoersbond cnv is akkoord gegaan met het ontslag van enkele honderden bui-
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tenlandse werknemers bij Ned Lloyd. ‘Moreel heeft deze beslissing pijn gedaan. 
Doorslag heeft gegeven dat deze buitenlanders niet georganiseerd waren. De be-
langstelling is naar de georganiseerden uitgegaan’. Hofstede  betreurt dit stand-
punt zeer. Volgens hem is er sprake van ongelijke behandeling en dat is in strijd 
met het cnv-beleid. Het cnv wil immers de bevrijdende boodschap van het Evan-
gelie uitdragen en dat betekent kiezen voor de onderliggende partij. Feitelijk is de 
aandacht voor ‘nieuwe landgenoten’ vergelijkbaar met de ondersteuning van vak-
organisaties in de Derde Wereld en de grote aandacht voor de ontwikkelingen in 
Zuid-Afrika. Het debat tussen Hofstede  en Groenendijk  gaat dan ook verder dan 
een verschil van mening in een concrete situatie, maar is ook een botsing tussen 
verschillende stromingen binnen het Verbond. Hofstede  kan zonder meer wor-
den gerekend tot de maatschappijhervormers, Groenendijk  is op dat punt terug-
houdender. De andere bonden zitten erbij en kijken ernaar. Het vaak gehanteerde 
non-interventiebeginsel duikt ook hier op en de discussie eindigt met de vaststel-
ling dat er duidelijk verschillend wordt gedacht.46

De relatie tot buitenlandse werknemers wordt gekenmerkt door twee lijnen: via 
de ene lijn wordt binnen het cnv gewerkt aan bewustwording en wordt gepoogd 
buitenlandse werknemers te verleiden om lid van het cnv te worden. De ande-
re lijn is dat het cnv probeert maatschappelijk profi el te maken door op te ko-
men voor de belangen van alle buitenlandse werknemers onder andere door be-
trokkenheid bij activiteiten in de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van 
de Arbeid. Ook wordt met regelmaat de aandacht van het parlement voor een 
bepaalde zaak gevraagd. Zo schrijft het cnv op 8 juli 1980 een brief aan de mi-
nister-president, A.A.M. van Agt , om het overleg over ‘een aanvaarbare over-
gangsregeling’ rond de invoering van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers 
te heropenen. De huidige regeling leidt er in de ogen van het cnv toe dat illegale 
werknemers ‘in een zeer moeilijke en menselijk gezien, onaanvaardbare positie 
verkeren’.47 Een vergeefse brief, want ‘uit het laatste gesprek met het kabinet op 
10 september 1980 moet geconstateerd worden dat het niet te verwachten is dat 
er een overgangsmaatregel komt’. Het cnv blijft werken aan de oplossing van dit 
probleem, ook door het tegengaan van illegale tewerkstelling en door het strenger 
aanpakken van werkgevers die illegalen in dienst nemen.48 

Het vraagstuk van de illegaliteit blijft evenwel spelen en leidt ook binnen het 
cnv tot soms stevige discussies. Zo ontstaat in de loop van 1985 in de commissie 
Sociale Zekerheid een discussie over de vraag of een illegale werknemer in aan-
merking kan komen voor een uitkering. De Verbondsraad moet de knoop door-
hakken. Het is niet – zo meent de Raad – aan de bedrijfsverenigingen om te beoor-
delen of iemand illegaal verblijft. ‘Het enige beoordelingscriterium in dit verband 
moet zijn: heeft betrokkene voldaan aan zijn premieverplichtingen’. Zo ja, dan 
krijgt hij een uitkering.49

De jaren ’80 kunnen worden getypeerd als de jaren van bezuiniging en ombuiging. 
Een terugkerend bezuinigingsvoorstel van de kant van opeenvolgende kabinetten 
is de introductie van het zogenoemde woonlandbeginsel. Door toepassing van dat 
beginsel wordt voor een kind van een ingezetene dat in het buitenland woont een 
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lagere kinderbijslag verstrekt dan aan ouders van wie de kinderen wel in Neder-
land wonen. De achterliggende gedachte is dat de kosten, die gepaard gaan met de 
opvoeding van een kind in landen als Turkije of Marokko lager zijn dan in Ne-
derland.

Elke keer verzet het cnv zich als deel van een bredere coalitie fel tegen dat 
woonlandbeginsel en elke keer met succes, want het voorstel wordt wel bedis-
cussieerd maar nooit toegepast. Overigens niet zonder verschil van mening bin-
nen het cnv. Als het Verbond in januari 1983 reageert op een gedeelte van de 
begroting van Sociale Zaken, wordt het voorstel om het woonlandbeginsel toe 
te gaan passen veroordeeld als ‘discriminatie van buitenlandse werknemers’ en 
in strijd met de systematiek van de volksverzekeringen. De Verbondsraad is het 
eens met deze benadering, met uitzondering van Van Commenée  – bouw – die 
al eerder heeft aangegeven goed te kunnen leven met deze kabinetsbenadering.50 
Het cnv is tegenstander van het woonlandbeginsel uit een reeks van overwe-
gingen. Het belangrijkst daarbij is dat kinderbijslag niet gebaseerd is op het be-
hoeftecriterium, maar beschouwd wordt als een tegemoetkoming in de kosten 
van de opvoeding. De kinderbijslag is een inkomensonafhankelijke uitkering en 
bestaat in beginsel uit een voor alle kinderen gelijk bedrag – ook voor kinderen 
van buitenlandse werknemers, waarvan het kind in het buitenland woont. Het 
cnv vindt het woonlandbeginsel ook een discriminerende benadering, want het 
treft vooral buitenlandse werknemers. Daarbij komt dat het beginsel in strijd is 
met afgesloten internationale verdragen.51 Blijkbaar is de Tweede Kamer keer op 
keer gevoelig voor de argumenten van het cnv en anderen en het blijft dan ook 
telkens bij een voorstel.

Tweejaarlijks wordt de zogenoemde khv-conferentie gehouden. Kerken, Huma-
nistisch Verbond  en Vakbeweging beraden zich op een speciaal thema. De khv-
conferentie van 1989 buigt zich over de positie van etnische minderheden toe-
gespitst op de arbeidsmarktsituatie. Vastgesteld wordt dat die positie verre van 
gunstig is, want de relatieve werkloosheid onder etnische minderheden is groot. 
Terwijl de werkloosheid in algemene zin daalt, stijgt die onder buitenlanders. Er 
zijn dan ook extra inspanningen nodig om die achterstand weg te werken. Daar-
bij kunnen positieve actieplannen, die in cao’s worden neergelegd, een stimule-
rende rol spelen. ‘Een en ander dient te leiden tot een evenredige afspiegeling in de 
personeelssamenstelling van de beroepsbevolking’. Mocht een vrijwillige aanpak 
in overleg tussen werkgevers en werknemers niet slagen ‘dan is quotering’ nood-
zakelijk.52 Het cnv kiest blijkbaar voor een beleid met ‘een stok achter de deur’. 
Als de zaak niet in goed overleg kan worden opgelost, dan moet de overheid maar 
ingrijpen door het uitvaardigen van strikte regels. Daardoor wordt het beeld van 
wat de overheid dan zou moeten doen in de loop van de jaren scherper.

Ondanks de recessie en de relatief hoge werkloosheid onder allochtonen, neemt in 
de jaren ’80 de instroom van buitenlanders in ons land toe als gevolg van gezins-
hereniging en gezinsvorming. Die instroom draagt niet bij aan het verlagen van 
de werkloosheid in deze groep en het beleid om integratie te bevorderen komt 
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maar langzaam van de grond.53 In 1990 wordt in de Stichting van de Arbeid voor 
het eerst fundamenteel naar dit probleem gekeken, dat in belangrijke mate samen-
valt met het probleem van de langdurige werkloosheid, zij het met eigen kenmer-
ken. Dat leidt tot Meer werk voor minderheden, waarin de Stichting aanbeveelt 
om binnen 5 jaar 60.000 nieuwe banen te scheppen voor etnische minderheden.54 
Overigens een moeizaam tot stand gekomen compromis omdat werkgevers, cnv 
en mhp duidelijk maken op dit moment geen behoefte te hebben aan wettelijke 
maatregelen, maar de fnv die juist wel wil. De leidende gedachte in het Stichtings-
document is dat in elke onderneming een werkplan wordt gemaakt om allochto-
nen in dienst te nemen. De nieuwe tripartiete Arbeidsvoorzieningsorganisatie kan 
daarbij helpen door het aanstellen van Bedrijfsadviseurs Minderheden, die tot taak 
krijgen om te functioneren als intermediair tussen de Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie en de bedrijven. De fnv wil dat in de Wet op de ondernemingsraden wordt 
bepaald dat de or een taak heeft inzake de gelijke behandeling en de inschakeling 
van etnische groepen. Daarnaast ziet de fnv een eigen rol voor de overheid. Het 
wetsontwerp over de bevordering van arbeidskansen voor etnische minderheden 
is in de ogen van de fnv een ondersteuning van de afspraken, die tussen werkge-
vers en werknemers zijn gemaakt.55 Het cnv heeft geen behoefte aan deze nadere 
bepalingen, zo blijkt tijdens de Verbondsraad-vergadering op 1 oktober 1990. Een 
opvatting die aansluit bij de meer algemene zienswijze van het cnv op de rol van 
de overheid en de rol van het maatschappelijk middenveld.56 Een opvatting waar-
van datzelfde cnv overigens vanuit een pragmatische benadering wil afwijken om 
een gesteld doel te realiseren.

Vrouwen
Eind jaren ’70 wordt niet alleen een secretariaat Buitenlandse Werknemers opge-
richt, ook een Vrouwensecretariaat komt tot leven door het herschikkken van ta-
ken van een beleidsmedewerkster, D.E. de Bruijn, die zich eerder vooral richtte 
op het welzijnsbeleid. G.H. Terpstra wordt bestuurlijk verantwoordelijk. 

Het denken over de (gehuwd) werkende vrouw is in de jaren ’60 in een stroom-
versnelling geraakt en het cnv wil op die maatschappelijke ontwikkeling inspelen. 
Feitelijk wordt ook hier een tweesporenbeleid toegepast. Interne activiteiten, ook 
gericht op kadervorming en ledenwerving, worden verbonden met het ontwikke-
len van een extern profi el, zodat het cnv herkenbaar wordt als belangenorganisa-
tie voor werkende vrouwen.

In september 1980 bespreekt de Verbondsraad het emancipatiebeleid van het 
cnv. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de emancipatie van allochtone vrou-
wen en van autochtone vrouwen. De reden daarvoor is dat het cnv subsidie ont-
vangt om voor beide groepen vrouwen actief te zijn. Bij buitenlandse vrouwen 
maakt het cnv nadrukkelijk onderscheid tussen werkende en niet-werkende 
vrouwen. De eerste groep is bereikbaar via het werk, de tweede groep – die vaak 
geïsoleerd leeft – is veel moeilijker te benaderen. Door werkende vrouwen bij el-
kaar te brengen – voornamelijk in de grote steden – kan geprobeerd worden hen 
te ondersteunen bij hun integratie, bijvoorbeeld door het bevorderen van taalcur-
sussen. Taal staat ook centraal in het werk voor niet-werkende vrouwen, waarbij 
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aandacht moet worden besteed aan het feit dat veel van deze vrouwen analfabeet 
zijn. De benadering van deze vrouwen kan verlopen via huisbezoeken.

In het tweede deel van de nota wordt ingegaan op de activiteiten voor Neder-
landse vrouwen. ‘De uiteindelijke bedoeling is dat vrouwen en mannen in de 
vakbond samen hun bijdrage leveren en dat het eenzijdig mannelijk beeld van de 
vakbond verdwijnt’. De aanpak daarbij verloopt in belangrijke mate via bondsac-
tiviteiten. Door vrouwen per bond bij elkaar te brengen kan inzicht ontstaan in de 
specifi eke problemen van deze groep werknemers en kan een eigen aanpak wor-
den ontwikkeld. Voorlichting, cursussen, themabijeenkomsten, ontmoetingen en 
publicaties zijn daarbij werkmethoden.57 De Verbondsraad stemt in met de geko-
zen aanpak maar stelt ook vast ‘dat het gevaarlijk is de vrouwen binnen de vak-
beweging teveel als een speciale groep te behandelen’. Te zijner tijd zal over de 
voortgang van de activiteiten worden gerapporteerd.58 Uit die benadering blijkt 
opnieuw de spanning. De Verbondsraad beseft dat de nota nuttige beleidsvoor-
stellen bevat, die aansluiten bij de moderne, maatschappelijke rol van de vakbewe-
ging, maar tegelijkertijd vindt de Raad dat niet moet worden overdreven.

De aangekondigde evaluatie van de werkzaamheden van het Vrouwensecretari-
aat vindt plaats in september 1984. De notitie schetst de beleidsinhoudelijke ont-
wikkeling, maar rapporteert ook over de interne activiteiten van het Vrouwense-
cretariaat. Er is in de loop van de tijd een grote reeks activiteiten ondernomen om 
vrouwen bij het werk van de christelijke vakbeweging te betrekken. Of dat beleid 
succesvol kan worden genoemd is overigens nog maar de vraag. Onderzoeker 
M. Kastelein  buigt zich in de loop van 1983 over de ontwikkeling van het aantal 
vrouwelijke leden van het cnv. Uit opgaven van bonden blijkt dat tussen 1 janu-
ari 1979 en 1 oktober 1982 het aantal vrouwelijke leden fors is toegenomen, van 
12,7 naar 17,8%. Deze groei is evenwel meer dan volledig toe te schrijven aan de 
aansluiting van de kov – zonder die bond is het aantal vrouwelijke leden zowel 
absoluut als relatief gedaald. De ontwikkeling binnen het cnv als geheel houdt 
– gezien tegen de achtergrond van relevante cbs-cijfers – gelijke tred met de alge-
mene ontwikkeling van georganiseerde vrouwen. Wel telt het cnv – zo blijkt uit 
de cijfers – relatief meer vrouwelijke leden dan de fnv. De onderzoeker wijst er op 
dat ‘slechts een gering aantal vrouwelijke leden actief is als kaderlid, al dan niet in 
het hoofdbestuur van de organisatie’. Er is één vrouwelijke bestuurder binnen de 
aangesloten organisaties en wel bij de Dienstenbond cnv.59 Daarmee raakt hij het 
hart van de doelstelling van het emancipatieprogramma dat in 1980 wordt vastge-
steld. In de evaluatienota wordt evenwel met geen woord gerept over deze cijfer-
matige analyse, maar wordt tevredenheid uitgesproken over wat gedaan is in het 
besef dat er nog veel meer moet gebeuren. Omdat de Commissie Vrouw en Ar-
beid zich vooral richt op de beleidsontwikkeling is er een Begeleidingscommissie 
Emancipatiewerk gestart. Ook hier met vertegenwoordigers van bonden, die ac-
tief zijn op dit terrein. Binnen een groot aantal bonden worden uiteenlopende ac-
tiviteiten ontwikkeld om vrouwen bij het bondswerk te betrekken. Op landelijk 
niveau worden daartoe cursussen en themadagen en -avonden georganiseerd. Het 
cnv ontwikkelt niet alleen activiteiten langs sectorale lijnen, maar ook via de regi-
onale structuur wordt aandacht gevraagd voor aspecten van emancipatie en gelijke 
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behandeling.60 Vier keer per jaar wordt het apart op vrouwen gerichte magazine 
Vrouw en Werk uitgegeven, dat aan belangstellende vrouwelijke leden – het zijn 
er in 1987 ongeveer 900 – wordt toegezonden.

De activiteiten zijn niet alleen gericht op het betrekken van vrouwen bij vak-
bondswerk, maar ook op het betrekken van vrouwen bij de bond: ledenwerving. 
Het aantal vrouwen dat deelneemt aan betaalde arbeid bedraagt in 1987 circa 35%, 
het aantal vrouwelijke leden bij het cnv is licht gestegen ten opzichte van 1982 
en bedraagt 18,7%. ‘Deze verhouding (…) geeft aan dat een promotiecampagne 
gericht op werkende vrouwen aandacht verdient’, schrijven algemeen secretaris  
P.A.G. Cammaert  en promotiemedewerker M. Bokdam  in 1987 aan de Verbonds-
raad in een notitie over een promotiecampagne gericht op werkende vrouwen. De 
campagne staat op twee benen: er wordt een reeks interne activiteiten ontwikkeld 
om leden te informeren over de activiteiten van bonden en vakcentrale, zodat zij 
voldoende zijn toegerust om anderen te kunnen overhalen tot een lidmaatschap. 
De methode ‘leden werven leden’ wordt ondersteund door informatiemateri-
aal en er wordt werver en nieuw lid een klein geschenk in het vooruitzicht ge-
steld. ‘De promotiecampagne zal een positieve uitstraling hebben: de positie van 
de (werkende) vrouw moet nog op vele plaatsen worden verbeterd. Het cnv ziet 
hiertoe mogelijkheden, waarbij niet alles van de overheid wordt verwacht maar 
met name zaken door het bedrijfsleven zelf geregeld dienen te worden’. Met die 
laatste zin wil het cnv niet alleen een beeld van zichzelf geven, maar ook het on-
derscheid met de fnv benadrukken – het cnv vindt dat de fnv zich wel en te veel 
op de overheid verlaat.

De externe aandacht wordt gericht op vrouwenbladen. Zonder Margriet en Li-
belle bij naam te noemen, wil het cnv proberen een nieuwe doelgroep via deze 
bladen te bereiken. Ook zal door middel van gerichte advertenties, posters en bus-
reclames geprobeerd worden de naamsbekendheid van het cnv onder vrouwen te 
vergroten.61 De campagne ‘Vrouw+Werk=cnv’ begint offi cieel op 1 oktober 1988 
en loopt tot juni 1989. De nota maakt duidelijk dat er per bond een taakstelling 
moet worden vastgelegd om daaraan het resultaat van de campagne te meten. Of 
dat gebeurd is, is niet te achterhalen. Wel blijkt dat het aantal vrouwelijke leden 
tussen oktober 1988 en juli 1989 – de looptijd van de campagne – is toegenomen. 
Er wordt dan ook besloten de campagne voort te zetten.62

De ontwikkeling van het denken over de arbeidsmarktpositie van vrouwen leidt 
tot een benadering waarin ‘positieve actie’ een belangrijke rol speelt. Het cnv 
meent dat ‘de positie van de vrouwelijke sollicitanten zodanig versterkt dient te 
worden, dat bij gelijkwaardigheid van sollicitanten de voorkeur aan een vrouw 
wordt gegeven’.63 Dat pleidooi in de Arbeidsvoorwaardennota 1989 verdient on-
dersteuning. Daarom richt het cnv – met fi nanciële steun van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid – op 1 april 1989 een eigen Bureau Positieve 
Actie in. Het bureau ondersteunt concrete bondsprojecten gericht op het ontwik-
kelen van positieve actie binnen de sector, zoals de politie of het leger, of binnen 
een bepaald bedrijf. Om succesvolle projecten of bedrijven te belonen, wordt de 
cnv Emancipatieprijs ingesteld, die in 1991 wordt uitgereikt aan Koninklijke Bij-
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enkorf Beheer.64 De prijs bestaat uit een oorkonde en wordt overigens maar een 
keer uitgereikt.65

Wie de verenigingsactiviteiten van het cnv in het kader van het vrouwenwerk in 
de jaren ’80 overziet, moet constateren dat er extra inspanningen worden verricht 
voor zover die inspanningen extern worden gefi nancierd. Als de subsidie voor het 
opbouwwerk onder buitenlandse vrouwen stopt, dan worden de activiteiten ook 
beëindigd. Op zich begrijpelijk gelet op de fi nanciële problemen waar de vakcen-
trale mee worstelt, maar ook tekenend voor het belang dat de bonden aan dit werk 
hechten. In de zomer van 1987 bespreekt de Verbondsraad de ontwikkeling van 
het vrouwenwerk binnen het cnv. Er wordt geconstateerd dat ‘het vrouwenwerk 
van fundamenteel belang is voor het cnv’, maar de bonden beschikken niet over 
middelen om het beleid in eigen huis voort te zetten. Besloten wordt dat de vak-
centrale opnieuw subsidie zal vragen. ‘Indien deze subsidie niet verleend wordt, 
zal het vrouwenproject bij de centrale gericht op het werk ten behoeve van de 
bonden gestopt moeten worden’. Dat zal dan betreurd worden, maar daar blijft 
het dan ook bij.66

De andere lijn in het op emancipatie gerichte beleid wil het cnv een vrouw-
vriendelijk profi el geven door duidelijke betrokkenheid te tonen bij vraagstukken 
die voor vrouwen van belang zijn. Het feit dat steeds meer gehuwde vrouwen be-
taalde arbeid gaan of willen gaan verrichten, maakt duidelijk dat de institutionele 
voorzieningen daarop niet zijn afgestemd. Veel van de bestaande regelgeving, bij-
voorbeeld op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen, is afgestemd op een 
stelsel waarin het kostwinnersbeginsel dominant is. Mede onder invloed van Eu-
ropese regelgeving krijgt het debat over gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen in de jaren ’80 de nodige vaart. Er duiken nieuwe thema’s op, die voor man-
nen niet of minder van belang worden geacht, maar juist wel voor vrouwen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor ouderschapsverlof. In een samenleving waarin mannen 
buitenshuis werken en vrouwen – in het algemeen gesproken – de huishoudelijke 
taken verzorgen, is het regelen van verlof in verband met zorgtaken nauwelijks 
nodig. Als die traditionele taakverdeling steeds meer gaat verschuiven als gevolg 
van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, is zo’n regeling wel van be-
tekenis. Daarbij speelt op de achtergrond de al eerder genoemde culturele span-
ning. Die worsteling is niet alleen een bestuurlijke aangelegenheid, maar woedt 
ook onder de leden. Velen vragen zich af of gehuwde vrouwen mannelijke werk-
nemers niet van de arbeidsmarkt verdringen. In de kring van de Hout- en Bouw-
bond cnv leven gedachten om het aantal banen per gezin te ‘rantsoeneren’. Het 
debat en de spanning van waaruit het debat voortkomt, kunnen gezien worden 
als aspecten van een periode van overgang. Een kostwinnerssamenleving ontwik-
kelt zich naar een tweeverdienerssamenleving. In de overgangsfase gaat het voor 
de een niet hard genoeg, voor de ander juist te snel. Het cnv heeft met beide groe-
pen leden te maken en probeert beide groepen tot hun recht te laten komen. Het 
is dan ook niet verrassend dat in de tweede helft van de jaren ’80 nadrukkelijk be-
langstelling komt voor gezinsbeleid, waarbij de nadruk wordt gelegd op de keu-
zevrijheid van mensen.
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Beleidsinhoudelijk spelen in de loop van de jaren ’80 twee thema’s een hoofdrol. 
Het ene thema is dat van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, dat bin-
nen het cnv wordt verbonden met een pleidooi voor non-discriminatie. Een twee-
de thema is dat van het scheppen van voorwaarden, zodat gehuwde vrouwen ook 
daadwerkelijk aan betaalde arbeid kunnen deelnemen. Daarbij gaat het om rege-
lingen op het gebied van deeltijdarbeid, maar ook om verlofvormen en het tot ont-
wikkeling brengen van kinderopvang.

Op 1 maart 1980 wordt de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
van kracht. Deze wet is het gevolg van Europese regelgeving. Uitgangspunt van de 
wet is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang 
tot en het meedoen aan het arbeidsproces, zodat iedere vorm van discriminatie op 
grond van geslacht, hetzij direct of indirect door verwijzing naar echtelijke staat 
of de gezinssituatie uitgesloten is. In juni 1980 publiceert de ser een nota, waarin 
handvatten worden geboden bij de uitvoering van de wet door sociale partners. 
Uit de nota blijkt dat op tal van terreinen aanpassingen nodig zijn. Het gaat on-
der andere om anders ingerichte beroepsvoorlichting, om taalgebruik, om func-
tiebenamingen, maar ook om de tekst van personeelsadvertenties en verschil in ar-
beidsvoorwaarden.67 Overigens leidt die laatste bepaling tot een lange zoektocht 
– en soms verhitte discussies – binnen het cnv naar cao-bepalingen die direct of 
indirect onderscheid maken naar sekse.

De staatssecretaris Emancipatiebeleid, mevr. J.G. Kraayeveld -Wouters, ontwerpt 
in 1981 een Wet gelijke behandeling. Deze nieuwe wet is breder dan de al bestaan-
de wetgeving en poogt alle denkbare gevallen van ongelijke behandeling te voor-
komen. Het cnv is tevreden over het feit dat die wet er komt, maar niet over het 
voorontwerp, dat onzorgvuldig en slordig is. De ontwikkelingen op het terrein 
van gelijke behandeling gaan zo snel dat nauwelijks ervaring is opgedaan met al 
bestaande wetgeving, ervaring die goed van pas kan komen bij het opstellen van 
een antidiscriminatiewet. ‘Het cnv acht het belangrijker, dat een wet effektief 
werkt dan dat een wet binnen een bepaalde termijn gerealiseerd wordt’. De slor-
digheid van het voorontwerp blijkt bijvoorbeeld uit de voorgenomen bepaling 
om onderscheid op grond van homofi lie te verbieden. Die bepaling kan worden 
uitgelegd als rechtvaardigingsgrond om wel te discrimineren op grond van andere 
seksuele voorkeuren.68 Tijdens de bespreking in de Verbondsraad wordt – mede 
op basis van de reacties van de onderwijsbonden – van gedachten gewisseld over 
de spanning, die kan ontstaan tussen gelijke behandeling en andere grondrechten, 
zoals de vrijheid van onderwijs en van vereniging. Het cnv pleit ervoor om in het 
wetsontwerp ook op dit aspect in te gaan.69

Het cnv is zeker niet de enige organisatie die kritisch is over het voorontwerp, 
ook de ser reageert zonder al te veel enthousiasme.70 Blijkbaar wordt het als lastig 
ervaren om de kritiek te verwerken, want het duurt enige jaren voordat het voor-
ontwerp is omgezet in een wetsontwerp. Een wetsontwerp dat geen genade kan 
vinden in de ogen van het cnv. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de 
Verbondsraad komen de bondsvoorzitters tot de conclusie ‘dat het onderhavige 
wetsontwerp moet worden afgewezen, daar het te vaag en onvolledig is’.71 Bin-
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nen het cnv is de discussie over de spanning tussen gelijke behandeling en andere 
grondrechten overigens ook verder gegaan. Het cnv meent dat de wet niet conse-
quent is. Gelijke behandeling is niet ondergeschikt aan de vrijheid van onderwijs 
en die indruk wordt wel gewekt. ‘Het enkele feit dat een homofi ele leerkracht ge-
weigerd of ontslagen kan worden op grond van de sexuele geaardheid is ontoe-
laatbaar’. Daarmee laat de wet gedragingen in de privé-sfeer toe, terwijl onder-
scheid uitsluitend op functionele gronden verdedigbaar is.72 Het feit dat het cnv 
in zijn commentaar vooral gericht is op gelijke behandeling op grond van seksuele 
geaardheid volgt uit het feit dat met name de pco en de kov sterk betrokken zijn 
bij het debat. In die kringen zijn homofi ele onderwijsgevenden georganiseerd, die 
zich sterk inzetten voor gelijke behandeling. Die inzet van deze leden weerspie-
gelt zich duidelijk in de opvattingen, die het cnv publiceert.

Gelijke behandeling is niet alleen een abstracte discussie over de uitwerking van 
artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, het is ook een zaak van praktische wet-
geving. Het kostwinnersbeginsel, waarop de sociale zekerheidswetgeving in be-
langrijke mate gebaseerd is, blijkt in de praktijk discriminerend te werken en moet 
ook worden aangepast. Bij die aanpassingen spelen internationale verdragen en 
Europese richtlijnen een belangrijke rol. Op zich is het niet moeilijk om mannen 
en vrouwen formeel dezelfde rechten te geven, maar in de praktijk blijkt dat com-
plex. Gelijke behandeling wil immers ook zeggen dat geen indirect onderscheid 
mag worden gemaakt. Zo krijgen mannen en vrouwen formeel gelijke rechten in 
het kader van de Wet werkloosheidsvoorziening, maar in de dagelijkse praktijk 
blijkt dat toch vooral mannen voor die regeling in aanmerking komen, gehuwd 
werkende vrouwen niet. Dat vereist soms gecompliceerde aanpassing, waarbij het 
cnv bevreesd is voor de benadering ‘even slecht is ook gelijk’.73 Dat blijkt dan ook 
uit de realiteit, want de openbare fi nanciën laten in de visie van het kabinet geen 
ruimte om meer middelen voor sociale zekerheid te bestemmen.

Gelijke behandeling is in de ogen van het cnv een belangrijke voorwaarde om 
vrouwen te betrekken bij de arbeidsmarkt, maar er is meer nodig om de arbeids-
participatie van vrouwen te verhogen. Begin jaren ’80 ontstaat belangstelling voor 
de vormgeving van ouderschapsverlof.

Het cnv bepleit het recht op ouderschapsverlof voor mannen en voor vrouwen. 
De precieze regeling van dit verlof is een zaak van de cao, maar er is een algemene 
regeling nodig, omdat de kans dat ouders beiden onder dezelfde cao vallen gering 
is. Om voldoende waarborgen te scheppen voor mannen en voor vrouwen dient 
de basisregeling de hoofdlijnen van een cao-regeling te bevatten. Ouderschaps-
verlof is – zo meent het cnv – een verantwoordelijkheid van de ouders en is der-
halve onbetaald. In de kern komt de regeling er op neer dat een van beide ouders 
gedurende een bepaalde periode minder uren kan gaat werken bij handhaving van 
de omvang van het dienstverband. Daarna moet het recht op deeltijdarbeid be-
staan gedurende een periode van ten hoogste vier jaar (de leeftijd waarop een kind 
gaat deelnemen aan het onderwijs). Om van het recht gebruik te mogen maken, 
wordt gedacht aan een bepaalde referte-eis, men moet dus een bepaalde periode 
bij het bedrijf gewerkt hebben. Als er onenigheid blijft bestaan tussen de werkne-
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mer en zijn werkgever over het gebruik van het verlofrecht dan moet de directeur 
van het gab de knoop kunnen doorhakken. Deze gedachte is overigens niet terug 
te vinden in het ser-advies, waarin de rechter wordt aangewezen als beslisser bij 
een mogelijk confl ict. Het ser-advies inzake de combinatie van ouderschaps- en 
beroepstaken is overigens sterk verdeeld. De werkgevers – zo blijkt – voelen niks 
voor deze vorm van verlof noch voor cao-afspraken ter zake. De werkgevers 
worden met onbekende verantwoordelijkheden opgezadeld, want het is onzeker 
of een werknemer het verlof gaat gebruiken en hoe lang hij of zij gebruik maakt 
van dat verlof.74 Als het advies in de Verbondsraad aan de orde is, wordt duidelijk 
dat dat werkgeversstandpunt herkenbaar is. Een aantal voorzitters staat sceptisch 
tegenover de voorstellen van de werknemers. Toch onderschrijft de Verbonds-
raad het advies.75

Tot ergernis van het cnv duurt het tot de zomer van 1988 aleer een wetsontwerp 
rond het ouderschapsverlof bij het parlement wordt ingediend. Het cnv noemt 
het wetsontwerp een doorbraak, zij het dat het kabinetsvoorstel minimaal is in 
vergelijking met het buitenland. In het wetsvoorstel staat dat een ouder – man of 
vrouw – maximaal 6 maanden onbetaald verlof mag opnemen en dat de arbeidstijd 
maximaal tot 20 uur mag worden teruggebracht. De duur van deze regeling wijkt 
nogal af van wat het cnv eerder bepleitte, maar ‘niets belet echter cao-partijen om 
de voorgestelde ouderschapsregeling vast te stellen’.76 Het cnv verbindt het recht 
op ouderschapsverlof overigens niet langer met ‘onbetaald verlof’, maar bepleit 
een bepaalde vorm van fi nanciële tegemoetkoming: een ouder die verlof neemt 
ontvangt een bijdrage van f500 per maand. De verandering in benadering wordt 
ingegeven door het feit dat een onbetaald recht voor bepaalde inkomensgroepen 
een nogal theoretisch karakter heeft – het verlies aan inkomen is te groot.

Overigens beperkt de verlofdiscussie zich niet tot ouderschapsverlof. Ook het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof is toe aan modernisering. Via de ser streeft 
het cnv met de andere vakcentrales naar uitbreiding van dit verlof en naar fl exibi-
lisering daarvan. Als een aanstaande moeder dat wil, moet zij langer kunnen door-
werken voor haar bevalling zonder het verlof te verliezen. Zij moet een gedeelte 
van het zwangerschapsverlof kunnen vervangen door bevallingsverlof.

Kinderopvang kan vanuit een bepaald perspectief worden beschouwd als de pen-
dant van ouderschapsverlof. De ouder verzorgt het kind zelf of draagt zorg voor 
verzorging. Daarom is ‘kinderopvang in eerste instantie de verantwoordelijkheid 
van ouders’, zo stelt het cnv in een nota over kinderopvang, die in het voorjaar 
van 1989 verschijnt. ‘Maar deze verantwoordelijkheid moet wel in rede te dragen 
zijn’. Kinderopvang is, nu steeds meer vrouwen buitenshuis blijven of gaan wer-
ken, ‘een van meest essentiële aspecten van een verantwoorde combinatie van ar-
beid en ouderschapstaken’. Daarbij gaat het niet alleen om opvang van kinderen 
van ouders, die betaald werk verrichten, maar ook om mensen werkzaam in het 
vrijwilligerscircuit of om deelnemers aan de volwasseneneducatie. Het probleem 
is dat er te weinig kinderopvangmogelijkheden zijn en dat belemmert de keuze-
vrijheid van vooral vrouwen. ‘Uitgebreide ledenconsultatie heeft geleerd dat over 
de vorm van kinderopvang vele meningen bestaan. (…) In deze nota wordt dan 
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ook geen keuze gemaakt’. In de zienswijze van het cnv kunnen verschillende vor-
men van kinderopvang naast elkaar bestaan. Essentieel is ‘kinderopvang op maat’, 
kinderopvang afgestemd op de wensen die in de samenleving bestaan. Een belang-
rijk aspect van het geheel is, dat ook mensen met een lager inkomen in staat moe-
ten zijn om gebruik te maken van de kinderopvang.77 De Verbondsraad discussi-
eert niet alleen over de nota – waar de voorzitters mee instemmen – maar ook over 
de vraag hoe beschikbare collectieve middelen moeten worden ingezet. ‘Het cnv 
(…) is van mening dat het vraagstuk van kinderopvang zowel vanuit welzijns- als 
vanuit een sociaal-economische invalshoek benaderd dient te worden. Het cnv 
stemt daarom ook in met (…) de weg van fi nanciering van de kinderopvang via de 
Welzijnswet’. Dat wil zeggen dat het geld moet worden verdeeld via de gemeen-
ten, zodat optimaal kan worden ingespeeld op ‘initiatieven vanuit de verschillen-
de maatschappelijke geledingen, breder dan alleen arbeidsmarktoverwegingen’.78 
Een opvatting waarmee het cnv in de ser overigens alleen staat, maar ook een op-
vatting die aansluit bij de cnv-opvatting van de vrije keuze van mensen.79

In de loop van de jaren ’80 wordt op een breed front gewerkt om de positie van 
de gehuwde vrouw op het terrein van arbeid en inkomen te verbeteren. Wordt 
de inschakeling van gehuwde vrouwen in de jaren ’60 vooral gezien als een (tij-
delijke) oplossing van de hoogopgelopen spanning op de arbeidsmarkt, in de ja-
ren ’80 is de toon van het debat volkomen veranderd. Ook binnen het cnv staat 
gelijkberechtiging centraal. Dat blijkt niet alleen uit de ontwikkelingen rond ge-
lijke behandeling, het regelen van nieuwe vormen van verlof, maar ook uit regel-
geving rond seksuele intimidatie – ongewenste intimiteiten op de werkplek – en 
aanpassingen in de fi scale sfeer en in de sociale zekerheid. Het cnv mengt zich in 
dat debat door consequent te pleiten voor maatschappelijke aanpassingen, zoals 
het bevorderen van goede kinderopvang. Deze ontwikkeling confronteert het cnv 
echter met een belangrijk probleem in de achterban. Veranderingen in het denken 
over een (meer) zelfstandige positie van gehuwd werkende vrouwen, leidt onver-
mijdelijk tot een andere opvatting over de positie van de gehuwde vrouw in het 
algemeen. Daarmee komt ook het traditionele rollenpatroon ter discussie te staan. 
Een deel van de cnv-leden stemt – al dan niet van harte – in met de culturele veran-
deringen, die zich voltrekken. Een ander deel doet dat niet en wil vasthouden aan 
de bestaande taakverdeling, waarbij de man optreedt als kostwinner en de vrouw 
de huiselijke taken vervult. De top van de christelijke vakbeweging is zich zeer be-
wust van dit verschil in beleving. Aan beide wil men tegemoetkomen. Aandacht 
trekt vooral – mede als gevolg van het brede maatschappelijke debat over de rol 
van de vrouw – het veranderingsproces en wat nodig en wenselijk wordt geacht 
om dat proces te stimuleren. Minder aandacht lijkt er te zijn voor de mensen die 
minder geneigd zijn tot verandering en het gezin blijvend wensen te beschouwen 
als ‘de hoeksteen van de samenleving’.

In het sociaal-politiek programma In actie voor morgen gaat het cnv uit van 
de draagkracht van een gezamenlijk gevoerde huishouding.80 Duidelijk zal zijn 
dat het fi nanciële draagvlak van zo’n huishouding sterk beïnvloed wordt door de 
aanwezigheid van kinderen. Daarom heeft het cnv onderzoek laten doen naar de 
manier waarmee in omringende landen wordt omgegaan met dit verschijnsel. Het 
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blijkt dat ‘Nederland in een aantal opzichten achter loopt voor wat betreft voor-
zieningen en faciliteiten ten behoeve van leefeenheden met kinderen’. Als gevolg 
van de achterlopende regelingen meent het cnv dat mensen als het ware gedwon-
gen worden voor betaalde arbeid te kiezen. Dat staat haaks op de cnv-gedachte 
dat mensen de vrije keuze moeten hebben voor wat betreft hun arbeids- en zorg-
patroon. Daarom bepleit het cnv een aanmerkelijke verhoging van de kinderbij-
slag. De kinderbijslag moet circa 80% van de minimale kosten van een kind gaan 
dekken. Nederland blijft ook achter omdat het geen moederschapregelingen kent 
voor niet-werkende vrouwen. De Commissie Vrouw en Arbeid stelt voor om een 
moederschapsuitkering van f500 per maand gedurende een periode van zes maan-
den te verstrekken aan alle vrouwen die een kind krijgen. Bij dit pleidooi dekt het 
cnv zich overigens direct in tegen de reactie dat deze voorstellen zullen bijdra-
gen aan de geboorte van meer kinderen. Het geboorteoverschot – zo wordt opge-
merkt – is in Nederland drastisch teruggelopen. ‘Dit in relatie met de toenemende 
vergrijzing, kan tot beleidswijzigingen leiden’.81 Het eerste voorstel wordt harte-
lijk ondersteund door de Verbondsraad, want het sluit aan bij eerdere pleidooien 
om de kinderbijslag te verhogen. Het tweede voorstel leidt tot aanzienlijk meer 
discussie. Een aantal leden heeft grote bezwaren tegen de gedachte dat iedereen 
– ongeacht het inkomen – zo’n uitkering zal krijgen. Dit deel van de Raad bepleit 
een inkomensafhankelijke regeling, maar daar is het andere deel op tegen in ver-
band met de hoge uitvoeringskosten. Hofstede  doet nog een tussenvoorstel – een 
bruto bedrag, zodat de fi scus de uitkering bij de ‘rijken’ afroomt – maar hij moet 
doen wat vaker wijsheid blijkt: hij stelt het trekken van conclusies uit.82

Op 25 januari 1988 blijkt de Verbondsraad het wel eens te kunnen worden: de 
verhoging van de kinderbijslag krijgt prioriteit boven de moederschapsuitkering, 
die beter ouderschapsuitkering kan worden genoemd. Deze ouderschapsuitke-
ring wordt niet inkomensafhankelijk, want feitelijk gaat het over een volksverze-
kering en het cnv heeft zich altijd verzet tegen een inkomensafhankelijke aow en 
kinderbijslag.83

Het cnv bespreekt zijn onderzoeksresultaten ook in het Convent van Chris-
telijk-Sociale Organisaties en kan daar rekenen op zekere steun voor de eigen 
benadering, waarin een gezinsvriendelijker beleid vorm krijgt. De Conventsor-
ganisaties zijn het eens over twee beleidsinitiatieven. Evenals het cnv streeft het 
Convent naar verhoging van de kinderbijslag, maar het pleidooi voor de ouder-
schapsuitkering wordt niet overgenomen. Wel wordt een ‘optioneel splitsingstel-
sel’ voorgesteld – een voorstel dat aansluit bij een van de onderwerpen van een ko-
mend ser-advies over het fi scale stelsel. Een ‘optioneel splitsingstelsel’ betekent 
in de praktijk dat een alleenverdiener zijn inkomen kan splitsen in een deel voor 
zichzelf en een deel voor zijn partner; als gevolg van het progressieve belasting-
stelsel zal dan de totale belasting lager zijn. Kastelein  treedt ook hier op als auteur 
van de beleidsnota.84 Hij speelt een aantal jaren later – in 1996 – een invloedrij-
ke rol bij de totstandkoming van een rapport van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda naar een christen-democratisch familie- en gezinsbeleid.85 Ook in 
dit rapport wordt gepleit voor fi nanciële ondersteuning van gezinnen met kinde-
ren, waarbij het beleidsaccent minder ligt op de economische zelfstandigheid van 
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de gehuwde vrouw als wel op de keuzemogelijkheden met betrekking tot het op-
timale arbeidspatroon voor gezinnen.86 Formeel vervult Kastelein dit voorzitter-
schap als partijlid, maar hij verwoordt in de commissie van voorbereiding de bin-
nen het cnv levende standpunten.

Uit deze cnv-inzet mag worden afgeleid dat de aandacht voor gezins- of kind-
vriendelijk beleid wellicht geïnspireerd wordt door de ontwikkelingen rond de 
positie van de gehuwd werkende vrouw, maar niet als excuus voor dat beleid 
wordt gebruikt. De cnv-benadering waarin de vrije keuze van mensen wordt on-
derstreept moet – zo is de redenering klaarblijkelijk – ook feitelijk in fi nanciële 
termen mogelijk zijn.

Anders-actieven en senioren
In de loop van de jaren ’80 ontstaat nog een derde secretariaat, dat voor anders-
 actieven en senioren. In 1979 spreekt de Verbondsraad uit dat ‘de zorg van het cnv 
zich ook zal moeten uitstrekken tot wao-ers en langdurig werklozen’.87 Die zorg 
krijgt vorm in een commissie Anders-Actieven, die na enige tijd bestaat uit ver-
tegenwoordigers van districtsgroepen en van bondsgroepen. Afgesproken wordt 
dat de directe belangenbehartiging een verantwoordelijkheid van de bonden is en 
blijft, maar dat de vakcentrale verantwoordelijk wordt voor bondsoverstijgende 
activiteiten. De commissie Anders-Actieven richt zich op voorlichting en informa-
tie en vraagt via betrokkenheid bij de beleidsadviescommissies van de vakcentrale 
voortdurend aandacht voor de problemen van wao’ers en langdurig werklozen.

In de zomer van 1984 – er is dan geruime tijd ervaring met de commissie opge-
daan – benadrukt de Verbondsraad het belang van deze activiteit. ‘Als grondhou-
ding brengt de raad naar voren dat we speciale aandacht moeten vestigen op deze 
categorie leden. Immers ze maakt een steeds groter deel uit van onze bevolking en 
ons ledenbestand’. De aandacht voor deze groep komt ook voort uit het feit dat 
er hier en daar verenigingen in het leven worden geroepen, die de belangen van 
uitkeringsgerechtigden willen behartigen. De Verbondsraad meent dat duidelijk 
moet zijn dat het cnv vanuit zijn eigen traditie en taak in de bres wil springen voor 
deze groep. Daarom moet er binnen elke bond een verantwoordelijke bestuurder 
worden aangewezen en moeten bonden zich beraden op de vraag of de contribu-
tieregeling niet moet worden aangepast voor deze mensen.88

Een van de conclusies uit een onderzoek naar herbeoordeling van wao’ers is 
dat er behoefte is aan goede informatievoorziening aan deze mensen, vooral rond 
(her)keuringen. Deze constatering leidt tot de ontwikkeling van een nieuwe vorm 
van dienstverlening aan leden: de vertrouwenspersoon.89 Vertrouwenspersonen 
zijn vrijwilligers, die bij voorkeur persoonlijke ervaring koppelen aan adequate 
kennis om leden bij te staan. Het inschakelen van vrijwilligers heeft als voordeel 
dat zij veelal over meer tijd beschikken dan in het algemeen erg drukke bondsbe-
stuurders. Het inzetten van deze kaderleden vormt overigens ook een middel om 
te voorkomen dat leden overstappen naar andere verenigingen, waar dit soort per-
soonlijke dienstverlening ook in ontwikkeling is.

Er wordt de nodige tijd en energie gestoken in het georganiseerd krijgen van 
deze groep leden. De organisatie met werkgroepen van districtsraden en een lan-
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delijke commissie vergt veel inzet van vrijwillige menskracht. Zeker ook omdat 
onder de commissie Anders-Actieven een werkgroep Vrouwen in de aaw/wao 
actief is. Er is een bijna permanente zoektocht naar beschikbare en geschikte men-
sen. Mensen van goede wil, maar als gevolg van hun arbeidsongeschiktheid niet 
altijd beschikbaar.

De beleidsontwikkeling voor de doelgroep komt in wezen neer op het voort-
durend aandacht vragen voor de problemen van deze mensen, zeker bij de stelsel-
herziening in de sociale zekerheid. In dat verband is het ook van belang dat sprake 
is van een emotionele uitlaatklep. Uitkeringsgerechtigden worden geconfronteerd 
met onzekerheid, zowel over hun persoonlijk welbevinden als hun maatschappe-
lijke positie. Emoties spelen dan ook een belangrijke rol.90

In de loop van 1985 vormen een aantal oud-bestuurders een ad hoc-werkgroep 
seniorenbeleid. De achtergrond is tweeërlei: het aantal cnv-leden dat met vut is 
gegaan of is gepensioneerd neemt zoetjes aan toe. Deze leden vragen zich – soms 
hardop – af wat het nut is van een voortgezet vakbondslidmaatschap. De tweede 
reden is dat de ouderenbonden – de pcob en de Unie kbo – steeds actiever wor-
den en tot op zekere hoogte gelijke diensten aan senioren aanbieden als de vak-
bonden.

In mei 1987 meldt de verantwoordelijke bestuurder, G.A. Cremers , dat de ad 
hoc-groep tot de conclusie is gekomen niet het juiste forum te zijn. Daarom stelt 
hij voor deze groep op te heffen en te komen tot een cnv-commissie Seniorenbe-
leid, die bestaat uit vertegenwoordigers van bonden. Deze commissie krijgt tot 
taak het ontwikkelen van cnv-beleid en het coördineren van het werk dat vak-
centrale en bonden verrichten. Om dat beleid vorm te geven zal in overleg met de 
nieuwe commissie een beleidsnota worden opgesteld.91 De Verbondsraad stemt 
met zijn voorstel in.92

In oktober 1988 is de beleidsnota gereed. ‘De doelstelling van dit seniorenbeleid 
is het verbeteren van de positie van ouderen in de samenleving. In verband met 
de vergrijzing van de samenleving spelen de belangen van ouderen een steeds be-
langrijker rol’. Om dat belang ook binnen het cnv handen en voeten te geven is 
er een reeks aandachtspunten, zoals het ontwikkelen van relevant beleid. Veel ou-
deren – zo blijkt uit onderzoek – zijn vooral geïnteresseerd in inkomensontwik-
kelingen, welzijnszaken, gezondheidszorg en huisvesting. Het cnv zal zich daar-
over moeten uitspreken.93 De vakbeweging moet ouderen duidelijk maken dat zij 
via de vakbeweging voor hun belangen kunnen opkomen en dat de vakbeweging 
zich met meer bezighoud dan met inkomenspolitieke vragen alleen. Om dat waar 
te maken, zal het cnv meer energie moeten steken in de belangenbehartiging van 
ouderen. Dat moet zichtbaar worden door oudere leden stelselmatig en grondig 
te informeren over voor hen relevante ontwikkelingen. Daartoe wordt een losbla-
dig systeem ontwikkeld voor kaderleden, zodat zij voor ouderen relevante vragen 
over onder andere pensioenen, de aow, de vut en ‘wat te doen bij overlijden’ kun-
nen beantwoorden. Ook moeten ouderen betrokken worden bij cnv-adviesor-
ganen. Dat krijgt vorm in de al bestaande commissie Seniorenbeleid, maar ook in 
werkgroepen van de cnv-districtsraden.
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Aparte aandacht wordt besteed aan de samenwerking met de ouderenbonden. 
Met die bonden – zo meldt de nota – wordt al enige tijd overleg gevoerd en dat 
heeft geresulteerd in een aantal ontwerp-afspraken, die samen met de nota ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de Verbondsraad.94 Tijdens het overleg met 
de pcob en de Unie kbo wordt geconcludeerd ‘dat onderlinge concurrentie moet 
worden voorkomen, in de eerste plaats door afspraken op landelijk niveau. (…) 
Het belang van de afspraken zit vooral in het aangeven van de wil om naast elkaar 
en niet tegenover elkaar te staan bij de belangenbehartiging’.95 Er worden door 
cnv, pcob en Unie kbo vier afspraken voorgelegd aan hun bestuursorganen. De 
eerste afspraak betreft de collectieve belangenbehartiging. Afgesproken wordt dat 
partijen elkaar niet voor de voeten zullen lopen. Het cnv richt zich vooral op wer-
kende leden, de ouderenbonden op niet-meer werkende leden. Ook wordt beleid 
onderling afgestemd. Om dat mogelijk te maken wordt – ten tweede – afgespro-
ken dat men elkaar gevraagd en ongevraagd kan adviseren en kan deelnemen aan 
elkaars beleidsadviescommissies. Ten derde wordt afgesproken dat de drie orga-
nisaties hun regionale en lokale organen gezamenlijk gaan adviseren op het gebied 
van het gedecentraliseerde welzijnsbeleid. Tot slot wordt vastgesteld dat de con-
tributieregelingen zo uiteenlopen dat een dubbellidmaatschap in fi nanciële zin 
niet haalbaar is, maar dat nog verder zal worden gesproken over het gebruik van 
elkaars dienstverlening.96

De Verbondsraad stemt in met de nota en met de overeenkomst met de oude-
renbonden.97 Vooral met dit laatste lijkt een eind te komen aan een heel lang de-
bat tussen het cnv en de door het cnv mede-opgerichte pcob. De praktijk blijkt 
anders en er komt weinig van de gemaakte afspraken terecht. Dat heeft een aantal 
oorzaken. De achterban van Unie kbo, waar ook veel oud-nkv’ers lid zijn, heeft 
moeite met de keuze voor het cnv. Meer in het algemeen is het beeld van de vak-
beweging in de achterban van pcob en Unie kbo niet erg positief te noemen en 
verlangen die leden niet naar intensieve samenwerking. Ongetwijfeld spelen daar-
bij ook cultuurverschillen een rol. Op sommige terreinen blijven vakbeweging en 
ouderenbonden elkaars concurrenten, zoals ook blijkt uit het aanmerkelijke ver-
schil in contributie – het lidmaatschap van een ouderenorganisatie kost per jaar 
minder dan twee maanden vakbondscontributie.98 Ook speelt een zeker wantrou-
wen bij de ouderenbonden: is de vakcentrale niet via slinkse wegen bezig de ou-
derenbonden ‘over te nemen’? Er komen dus wel afspraken tot stand, maar in de 
dagelijkse uitvoeringspraktijk verzanden die – zeker op decentraal niveau – lang-
zaam.99

9.1.4   De organisatie

De werkgroep Beleidsplan adviseert in 1983 over de conclusies van de notitie over 
de ledenontwikkeling. De kern van de conclusies is, dat naast meer aandacht voor 
dienstverlening ook kritisch moet worden gekeken naar de taken van de vakcen-
trale. Op zich niets nieuws, want het debat over de taken van de vakcentrale heeft 
een bijna permanent karakter. Als bonden leden verliezen, dalen hun inkomsten. 
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Een herbezinning op de inzet van de fi nanciële middelen ligt dan ook voor de 
hand – hoewel vermogende bonden die bezinning soms kunnen uitstellen door de 
inzet van hun vermogen. Bij die herbezinning gaat het vervolgens onvermijdelijk 
over de hoogte van de afdracht aan de vakcentrale en daarmee ook over de taken 
van die vakcentrale.

Er worden feitelijk twee lijnen gevolgd voor wat betreft de interne organisatie. De 
ene lijn wordt gebaseerd op de zogenoemde Uitkijkpost, die tot taak heeft ‘het 
tijdig signaleren van toekomstige ontwikkelingen, welke voor de christelijke vak-
beweging van belang zijn’.100 De Uitkijkpost vormt de basis voor de jaarplannen, 
zodat de beschikbare menskracht optimaal kan worden ingezet op die thema’s, 
die het cnv van belang vindt.

In verband met het ‘naar buiten kijken’ verdient de ‘Werkgroep bezinning toe-
komst christelijke vakbeweging’ zeker ook vermelding. Op 23 augustus 1982 be-
sluit de Verbondsraad tot de instelling van deze ‘denktank’ die bestaat uit externe 
deskundigen en cnv’ers, die zich ‘bezinnen op maatschappelijke ontwikkelingen 
en hun effekten voor de positie van de vakbeweging in het algemeen en voor het 
cnv in het bijzonder’. Ook wordt besloten dat deze werkgroep ‘regelmatig’ ver-
slag zal uitbrengen van haar werkzaamheden.101 In de praktijk gebeurt dat niet, 
maar de groep komt wel met enige regelmaat bij elkaar om van gedachten te wis-
selen over onderwerpen die het cnv bezighouden. Binnen de vakcentrale wordt 
altijd met een zekere waardering en ontzag over deze groep gesproken. Later zal 
de naam van de werkgroep veranderen in ‘Werkgroep bezinning christelijke vak-
beweging’. Het woordje ‘toekomst’ zou immers wel eens de indruk kunnen wek-
ken dat aan die toekomst valt te twijfelen. In de loop van de jaren zijn een aantal 
vooraanstaande lieden lid van de werkgroep. Dat leidt zelfs op enig moment tot 
media-aandacht als blijkt dat de voorzitter van de raad van bestuur van de Rabo-
bank, H.H.F. Wijffels , lid van deze werkgroep is. 102 Ook de latere premier J.P. 
Balkenende  maakt deel uit van de werkgroep naast hoogleraren zoals B. Goud-
zwaard  en H.J. van Zuthem .

De andere lijn, die vooral vorm krijgt in het overleg met de bonden, is die van de 
taken zelf. Beide lijnen hebben verband met de vormgeving van de organisatie. 
Die vormgeving begint met de samenstelling en omvang van het verbondsbestuur 
en de samenstelling bepaalt op zijn beurt de opbouw van de organisatie. Met be-
trekking tot dat laatste: in het begin van de jaren ’70 – in de tijd rond de fi nale van 
het debat over de federatievorming – vroeg het cnv advies aan Bosboom+Hegener 
over de inrichting van de organisatie. De externe deskundigen adviseerden toen 
een organisatie, waarbij verbondsbestuurders als portefeuillehouders leiding ge-
ven aan een (kleine) groep beleidsmedewerkers. Die organisatievorm bestaat in de 
jaren ’80 nog steeds, maar er zijn wel problemen. In de praktijk blijkt dat de komst 
van een nieuwe bestuurder vaak leidt tot herschikking van portefeuilles en daar-
mee tot een herschikking van menskracht. Dat proces leidt niet tot een stabiele or-
ganisatie en met name de ondernemingsraad pleit daarvoor.
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Begin oktober 1985 maakt Harm van der Meulen  bekend, dat hij zijn voorzitter-
schap in het najaar van 1986 wil neerleggen. Omdat Gerrit Terpstra  op een ver-
kiesbare plaats van de cda-kandidatenlijst lijkt te staan, is het te verwachten dat 
er personele veranderingen in het verbondsbestuur gaan ontstaan. Dit vormt voor 
de Verbondsraad de directe aanleiding om van gedachten te wisselen over de ge-
volgen voor de omvang van het verbondsbestuur en over de inrichting van de 
werkorganisatie.103 Het eerste gesprek vindt plaats op 18 november 1985. Alge-
meen secretaris Hordijk  stelt voor het Verbondsbestuur per 1 januari 1989 terug 
te brengen tot 8 bestuurders – hij wordt dan ook vut-gerechtigd en zal het Ver-
bond verlaten. Het bestuur – zo stelt Hordijk  – kiest ervoor het aantal extern ge-
richte portefeuilles gelijk te houden, maar door het op termijn samenvoegen van 
de taken van de algemeen secretaris en de penningmeester kan het aantal intern 
gerichte bestuurders worden verminderd. De taken van de vakcentrale blijven 
in zijn zienswijze ongewijzigd, maar worden tegen lagere kosten uitgevoerd. De 
Verbondsraad is niet gelukkig met dit voorstel. Wel met de reductie, maar niet met 
de voorgestelde samenvoeging: ‘Dit kan tot een ongewenste combinatie van taken 
en tot een te grote opeenhoping van verantwoordelijkheden leiden’.104 Een nette 
manier van zeggen dat de Verbondsraad – daarin krachtig bijgevallen door de on-
dernemingsraad van het cnv – onvoldoende vertrouwen heeft in de beoogde alge-
meen secretaris/penningmeester, op dat moment penningmeester R.L. Boer .

In een brief aan de Verbondsraad schrijft cfo-secretaris P.A.G. Cammaert  
‘waarom niet een optie van zeven of zelfs minder verbondsbestuurders is onder-
zocht’, terwijl ook moet worden gekeken naar de taken van de vakcentrale, een 
opvatting die breed leeft in de Verbondsraad.105 Het wordt terughoudend gefor-
muleerd, maar de boodschap is duidelijk: ‘er is behoefte aan inzicht in het huidige 
takenpakket van het verbond en de ontwikkelingen welke voor de toekomst van 
belang zijn. Op basis daarvan zullen bonden en verbond elkaar dienen te bevragen 
over de weg die in de toekomst moet worden begaan en welke consequenties een 
en ander voor de werkorganisatie heeft’.

De vergadering eindigt zonder dat er conclusies worden getrokken. Op 13 ja-
nuari 1986 wordt het gesprek vervolgd. Op die dag blijkt dat er nog een derde be-
stuurder vertrekt. Zijn naam kan nog niet genoemd worden ‘vanwege door be-
trokkene in acht te nemen procedures’, maar informeel is bekend dat Dick van de 
Kamp  adjunct-secretaris van de Stichting van de Arbeid wordt. De Verbondsraad 
besluit niet drie, maar twee vacatures open te stellen; over de derde vacature zal op 
een later moment – eind maart – worden beslist. 

Eind maart vindt een besloten conferentie plaats over de toekomst van de vak-
centrale, een conferentie die vooral duidelijk maakt dat er geen breed gedragen 
overeenstemming bestaat over die toekomst. Wel leidt dit beraad ertoe dat de Ver-
bondsraad op 21 april besluit het aantal bestuurders direct terug te brengen van 
9 naar 8. Het Verbondsbestuur laat bij dit besluit aantekenen ‘dat het aantal van 
8 verbondsbestuurders het minimum is, wil het (bestuur) zijn verantwoordelijk-
heid blijven vervullen.106 

Tijdens het beraad eind maart is besloten tot de samenstelling van een project-
groep Toekomst. Deze projectgroep bestaat vooral uit voorzitters en secretarissen 
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van bonden en krijgt tot taak een visie te ontwikkelen op de toekomst van de vak-
centrale. Op 6 oktober 1986 bespreekt de Verbondsraad het eerste gedeelte van 
het rapport Beleidssuggesties aangaande het toekomstig functioneren van het CNV 
en de bonden. De uiteindelijke nota – zo is uit de Verantwoording te begrijpen – 
zal bestaan uit 11 paragrafen, nu zijn de eerste vijf gereed. De nota bevat een reeks 
beleidssuggesties over het te voeren sociaal-economisch beleid – de strijd tegen 
de werkloosheid blijft centraal staan – en over nieuwe vormen van arbeidscon-
tracten – waarbij thuisarbeid en deeltijdarbeid aan de orde komen, alsmede een 
voorstel om een gezinslidmaatschap te overwegen. Ook de relatie politiek en vak-
beweging krijgt aandacht – het cnv blijft politiek onafhankelijk, maar moet zich 
sterker profi leren rond politiek besluitvorming. In de vijfde en voorlopig laatste 
paragraaf gaat het cnv in op zijn identiteit – er moet worden nagedacht over de 
gevolgen van de multiculturele en multireligieuze samenleving, maar ook over de 
vraag hoe het cnv een meer algemeen christelijk imago kan krijgen in plaats van 
het huidige protestants-christelijke karakter. In een aparte nota met als onderwerp 
het imago van het cnv gaat (de rooms-katholieke bestuurder) Cremers  in op dit 
aspect. Hij doet een reeks voorstellen, die uiteenlopen van gestructureerd contact 
met de bisschoppen tot aandacht voor het taalgebruik. Ook in het personeelsbe-
leid van de vakcentrale moet aandacht zijn voor de werving van rooms-katholieke 
medewerkers, want de mensen maken de cultuur.107

Het tweede gedeelte van de nota komt op 23 maart 1987 aan de orde. Er wordt 
in een uitvoerige paragraaf stilgestaan bij ledenwerving en ledenbinding, maar 
concrete voorstellen bevat dit gedeelte niet. Er wordt nog eens ingegaan op de drie 
functies van de vakbeweging108 en op het feit dat ‘het cnv functioneert te midden 
van andere belangenbehartigende organisaties’. Ook wordt het belang van scho-
ling en vorming beklemtoond. In één paragraaf vooral in relatie tot de arbeids-
markt en het beroep, in een volgende paragraaf vooral in relatie tot activiteiten 
in het kader van de vakbeweging. Het cnv stelt vast dat ‘de aanwezigheid van de 
bond in bedrijf of instelling steeds belangrijker wordt’ en het ligt derhalve voor de 
hand (kader-)leden van voldoende ondersteuning te voorzien, onder andere door 
verbreding en versterking van de dienstverlening aan or-leden. In een aparte pa-
ragraaf wordt ingegaan op de gevolgen van de technologische ontwikkeling, die 
in de jaren ’80 veel aandacht krijgt. Er ontstaan nieuwe sectoren en het cnv moet 
daarop inspelen.

In de elfde en laatste paragraaf van de nota komt ‘de verhouding bonden-vak-
centrale en werkterreinen’ aan de orde. Bevatten de eerste tien paragrafen eigenlijk 
geen nieuws, dat is in deze paragraaf wel het geval. ‘Weliswaar is er geen eendui-
dige omschrijving te geven van het functioneren van de verhouding cnv-bonden 
nochtans is in algemene zin te stellen dat de vakcentrale er is om het werk van de 
bonden te ondersteunen, leden van bonden van dienst te zijn en een aantal min of 
meer zelfstandige taken te verrichten op locaal, provinciaal, nationaal en internati-
onaal niveau die passen bij het overkoepelende karakter van de vakcentrale’. Deze 
nogal algemene duiding is blijkbaar een formulering waarin iedereen zich kan vin-
den en geeft aan dat de taakafbakening geen eenvoudige zaak is. Om toch grip op 
het geheel te krijgen wordt gepoogd een overzicht te geven van de taken van de 
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vakbeweging in brede zin. Op grond van dit overzicht kan dan vervolgens wor-
den bepaald welke de taken van de vakcentrale zijn, welke van de bonden en welke 
taken door beide worden uitgevoerd. Er worden vijf taken onderscheiden: essen-
tiële beleidstaken, dienstverlening, doelgroepenbeleid, regionaal werk en overige 
taken. In de nota worden een reeks essentiële beleidstaken van de vakcentrale be-
noemd: sociaal-economisch beleid, waaronder arbeidsvoorwaarden –, arbeids-
markt- en technologiebeleid, sociale zekerheid en belastingen, medezeggenschap 
en arbeidsomstandigheden, scholing en vorming en educatiebeleid in relatie tot de 
arbeidsmarkt en tot slot internationale aangelegenheden en ontwikkelingssamen-
werking. Met het benoemen van de ‘essentiële werkterreinen’ wordt feitelijk ook 
een portefeuilleverdeling voor de verbondsbestuurders gegeven. Deze opsom-
ming is nauwelijks verrassend, maar het gaat dan ook eerder om wat niet dan om 
wat wel wordt benoemd. In de subparagraaf ‘overige taken’ worden maar liefst 12 
werkterreinen opgesomd, waar het cnv anders mee wil omgaan.109 Er wordt niet 
besloten om niet langer actief te zijn op deze werkterreinen, die toch vooral het 
domein van de bonden worden genoemd. Het is immers denkbaar dat een of meer 
bonden op een bepaald moment behoefte heeft aan beleidsmatige ondersteuning. 
‘Dit betekent dat de taken (…) weliswaar tot het takkenpakket van de vakcentra-
le blijven gerekend maar dat in beginsel tot activiteiten wordt overgegaan, indien 
de bond(en) daarom vraagt/vragen’. In de wandeling wordt het quasi afstoten van 
een reeks taken ‘de marginaliseringsoperatie’ genoemd. De praktijk is dat de vak-
centrale de beleidsterreinen niet echt meer volgt, actuele kennis verliest en feitelijk 
niet langer actief is. Een enkele uitzondering – maatschappelijk welzijn – daarge-
laten doen bonden in de dagelijkse praktijk geen beroep op de vakcentrale.110 Het 
werkterrein van de vakcentrale is daarmee aanmerkelijk verkleind. Dat vertaalt 
zich niet direct in verkleining van het aantal medewerkers, maar heeft dat gevolg 
op termijn wel.

De andere taken van de vakcentrale liggen op het gebied van de dienstverle-
ning, waarover in een vorige paragraaf al is bericht, en bij de doelgroepen. Daar-
bij wordt gemeld dat ‘het doelgroepenbeleid alleen zin kan hebben als het wordt 
opgepakt door de bonden. In de eerste fase zal het doelgroepenwerk worden op-
gestart door de vakcentrale met de uitdrukkelijke bedoeling dat de bonden daar-
op inspelen’. De nota waarschuwt ook voor een ‘wildgroei en het zonder reden 
aanwijzen van doelgroepen’, want dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede. 
‘De totale beleidsruimte van het cnv is beperkt, hetgeen bepaald wordt door de 
economische en vakbondsstructurele realiteiten’. Er worden vijf doelgroepen met 
naam en toenaam genoemd: vrouwen, anders-actieven, buitenlandse werknemers, 
jongeren en senioren én het wordt duidelijk dat het middelbaar en hoger perso-
neel – eerder wel een categorie met speciale aandacht – geen aparte doelgroep is. 
Een laatste taak van de vakcentrale is het regionaal werk. Van oudsher is het cnv 
op lokaal niveau actief geweest en er wordt in de jaren ’70 en in de eerste helft van 
de jaren ’80 onder andere door Hofstede  veel energie gestoken in de herinrichting 
van de regionale organisatie. De inperking van het werkterrein van de vakcentrale 
heeft ook gevolgen voor de beleidsmatige taken op het decentrale niveau, maar er 
blijft een grote hoeveelheid werk over in het actief deelnemen aan lokale, regio-
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nale en provinciale besluitvorming. Daarnaast moet het regiowerk een rol (gaan) 
spelen in het kader van de dienstverlening.

Tot slot beklemtoont de nota het belang van synergie-effecten. Vakcentrale en 
bonden moeten maximaal samenwerken om zo te bereiken dat het geheel meer 
is dan de som der delen. Die effecten worden in de zienswijze van de vakcentrale 
nog onvoldoende benut. ‘Herhaaldelijk is er sprake van een gepasseerd station en 
beloven we (vakcentrale/bonden) elkaar beterschap bij de volgende ‘halte’’. Die 
houding ‘kunnen we ons niet meer veroorloven’, zo wordt opgemerkt.111 Iedereen 
deelt die opvatting, maar de praktijk van alledag maakt duidelijk dat de weg naar 
de hel geplaveid is met goede voornemens.

Het vaststellen van een nota is wellicht in bestuurlijk zin de afronding van een ge-
dachtewisseling, de dagelijkse praktijk kan anders zijn. Dat is zeker bij het cnv het 
geval. Niet alleen de bonden wensen een verkleining van het aantal verbondsbe-
stuurders, de ondernemingsraad van het cnv streeft ook naar inkrimping. Daar-
bij is de gedachte dat de gevolgen van de tering naar de nering zetten niet alleen 
betrekking kunnen hebben op de medewerkers. In het overleg tussen bestuur en 
ondernemingsraad wordt ook een zekere spanning tussen de verenigingslijn en de 
professionaliseringslijn geconstateerd. Bij andere maatschappelijke organisaties, 
zoals de fnv en de werkgeversorganisaties, is een grotere afstand tussen de vereni-
ging – die de opdrachten formuleert – en de professionele werkorganisatie – die de 
opdrachten uitvoert. De ondernemingsraad heeft voorkeur voor zo’n organisato-
rische benadering en maakt zich daar dan ook sterk voor. Onderzoeker Paauwe  en 
beleidsmedewerker Hazenbosch  gaan in een breed georiënteerde notitie in op de 
relatie tussen de ontwikkeling van het ledental en de (tanende) invloed van de vak-
beweging. Zij bepleiten in het verlengde daarvan voor een organisatieopbouw, die 
uitgaat van drie principes: concentratie, specialisatie en decentralisatie. Met name 
de ondersteunende activiteiten moeten – om zoveel mogelijk kosten te besparen 
– worden geconcentreerd, terwijl vanuit de erkenning dat niet iedereen alles kan, 
meer moet worden gewerkt aan de inzet van specialisten. Omdat dienstverlening 
een kwestie van maatwerk is moeten de meeste vakbondstaken zo dicht mogelijk 
bij de leden worden uitgevoerd en derhalve worden gedecentraliseerd.112 De ver-
eniging is niet onder de indruk van dit werkstuk, maar het speelt wel een rol in 
de relatie tussen verbondsbestuur en ondernemingsraad. In de nazomer van 1988 
wordt een werkgroep van verbondsbestuur en ondernemingsraad ingesteld, die tot 
taak krijgt antwoord te geven op de vraag wat de taak, samenstelling en werkwijze 
van het verbondsbestuur zou moeten zijn, op de vraag welke de relatie is tussen 
bestuurders en bestuurden en wat de verhouding is tussen de verschillende afdelin-
gen en diensten binnen de cnv-werkorganisatie. Er ontstaat een langdurig debat, 
waarbij de werkgroep telkens voorstellen aanpast om tot consensus te komen. Dat 
lukt min of meer in het najaar van 1988. Op sommige punten wordt de organisatie 
aangepast, maar de eertijds door Bosboom+Hegener voorgestelde hoofdstructuur 
blijft in stand. De leidinggevende verantwoordelijkheid van verbondsbestuurders 
blijft ook in personele zin in stand, zij het dat beleidsgroepen uit hun midden een 
secretaris aanwijzen, die de coördinatie binnen en tussen de beleidsgroepen als ver-
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antwoordelijkheid krijgt. Om de inhoudelijke afstemming te vergroten en de tel-
kens dreigende verkokering te bestrijden wordt een beleidstaf ingesteld.

Als adjunct-secretaris C.A. van den Berg  eind 1990 een evaluatie schrijft over de 
resultaten dan kan hij tot geen andere conclusie komen dan dat er van de voorstel-
len weinig is terecht gekomen.113 Blijkbaar is het professionaliseren van een ver-
eniging geen eenvoudige zaak en blijven de meningen over de optimale oplossing 
van door iedereen gedeelde opvattingen over organisatorische knelpunten ver-
schillen. Daarbij speelt ongetwijfeld de spanning die in veel meer organisaties be-
staat tussen de politiek-bestuurlijke leiding en de professionals een rol.

Op 13 april 1980 overlijdt verbondsbestuurder H.J. Moes  – een man met een lange 
loopbaan binnen het cnv: in de jaren ’50 actief in Nieuw-Guinea, later districts-
bestuurder, betrokken bij activiteiten voor middelbaar en hoger personeel, onder-
wijsbestuurder en tweede voorzitter van de vakcentrale. Op 10 november kiest de 
Algemene vergadering G.A. (Gerard) Cremers  in het bestuur en daarmee doet na 
bijna 70 jaar opnieuw een rooms-katholiek zijn intrede in de dagelijkse leiding van 
de vakcentrale. Cremers  is afkomstig uit de militaire wereld, waar hij krachtig bij-
droeg aan de fusie tussen twee militaire bonden tot de facom.

In 1981 moet het cnv opnieuw afscheid nemen van een bestuurder als gevolg 
van zijn overlijden. Op 31 maart 1981 overlijdt D.H. Grasman  – hij wordt op 
28 september opgevolgd door R.L. Boer . Boer is eerder werkzaam als districts-
bestuurder van de cfo in het noorden des lands. Boer wordt in september 1983 
verantwoordelijk voor de fi nanciën als penningmeester D. de Jong met de vut 
gaat. In zijn vacature – Boer  is verantwoordelijk voor het regionale werk van het 
Verbond – wordt op 11 april 1983 Th. Swart  gekozen. Opnieuw een man uit het 
noorden, nu de cnv-districtsbestuurder voor Groningen en Drenthe. Kort na de 
aankondiging van het vertrek van H. van der Meulen  als voorzitter – eind 1985 – 
kiest de Algemene Vergadering H. Hofstede  tot voorzitter. Het vertrek van G.H. 
Terpstra  – Tweede Kamer – en D. van de Kamp  – Stichting van de Arbeid – leidt 
op 7 april 1986 tot de verkiezing van P.A.G.  Cammaert, de algemeen secretaris 
van de cfo   en A.A. Westerlaken, die districtsbestuurder bij de acp is.114 Kort na 
zijn verkiezing wordt Cammaert  benoemd tot algemeen secretaris. Hordijk  – tot 
dat moment belast met het secretariaat – wordt vice-voorzitter en richt zich de 
laatste jaren van zijn dienstverband geheel op het internationale werk van het cnv.

Per 1 januari 1988 verlaat Boer  het cnv om directeur te worden van de Stichting 
cnv vakanties. Als penningmeester wordt hij – na enige tijd – opgevolgd door A.J. 
Molendijk  – tot dan belast met sociale zekerheid en pensioenen. Die portefeuille 
wordt met ingang van 1 september 1988 opgepakt door A.J. de Geus , die tot dan 
werkzaam is bij de Industrie- en Voedingsbond cnv.115 Eind december 1988 legt 
Hordijk  zijn bestuursverantwoordelijkheden neer en maakt hij gebruik van de 
vut-regeling. Omdat eerder besloten is het verbondsbestuur – mede op aandrang 
van de ondernemingsraad – verder terug te brengen naar zeven leden, wordt geen 
vacature opengesteld.

Per 1 januari 1990 maakt Molendijk  gebruik van de vut. Hij wordt opgevolgd 
door mevr. G. Verburg  – de voorzitter van de cnv Jongerenorganisatie. Verburg  
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is daarmee de eerste vrouw in het verbondsbestuur en haar verkiezing gaat met de 
nodige spanningen gepaard.

Op 20 februari 1989 stelt het Verbondsbestuur de Verbondsraad voor dat het 
bestuur uit zeven personen zal blijven bestaan ‘gezien de fi nanciële situatie van het 
Verbond’. Er wordt dan ook maar één vacature opengesteld. ‘Gezien de samen-
stelling van het ledenbestand van de aangesloten organisaties, acht het bestuur het 
wenselijk dat deze vacature wordt vervuld door een vrouw’. Daarnaast geeft het 
bestuur een profi elschets van de nieuwe bestuurder, waaruit de gewenste kwali-
teiten blijken – de nieuwe bestuurder moet ervaring hebben, deskundig zijn en 
vakbondservaring hebben. Ook moet hij of zij over managementcapaciteiten be-
schikken en breed inzetbaar zijn’.116

Tijdens de bespreking van het voorstel blijkt er geen onverdeelde steun. F. Han-
ko  – industrie – ‘vraagt zich af of dit [het kiezen van een vrouwelijke bestuurder, 
ph] een wens of een doelstelling is en of een en ander te combineren is met de ove-
rige elementen van de profi elschets’. Hij wordt voorzichtig bijgevallen door ande-
re leden en dat brengt Hofstede  ertoe nog eens te beklemtonen dat de bonden vrij 
zijn, maar dat het bestuur een voorkeur heeft. Hij  acht het zeker mogelijk ‘dat er 
vrouwelijke kandidaten zijn die over de gewenste deskundigheid en andere vereis-
ten beschikken’. De verbondsraad stemt in met het openstellen van één vacature, 
maar laat de voorkeur voor een vrouw in het midden.117

Dat de bonden de voorkeur van het Verbondsbestuur toch volgen blijkt uit de 
kandidaatstelling. Mevr. G. Verburg  en mevr. J.M.J.C. Westerbeek-Huitink 118 
worden gekandideerd. Wellicht is opvallend dat de voordrachten door twee klei-
ne bonden worden gedaan. Verburg  wordt voorgedragen door de Kostersbond 
en Westerbeek-Huitink  door de Vrouwenbond cnv – een teken dat de grote cnv-
bonden zich op de vlakte houden.

De Algemene Vergadering vindt plaats op 28 juni 1989 in het cnv-vakantie-
oord in Oostkapelle. De opzet van deze vergadering wijkt af van wat de laatste ja-
ren gebruikelijk is geworden. De Algemene Vergadering is samengesteld uit twee 
groepen vertegenwoordigers: representanten van bonden met stemrecht en afge-
vaardigden uit de regio’s zonder stemrecht. De vergadering is niet langer besloten, 
maar openbaar. De verkiezing vindt derhalve in alle openheid plaats. Hanko  vraag 
en krijgt voorafgaande aan de verkiezing het woord. In scherpe bewoordingen 
neemt hij afstand van de gang van zaken. Hij ‘heeft moeten vaststellen dat beide 
kandidaten op een aantal punten niet voldoen aan de in de profi elschets opgeno-
men eisen’. Zijn organisatie wil geen van beide kandidaten. Hij meent ook dat het 
Verbondsbestuur moet worden versterkt en bepleit de uitbreiding van zeven naar 
acht bestuurders. Hofstede  reageert vinnig op de inbreng van Hanko : de beide 
kandidaten voldoen wel aan de profi elschets en als Hanko  het niet eens is met de 
gang van zaken dan had hij zijn statutaire rechten moeten gebruiken. Vervolgens 
wordt – onder de toezegging dat in de Verbondsraad nog eens naar de omvang 
van het verbondsbestuur zal worden gekeken – de verkiezing gehouden. Verburg  
wordt – zoals gezegd – gekozen.119 

Uit de affaire wordt duidelijk dat het mannenbolwerk, dat het cnv toch is, moei-
te heeft met vrouwelijke bestuurders. Wellicht zijn beide kandidaten – gelet op de 
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448 9  ‘Om werk en welzijn’

profi elschets en hun respectievelijke ervaringen – niet de zwaarst denkbare kan-
didaten, maar het past om op te merken dat het cnv nauwelijks over vrouwelijke 
bondsbestuurders beschikt. De jarenlange maatschappelijke pleidooien om de po-
sitie van de vrouw op de arbeidsmarkt te versterken  lijken aan de vakbeweging 
te zijn voorbij gegaan. In het jaar van de verkiezingen  zijn er feitelijk maar twee 
vrouwelijke hoofdbestuurders actief bij cnv bonden, te weten J. Roovers  (kov) en 
I. Smelt  (Dienstenbond cnv).120 Het personeelsbeleid van bonden en vakcentrale 
lijkt op bestuurlijk niveau niet gevoelig voor het in vakbondskring blijkbaar ook 
bestaande ‘glazen plafond’, want in de loop der jaren worden op andere niveaus 
veel vrouwen aangetrokken.

9.1.5   Visieprogram

Tijdens de viering van het 60-jarig jubileum in 1969 presenteert het cnv zijn eerste 
visieprogramma. Al snel blijkt dat er behoefte is aan verdieping en er wordt een 
werkgroep ingesteld die tot de conclusie komt dat er feitelijk een nieuw visiepro-
gram moet worden geschreven. Dat nieuwe programma – zo is de bedoeling – zal 
tijdens het 70-jarig bestaan worden gepubliceerd. Om niet goed te achterhalen re-
den lukt dat niet, maar daarmee is de aandacht voor de visieontwikkeling niet ver-
dwenen.

Op basis van bijdragen uit de verschillende cnv-adviescommissies schrijft N. 
Barendrecht  – de voorlichter van het cnv – een concept, dat begin september 1981 
gereed is. Het bestuur informeert de Verbondsraad daar op 14 september over. 
Het document zal eerst intern worden besproken en daarnaast zullen ook exter-
ne deskundigen uit de protestantse en rooms-katholieke wereld worden geraad-
pleegd. Op grond van deze rondgang zal een vervolg-concept worden geschreven, 
dat ter bespreking aan de bonden zal worden voorgelegd.121  

De interne rondgang in een schrijfgroep onder leiding van Hofstede  is – na een 
reeks van stevige debatten – in de zomer van 1982 gereed met haar werk.122 Op 
5 juli 1982 wordt het concept geagendeerd voor de Verbondsraad, maar er vindt 
nog geen inhoudelijke bespreking plaats. Het voorstel – waar de Verbondsraad 
mee instemt – is om het eerst in de hoofdbesturen van de aangesloten organisaties 
te bespreken en om op een later moment – 25 oktober – een speciale vergadering 
aan het concept te wijden. Daar wordt dan het document vastgesteld dat de bon-
den met hun leden kunnen bespreken.123 

‘De ervaring leert dat ook een visieprogram van tijd tot tijd herziening behoeft. 
Ook nu weer vragen nieuwe ontwikkelingen en nieuwe problemen om een her-
nieuwde bezinning op fundamentele vraagstukken als de betekenis van de arbeid 
voor mens en samenleving, de verdeling van werk en welvaart in de wereld, de ver-
scherpte tegenstelling tussen maatschappelijke groeperingen, de rol van de over-
heid in een proces van versnelde technologische ontwikkelingen en afnemende 
werkgelegenheid, de problemen van grondstoffen, milieu en energie’.124 

De leidinggevende rol van de overheid, die in het eerste visieprogram zo’n be-
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langrijke rol speelt – de leiding voor het sociaal-economische leven ligt bij de 
overheid – , is naar de achtergrond gedrongen. Ter verwezenlijking van een reeks 
uiteenlopende doelstellingen – op het gebied van werkgelegenheid, sociale ze-
kerheid, e.d. – ‘kunnen effectief overheidsingrijpen en een zekere mate van plan-
ning noodzakelijk zijn. Toch moet er voor worden gewaakt dat teveel taken naar 
de overheid worden geschoven, omdat de doelmatigheid van overheidsingrijpen 
door coördinatieproblemen afneemt met het toenemen van de taken’. Overigens 
een nogal pragmatische benadering, waar een meer principiële – gelet op de cnv-
traditie – ook mogelijk zou zijn. Immers te veel overheidsingrijpen leidt ook tot 
het afnemen van de verantwoordelijkheidsbeleving door burgers en hun organi-
saties. 

Het nieuwe concept is voor een belangrijk deel gelijk aan het programma uit 
1969-70. Dat ligt voor de hand, want het cnv heeft zijn uitgangspunten niet ver-
anderd. De visie blijft verankerd in een reeks Bijbelse begrippen: verantwoorde-
lijkheid, naastenliefde, rechtvaardigheid en vrijheid. Het Verbond maakt duide-
lijk een christelijke organisatie te zijn en dat ook te willen blijven – zelfs tegen 
de ontkers tenende tijdgeest in. ‘Aan de mens heeft God het beheer van de aarde 
opgedragen. Aan die opdracht kan niemand zich onttrekken. Ieder is als mede-
beheerder verantwoordelijk voor wat de mensheid met de schepping doet’. In 
de openingszinnen van het concept resoneert het oude credo ‘Voor het volk om 
Christus’ wil’.

Afb. 29   Presentatie van het nieuwe Visieprogramma. Achter de tafel v.l.n.r. voorlichters 
C.J. Van Leeuwen, A. Hordijk. H. van der Meulen en H. Hofstede.
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In het nieuwe concept is nadrukkelijk continuïteit. Het feit dat de wereld niet 
eindigt bij Wuustwezel of Nieuwerschans wordt opnieuw duidelijk. Een recht-
vaardige samenleving is een internationaal rechtvaardige samenleving. Ook de 
opvattingen over arbeid zijn niet echt veranderd. ‘In de opdracht om de aarde te 
bewerken vindt alle arbeid van de mens zijn doel en begrenzing. (…) Ieder mens 
heeft recht op arbeid’. Nu wordt toegevoegd, dat de arbeid zo behoort ‘te zijn ver-
deeld dat allen daarin hun aandeel leveren’.

Er zijn evenwel ook nieuwe elementen, zoals rond de vraag hoe het cnv moet 
omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen. Door die nieuwe technolo-
gie kan ‘het aantal werklozen verder stijgen en zal het scheppen van arbeidsplaat-
sen steeds duurder worden’. Het is dan ook nodig om het beschikbare werk eer-
lijk te verdelen en ‘de kosten daarvan moeten zo billijk mogelijk over de bevolking 
worden verdeeld’.

Een ander nieuw aspect is dat van de gewetensbezwaarden. ‘Het komt steeds 
vaker voor dat werknemers door de aard, het doel of de gevolgen van hun werk-
zaamheden in gewetensnood raken’. Het cnv pleit er dan ook voor dat er regelin-
gen worden getroffen ‘voor een bevredigende oplossing van geschillen die in geval 
van gewetensbezwaren tussen werkgever en werknemer kunnen ontstaan’. 

Rond de inkomensverdeling wordt in het concept vastgehouden aan de gedach-
te dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Het gezin ‘als sociaal-eco-
nomische eenheid’  moet uitgangspunt zijn – daarmee kiest het cnv positie in het 
debat over de individualisering van inkomens en het streven naar individuele eco-
nomische zelfstandigheid. Een standpunt dat past in de cnv-traditie, maar niet erg 
aansluit op de hoofdstroom in de samenleving, die juist steeds minder betekenis 
wil geven aan het gezin als sociaal-economische eenheid.

Rond de sociale zekerheid ‘acht het cnv het gewenst dat de wao en de werk-
loosheidsvoorzieningen worden gecombineerd tot één verzekering tegen inko-
mensderving’. Op de achtergrond klinkt de economische crisis: ‘het cnv meent 
te moeten vasthouden aan de verworven sociale zekerheid. (…) Het cnv is zich 
er van bewust dat het een groot beroep doet op de solidariteit wanneer het vraagt 
ook in tijden van economische terugslag de noodzakelijke lasten op te brengen’.

‘Een verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingen acht het cnv 
niet gewenst, omdat daardoor de mogelijkheden tot het voeren van een inkomens-
beleid worden verkleind’. Daarmee wijst het cnv pleidooien af om de directe be-
lasting op arbeid te verlagen om zo arbeid goedkoper te maken. Het cnv meent 
dat de prijs van arbeid niet de oorzaak van het werkloosheidsprobleem is. En in-
komensbeleid is nog steeds van belang, zij het minder dan in het vorige program.

Met betrekking tot de rechtsvorm van de onderneming is er naast continuïteit 
ook sprake van vernieuwing. De eerder gekozen opstelling dat er een Gemeen-
schappelijk Bestuur moet komen, waarin de helft van de leden door de werkne-
mers wordt gekozen, blijft gehandhaafd, maar in het verlengde daarvan ‘acht het 
cnv het noodzakelijk dat de ondernemingsleiding en werknemers samen beslissen 
over doel, werkwijze en voortbestaan van ondernemingen’. Dat heeft in de ziens-
wijze van het cnv tot gevolg ‘dat op langere termijn in alle ondernemingen vor-
men van (werknemers-)zelfbestuur dienen te ontstaan. Deze vormen van zelfbe-
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stuur zullen als kenmerk hebben dat alle werknemers gezamenlijk – dus inclusief 
de leiding – de grote beleidslijnen van de onderneming bepalen’ – een stap verder 
dus dan eerder, want de invloed van de aandeelhouders c.q. kapitaalverschaffers is 
zo geheel teruggedrongen – althans in de zienswijze van het Verbond. ‘Omdat het 
niet mogelijk zal zijn alle bestaande ondernemingen om te zetten in coöperaties 
en maatschappen’, vindt het cnv dat de medezeggenschap in de bedrijven zoveel 
mogelijk langs de bestaande lijnen moet worden uitgebreid. 

Ook pleit het Verbond voor nadrukkelijke aandacht voor medezeggenschap in 
de collectieve sector – logisch, want die sector is de laatste jaren fors gegroeid en 
het cnv heeft een groot deel van zijn leden in die sector.

Er komt een lange reeks reacties binnen op het concept. Het Verbondsbestuur zet 
die keurig op een rijtje en voorziet elk amendement van een preadvies. De belang-
rijkste kritiek richt zich op een paar aspecten. Zo leiden reacties tot het volledig 
herschrijven van het gedeelte over de invloed van nieuwe technologie op de on-
derneming. In het concept is het beeld van de invloed van technologie betrekke-
lijk negatief, want ‘in veel gevallen is het werk van de mens tot een geestdodende 
sleur geworden’ en ‘in menig opzicht is het welzijn van de mens ondergeschikt 
gemaakt aan de vergroting van de productie en consumptie’. Deze teksten wor-
den weliswaar niet geschrapt, maar aanmerkelijk genuanceerd. De nieuwe tech-
nologie maakt het mogelijk om ‘werk en werkomstandigheden te verbeteren en te 
veraangenamen’. Het enerzijds-anderzijds eindigt in een pleidooi voor meer zeg-
genschap van werknemers om zo de positieve mogelijkheden te beklemtonen en 
de negatieve te vermijden.125

Er is ook discussie over de passage over werknemerszelfbestuur, met name de 
Voedingsbond cnv verzet zich daartegen. Het Verbondsbestuur wil toch vast-
houden aan de voorgestelde tekst als een van de vormen, waarmee werknemers 
zeggenschap krijgen over de ondernemingsbesluiten.126

De Voedingsbond wijst ook op het ontbreken van een passage over de publiek-
rechtelijk bedrijfsorganisatie, die zeker in de sector nog een rol speelt en lang een 
belangrijk element vormde in de cnv-visie. Het bestuur haast zich deze omissie te 
herstellen, maar veel meer dan lippendienst wordt het niet.

De Verbondsraadsvergadering van 25 oktober 1982 is eerder gereserveerd voor de 
bespreking van het concept-visieprogramma, maar daar komt weinig van terecht. 
Een groot deel van de tijd moet worden besteed aan de actuele politieke situatie. 
Een paar dagen voor de vergadering is er overleg geweest met het kabinet over de 
belastingplannen voor 1983 – plannen die de ambtenarensalarissen dat jaar bevrie-
zen – en met de werkgevers, die geen basis zien voor een sociaal akkoord. 

In verband met het besluit van de Poolse regering om de vrije vakorganisatie 
Solidariteit buiten de wet te stellen wordt een cnv-delegatie, die een werkbezoek 
brengt aan Hongarije, staande de Verbondsraadsvergadering van 11 oktober ge-
sommeerd terug te komen naar Nederland. Dat is tegen de zin van een belangrijk 
deel van de delegatieleden en dat probleem moet op 25 oktober ook eerst worden 
uitgepraat. Met betrekking tot het visieprogram wordt dus opnieuw een proce-
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dureafspraak gemaakt. De Verbondsraad besluit ‘om een werkgroep uit de Ver-
bondsraad opdracht te geven de amendementen te bespreken en eventueel in de 
tekst te verwerken. Ook krijgt deze werkgroep de volmacht om de opzet van het 
concept eventueel te wijzigen’ en daarmee wordt tegemoet gekomen aan de brede 
kritiek dat het stuk te lang en te moeilijk is, zeker vanuit het perspectief van le-
den. Ook wordt besloten het nieuwe program tijdens het 75-jarig bestaan in 1984 
te presenteren.127 

De werkgroep uit de Verbondsraad staat onder leiding van Hordijk  en is eind juli 
1983 gereed. Het stuk wordt ter vaststelling aan de Verbondsraad gezonden, in 
gedrukte vorm en daar moet een duidelijke boodschap van uitgaan: de discussie is 
afgerond en wijzigingen zijn in deze fase niet echt meer mogelijk.128

Het tweede ontwerp is qua uiterlijk aanmerkelijk anders dan het eerste en het 
is korter, maar inhoudelijk zijn er weinig echte veranderingen, zij het – als gevolg 
van de reeks nu verwerkte amendementen – hier en daar wat genuanceerder. Soms 
is iets scherper gekozen. Zo wordt in de concepttekst niet gepleit voor stimuleren 
van coöperaties, in de defi nitieve tekst gebeurt dat wel.

De bonden krijgen nu de gelegenheid om hun achterban te raadplegen en ook de 
regionale cnv-organen worden uitgenodigd het stuk te bespreken en desgewenst 
van commentaar te voorzien. Op 21 mei 1984 worden de resultaten van deze laat-
ste ronde in de Verbondsraad besproken. Opnieuw zijn de amendementen ge-
rangschikt en van een preadvies voorzien. De wijzigingsvoorstellen zijn op een 
uitzondering na niet fundamenteel en beperken zich veelal tot een verheldering. 
Soms gaat het Verbondsbestuur wel erg soepel om met voorstellen. Zo stelt de 
afdeling Rotterdam dat het onvermijdelijk kan zijn tot nationalisatie van onder-
nemingen over te gaan als de ondernemers ‘op onverantwoorde wijze misbruik 
maken van hun macht’. Een stevig voorstel, dat in het program opgenomen moet 
worden ‘zij het dat het [nationalisatie, ph] niet lichtvaardig gehanteerd mag wor-
den’. In zijn reactie stelt het Verbondsbestuur voor om de volgende tekst toe te 
voegen: ‘Mocht nationalisatie geboden zijn, dan dient het uitermate zorgvuldig te 
worden toegepast’.129 Een niets zeggende zin, want wanneer die nationalisatie is 
geboden, blijft zorgvuldig in het ongewisse. Daarmee gaat het bestuur voorbij aan 
de kern van het amendement.

De Verbondsraad stelt het stuk vast en op 2 juli 1984 keurt de Algemene Ver-
gadering het nieuwe program goed.130 Op 22 september – tijdens de jubileumvie-
ring in de Utrechtse Jaarbeurs – wordt het offi cieel gepresenteerd door het ‘eerste 
exemplaar’ te overhandigen aan vertegenwoordigers van de cnv-districtsraden.131

Wellicht is de kern van het nieuwe Visieprogram in vergelijking met het eerste 
– uit 1969 – dat het cnv een minder grote rol toekent aan de overheid, die geen al-
les-regelaar mag worden. De overheid heeft een eigen rol, maar die rol is beperkt. 
Dat past in de neoliberale tijdgeest van een terugtredende overheid, maar het cnv 
verzet zich in een adem tegen het individualisme dat  al te gemakkelijk kan leiden 
tot een beleid waarin de zwakkere in de samenleving de dupe wordt van dat be-
leid. Het cnv doet dan ook een dringend beroep op de samenleving om de bereid-
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heid te betalen voor collectieve goederen en diensten in stand te houden, met an-
dere woorden er mag niet worden bezuinigd op de sociale zekerheid.

Het program draagt duidelijk de sporen van de tijd waarin het wordt geschre-
ven. De sociaal-economische ontwikkeling in de eerste helft van de jaren ’80 is 
zeker zorgelijk en de werkloosheid is torenhoog. Daarom wordt nu nadrukke-
lijk gesproken over enerzijds het recht op arbeid en anderzijds de plicht tot eerlijk 
verdelen van de beschikbare arbeid.

Het program kan wellicht wat minder radicaal worden genoemd dat het eerste, 
dat in tal van opzichten ook aansloot bij de tijdgeest. Een tijdgeest die toen ge-
kenmerkt werd door het streven naar maatschappijhervorming en naar spreiding 
van kennis, macht en inkomen. Veel van die elementen zijn nog terug te vinden, 
maar de toon is ingetogener en de ambities milder. Het cnv realiseert zich dat de 
tijden van ‘de verbeelding’ in het verleden liggen en dat het accent nu meer moet 
liggen op het herstel van de economie. Het gaat minder over het verdelen van ‘de 
koek’ en meer over ‘het bakken’ daarvan. Ook daarbij is de invloed van werkne-
mers onmisbaar.

9.2   Sociaal-economisch beleid

9.2.1   Crisisbeleid

In de inleiding op het sociaal-politiek program Om Werk en Welzijn, dat het cnv 
in 1980 publiceert, wordt vastgesteld dat aan een lange periode van economische 
groei een einde is gekomen. ‘Werkloosheid wordt een toenemend probleem, dat 
de levens van miljoenen mensen ontreddert. (…) Ook Nederland ontkomt niet 
aan de noodzaak om de tering naar de nering te zetten’. Hoe groot de Nederlandse 
problemen ook zijn, zij vallen in het niet vergeleken met de ellende waarin miljoe-
nen mensen elders op de wereld leven. De economie moet herstellen, maar ‘ook 
binnen Nederland moet worden gestreefd naar een ombuiging van de economi-
sche ontwikkeling in een meer verantwoorde richting. (…) De economische voor-
uitgang (is) in menig opzicht in botsing gekomen met de grenzen van de groei en 
het menselijk welzijn’. Binnen de grenzen van het mogelijke moet dan ook wor-
den gekozen voor een beleid dat het beschikbare werk eerlijk verdeeld in een eco-
nomische ontwikkeling ‘waarin  meer nadruk wordt gelegd op het welzijn van de 
mens’. Vanuit dat perspectief probeert het cnv eigen beleid te ontwikkelen en bij 
te dragen aan het herstel van de nationale economie. Dat beleid zal offers vragen. 
Wanneer er meer geld moet worden uitgegeven voor de werkloosheidsbestrijding 
en het welzijn van de bevolking, zal het onvermijdelijk zijn andere uitgaven te be-
perken. (…) Daarom vraagt de Verbondsraad van de leden van de christelijke vak-
beweging de bereidheid om in de komende jaren een daling van de koopkracht te 
aanvaarden’. Het gaat er – met de woorden van Harm van der Meulen  – om ‘dat 
onze leden zien dat we met het loslaten van de solidariteit een kant opgaan die ons 
niet past’.132 De daling van koopkracht is niet zonder meer aanvaardbaar. Het cnv 
formuleert vier uitgangspunten, die in de jaren ’80 – telkens in andere bewoordin-
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gen – het toetsingskader vormen voor de beoordeling van het kabinetsbeleid. De 
eerste voorwaarde is dat ‘de lasten billijk, dus naar draagkracht, over alle bevol-
kingsgroepen worden verdeeld’. Een tweede uitgangspunt is dat ‘de werknemers 
volledige inspraak hebben bij de besteding van gelden die als gevolg van loonma-
tiging beschikbaar komen voor versterking en uitbreiding van bedrijven, verkor-
ting van arbeidstijd, verbetering van arbeidsomstandigheden, e.d’. Een derde punt 
is dat ‘een gelijke behandeling van actieven en niet-actieven wordt gegarandeerd’ 
en tot slot moet ‘een gelijke behandeling van de verschillende groepen werkne-
mers gegarandeerd worden’.133 Dit laatste is en blijft een gevoelig punt binnen de 
vakcentrale, want de concretisering daarvan blijkt niet eenvoudig.

In de loop van de jaren ’70 stijgt de werkloosheid, ondanks allerlei beleidsinspan-
ningen om die ontwikkeling te keren. De economische groei daalt gestaag. Be-
draagt deze tussen 1969 en 1973 nog gemiddeld 5,3%, in de periode 1974-1978 
daalt de groei naar gemiddeld 2,6% per jaar om in de jaren ’79 tot ’82 bijna geheel 
tot stilstand te komen. Het besef dat de problemen een structureel in plaats van 
een conjunctureel karakter hebben, dringt steeds verder door. De internationale 
concurrentiepositie verzwakt mede als gevolg van de relatief hoge loonkosten.

De gevolgen van de eerste oliecrisis in 1973 worden in Nederland in belangrijke 
mate opgevangen door een voortgaande groei van de consumptie en dat is mede 
het gevolg van het beleid gericht op behoud van koopkracht. Die impuls valt na 
1979 – het jaar van de tweede oliecrisis – weg, omdat een verdere stijging van het 
fi nancieringstekort op den duur niet is vol te houden. Gevolg van de beleidsom-
buiging is, dat de Nederlandse economie nu wel inzakt. De werkloosheid stijgt 
van 6,3% in 1980 tot 15,4% in 1983. Die groei wordt veroorzaakt door sterk da-
lende werkgelegenheid met name in de industriële sector, die de slag op de wereld-
markt als gevolg van relatief hoge arbeidskosten verliest. Tegelijkertijd groeit de 
beroepsbevolking als gevolg van de explosief stijgende deelname van vrouwen.134 
Nederland loopt zijn traditioneel lage arbeidsdeelname van (gehuwde) vrouwen 
op een ongelukkig moment sterk in. Binnen het cnv wordt – in reactie op de groei 
van de werkloosheid – door sommigen gesuggereerd het recht op arbeid te be-
perken. Vrouwen moeten maar thuis blijven – is de redenering – om zo ruimte te 
maken voor mannelijke werknemers, die toch veelal kostwinner zijn. In dat kader 
vinden sommigen maximaal anderhalve baan per gezin een aanvaardbaar alterna-
tief. Dit soort geluiden blijven echter een ondertoon en krijgen geen plaats in het 
cnv-beleid.

De expansieve politiek van het kabinet-Den Uyl , waarbij de uitkeringen en het 
minimumloon worden verhoogd, houdt de economische groei in de jaren ’70 
in stand, maar de keerzijde van dit beleid is dat de overheidsuitgaven toenemen. 
Vanuit conjunctureel oogpunt voert Den Uyl  een succesvol beleid, maar het zijn 
vooral de structurele problemen die – zeker bij nader inzien – een belangrijke rol 
spelen. Structurele problemen laten zich nu eenmaal slecht bestrijden met con-
juncturele maatregelen. Het kabinet-Van Agt  kiest daarom een andere beleids-
weg: de overheid moet bezuinigen om ruimte te maken voor het oplossen van de 
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structurele problemen. Dat beleid komt – mede als gevolg van allerlei politieke 
problemen binnen de coalitie – niet van de grond. Ook de pogingen van minister 
Albeda  om samen met sociale partners een breed gedragen aanpak te ontwikkelen 
lopen vast in het bijna-akkoord van 1979.

Het cnv wacht niet op externe oplossingen. In de Arbeidsvoorwaardennota 
1981 stelt de Vakcentrale voor om te komen tot de vorming van een werkgele-
genheidsfonds. Dat fonds moet bijdragen aan het bestrijden van de werkloosheid 
door het scheppen van nieuwe (industriële) banen en het aan het werk helpen van 
werklozen. Dit nationale fonds moet gevormd worden door een heffi ng van 1% 
op de lonen en de extra opbrengsten van de aardgasverkoop.135 Zo’n fonds – zegt 
het cnv op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau – heeft positieve 
effecten op de werkgelegenheid, die al in het eerste jaar met circa 15.000 arbeids-
plaatsen zal toenemen.136 Het duurt even voordat het idee is uitgewerkt in een 
voor iedereen binnen het cnv aanvaardbare nota. Daar speelt de samenstelling van 
het Verbond zeker een rol bij. Het werkgelegenheidsfonds vraagt een bijdrage 
van iedereen, maar wordt uitsluitend bestemd voor activiteiten in de marktsector 
en dat vinden de collectieve sectorbonden geen aanlokkelijke gedachte. Daarom 
wordt besloten de doelstellingen van het fonds te verbreden zodat ook scholing 
onderdeel van de fondsbestemming wordt.137

Eind maart 1981 is men het eens over de opzet van het fonds. In de nota De 
werkgelegenheid in de tachtiger jaren – een bijdrage aan de fi nanciering door mid-
del van het werkgelegenheidsfonds en investeringsloon stelt het cnv te willen bij-
dragen aan het herstel van de economie.138 Daarbij worden dezelfde voorwaarden 
geformuleerd als in het sociaal-politiek programma. De bijdrage van het cnv be-
staat feitelijk uit twee voorstellen:

1.  in het jaar 1981 wordt een heffi ng van één procent gelegd op de inkomens 
van alle inkomenstrekkers en dat geld – aangevuld met collectieve, over-
heidsmiddelen – wordt in een fonds gestort;

2.  in het cao-overleg kunnen afspraken worden gemaakt om een deel van 
de loonsverhoging om te zetten in investeringsloon.

‘Kernpunten van het beleid moeten zijn verbetering van de economische structuur 
en vergroten van de uitvoermogelijkheden, zowel door verbreding van het pakket 
goederen en diensten als door het aanboren van nieuw markten’. In dat verband 
zijn reeksen nieuwe projecten nodig, die door het werkgelegenheidsfonds moge-
lijk kunnen worden gemaakt. Het fonds wordt bestuurd door een college dat be-
staat uit werkgevers-, werknemers- en overheidsvertegenwoordigers. Dit bestuur 
bepaalt de hoofdlijnen van het beleid dat moet bijdragen aan het versterken van de 
internationale concurrentiepositie van de nationale economie. Naast het nationale 
fonds, dat uit een verplichte heffi ng wordt gefi nancierd, kan er ruimte zijn voor 
vrijwillig investeringsloon.

De collectieve sectorbonden hebben moeite met de voorstellen. Zo blijkt (op-
nieuw) tijdens de bespreking in de Verbondsraad op 30 maart 1981. Van de zijde 
van de ambtenaren en trendvolgers bestaat nog steeds ‘weinig animo (…) aan dit 
fonds mee te betalen zolang de regering doorgaat met het toepassen van extra kor-
tingen’.139 Als investeringsloon wordt afgesproken, valt dat buiten de titels van het 
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trendsysteem. Feitelijk is investeringsloon een vorm van risicodragend uitgesteld 
loon, maar in de collectieve sector vertaalt zich dat in lager loon. De collectieve 
sectorbonden constateren dat de overheid bij de toepassing van het trendmecha-
nisme al allerhande kortingen toepast. Zij menen dan ook dat het er sterk op lijkt 
dat hun leden op deze manier twee keer moeten bijdragen aan het economisch 
herstel. De toezegging dat in de collectieve sector gezocht zal worden naar gelijk-
waardige oplossingen stelt de bonden blijkbaar voldoende tevreden en zij gaan 
dan ook schoorvoetend akkoord. 

Het voorstel om een werkgelegenheidsfonds te vormen en om investeringsloon te 
introduceren, past in een bredere cnv-visie op de vraag hoe de economische crisis 
moet worden bestreden. Voor de Verbondsraadsvergadering, waarin de nota over 
het fonds wordt vastgesteld, staat ook een nota over de hoofdlijnen van het soci-
aal-economisch beleid geagendeerd.140 De Verbondsraad bespreekt die nota op 25 
mei 1981 in een langdurige bijeenkomst, waarin alle mogelijke problemen en op-
lossingen de revue passeren. Duidelijk wordt dat lang niet iedereen dezelfde ge-
dachte heeft. De beraadslagingen zijn dan ook ‘openhartig’. Er worden geen echte 
conclusies getrokken en de nota wordt doorverwezen naar diverse beleidsadvies-
commissies.141 Toch geeft de nota wel een beeld van de stand van denken over de 
economie binnen de Vakcentrale. Terpstra  en Kroon , die namens het cnv in de 
ser betrokken zijn bij een middellange termijnadvies, stellen dat de werkloosheid 
bij ongewijzigd beleid blijft stijgen en in het midden de jaren ’80 boven de 10% zal 
uitkomen. De energieprijzen stijgen, nieuwe economieën maken hun opwachting 
met goedkope producten en de anti-infl atiepolitiek van grote landen draagt ertoe 
bij dat het economisch klimaat minder gunstig is. Nederland heeft nog drie extra-
problemen in vergelijking met andere Europese landen: het exportpakket is ener-
gie-intensief, het afzetgebied is geografi sch beperkt en de Nederlandse beroepsbe-
volking is relatief klein als gevolg van de lage participatiegraad van vrouwen. Die 
‘kleine’ beroepsbevolking vormt een even klein draagvlak onder de sociale zeker-
heid. Overigens zal – zo denken de auteurs – de beroepsbevolking in de jaren ’80 
sterk blijven stijgen mede als gevolg van de toename van werkende vrouwen.

Met betrekking tot het te voeren beleid wil het cnv in het algemeen vasthouden 
aan het vrijhandelsbeginsel, tenzij oneerlijke internationale concurrentie – gedoeld 
wordt op de sterk expanderende Japanse export – dwingt tot tegenmaatregelen. 
Op nationaal niveau verwachten Terpstra  en Kroon  dat de werkgelegenheid in de 
industrie, maar meer in het algemeen in de marktsector de komende jaren nau-
welijks of niet zal groeien. Er zijn derhalve drie beleidslijnen voor een oplossing: 
loonmatiging, zodat de concurrentiekracht toeneemt, toename van de investerin-
gen (bijvoorbeeld via werkgelegenheidsfonds en investeringsloon) en herverde-
ling van arbeid ‘met evenredige aanpassing van de lonen’. Dit beleid kan worden 
ontwikkeld binnen een aantal randvoorwaarden, zoals gelijke behandeling van 
groepen inkomenstrekkers, met andere woorden de koppeling tussen lonen en 
uitkeringen en het trendsysteem moet in stand blijven dan wel direct worden her-
steld. ‘Het afnemende vertrouwen in de overheid, decentralisatie met name in de 
industrie gericht op de arbeidsmarktproblemen en de discussies binnen de collec-
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tieve sector tussen bonden en overheid als werkgever zijn ontwikkelingen, die in 
de richting gaan van een zekere decentralisatie en een mindere bevoegdheid geven 
aan de overheid. Het cnv gaat echter nog niet zo ver om te zeggen dat de overheid 
geen enkele bevoegdheid meer heeft’. Daarmee kiest het cnv een positie tussen de 
werkgevers – de overheid moet zich volkomen onthouden van ingrijpen in de pri-
maire inkomensverdeling – en de fnv, die ‘voorshands uitgaat van een indicatief 
inkomensbeleid, waarbij de overheid bestaande bevoegdheden houdt’. Rond het 
functioneren van de arbeidsmarkt ‘is de vraag of de dwang om arbeid te aanvaar-
den moet worden vergroot’. De schrijvers spreken zich hierover in deze nota niet 
uit, maar duidelijk is wel dat het antwoord op die vraag ‘genuanceerd’ is. Node-
loos (lang) gebruik van een uitkering moet worden voorkomen, maar er zijn ook 
grenzen aan de dwang om mensen vuil en onaangenaam werk te laten accepteren.

De nota sluit in belangrijke mate aan op een rapport van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, dat in februari 1981 wordt gepubliceerd onder de 
titel Plaats en toekomst van de Nederlandse Industrie. De Raad bepleit een actief 
industriebeleid en het cnv stemt daar van harte mee in.142 Het cnv is er dan ook als 
de kippen bij om de eigen gedachten over een werkgelegenheidsfonds te verbin-
den met voorstellen om de industrie te versterken.

In Om Werk en Welzijn formuleert het cnv vier uitgangspunten om het kabinets-
beleid op sociaal-economisch gebied te toetsen. Die toets der kritiek kan het be-
leid van opeenvolgende kabinetten niet doorstaan. Als het kabinet in het voorjaar 
van 1981 een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen afkondigt, kopt De Gids: 
‘Regering pleistert zonder visie’. De Verbondsraad heeft ‘scherpe kritiek’ op de 
voorstellen. De bezuinigingen doen ‘opnieuw een aanslag op de het aantal ar-
beidsplaatsen’ en ook de gevolgen voor de inkomensverdeling zijn onaanvaard-
baar. ‘Met enige wrevel heeft de verbondsraad vastgesteld dat in de afgelopen jaren 
geen enkel constructief idee van het cnv is overgenomen’. Daarbij wordt gewezen 
op het werkgelegenheidsfonds en op feit dat ‘het cnv al (eerder) heeft gewezen op 
de noodzaak om de lonen te matigen’. Daar wilde het kabinet – in de visie van de 
vakcentrale – niet aan meewerken en nu wordt de rekening wel erg eenzijdig neer-
gelegd bij de lagere inkomens, met name bij de ‘echte minima’.143 ‘Dit betekent dat 
onderscheid moet worden gemaakt tussen mensen, die rond moeten komen van 
alleen een minimuminkomen, en degenen met b.v. twee minimuminkomens’.144 
Het cnv houdt derhalve vast aan de benadering van het gezinsinkomen.

Na de verkiezingen in mei 1981 raakt de cda-vvd-coalitie de meerderheid kwijt 
en moet een andere combinatie worden gezocht. Dat leidt tot een kabinet, waar-
in het cda, de pvda en verkiezingswinnaar d’66 samenwerken.145 Den Uyl  krijgt 
zijn tweede kabinet niet – van Agt  wordt opnieuw, als leider van de grootste par-
tij, premier – maar de sociaal-democraat wordt ‘gecompenseerd’ door de vorming 
van een ‘superministerie’. Het departement van Sociale Zaken heet in het vervolg 
‘Sociale Zaken en Werkgelegenheid’. Het kabinet treedt overigens al af voordat 
het in de Tweede Kamer de regeringsverklaring heeft afgelegd. De hoogleraren C. 
de Galan  en V. Halberstadt  – beiden zijn lid van de pvda – ondernemen een ge-
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slaagde lijmpoging. De oorzaak van de ontijdige val is het meningsverschil tussen 
cda en PvdA over het gegeven dat het cda – daarbij overigens gesteund door d’66 
– vooral het fi nancieringstekort wil terugdringen en de pvda vooral via herstel en 
behoud van de koopkracht de economie uit het dal wil halen. De onenigheid over 
de fi nanciering van een grootscheeps werkgelegenheidprogramma hangt nauw 
met dit meningsverschil samen. Aan dat (blijvende) verschil in visie gaat het kabi-
net dan ook binnen een jaar – op 12 mei 1982 – ten onder.

Als in de loop van september 1981 duidelijk wordt dat een nieuw kabinet in de 
steigers staat, schrijft het cnv een uitvoerige brief aan de nieuwe minister, J. den 
Uyl,  waarin het duidelijk maakt welk beleid het Verbond voorstaat.146 Het cnv 
ziet ‘met veel belangstelling’ uit naar het werkgelegenheidsplan, want ‘de bestrij-
ding van de werkloosheid staat immers centraal in het cnv-beleid voor de komen-
de jaren’. Het cnv betoogt dat er drie samenhangende beleidslijnen zijn: de ‘aard 
van het  te voeren arbeidsmarktbeleid, de fi nanciering van dat beleid en de verhou-
ding tussen overheid en sociale partners in de ontwikkeling en de uitvoering van 
dat beleid’. Het cnv zal het kabinetsbeleid toetsen aan de al eerder genoemde vier 
uitgangspunten. Om zijn visie duidelijk te maken licht het cnv eerst toe waarom 
het beleid tot nu toe mislukt is: het beleid is te algemeen, ‘anders gezegd het ont-
breken van voldoende gerichtheid’ is een van de belangrijke oorzaken van het fa-
len. Naast het gebrek aan werkgelegenheid speelt nog een reeks van andere pro-
blemen, zoals het energie- en milieuvraagstuk. Deze problemen kunnen – mits op 
de juiste manier aangepakt – worden aangegrepen om de werkgelegenheid te ver-
groten. Kernwoord daarbij is innovatie. Naast een verantwoord overheidsbeleid 
is het noodzakelijk om arbeidstijdverkorting door te voeren. De wijze waarop dat 
moet gebeuren is de verantwoordelijkheid van de bedrijfstakken, want daar kan 
men de optimale vorm zoeken en vinden.

Er is ook een beleid nodig gericht op het verbeteren van het functioneren van 
de arbeidsmarkt. Dat kan door de rol van de arbeidsbureaus te versterken – onder 
andere via een verplichte vacaturemelding – en door ‘een samenhangend stelsel 
van om –, her- en bijscholing’ op te zetten.

Uit de brief blijkt dat het cnv enerzijds vasthoudt aan zijn eigen plan voor een 
werkgelegenheidfonds, maar dat het denken daarover is doorgegaan. Is de oor-
spronkelijke bedoeling om eenmalig een loonsomheffi ng op te leggen, nu wordt 
gepleit voor een geleidelijke opbouw van de heffi ng over meerdere jaren – ook om 
daardoor de koopkracht niet meer dan noodzakelijk te doen dalen. Ook wordt 
duidelijk dat het cnv – eerst een warm voorstander van de wet investeringsreke-
ning (wir) – nu van dit instrument af wil. Het is te weinig gericht. De middelen 
die door herschikking van de wir vrij komen kunnen worden ingezet voor het 
werkgelegenheidsfonds. Wat niet verandert, is de visie van het cnv op de tripar-
tiete aansturing van het fonds.

Het cnv brengt ook de ombuigingen in de sociale zekerheid ter sprake. ‘Het 
cnv kon in het verleden niet instemmen met een groot aantal wijzigingen, om-
dat deze in strijd waren met het beginsel van gelijke behandeling’. Nu is het cnv 
wel bereid tot een gesprek over mogelijke veranderingen. ‘Onze discussiebereid-
heid is gebaseerd op de gedachte dat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor 
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het in stand houden van de sociale zekerheid. Zo er fouten zijn, dan moeten die 
heel nauwgezet worden bezien, terwijl wij eventuele wijzigingsvoorstellen zul-
len toetsen aan de al genoemde criteria’. Tot slot gaat de brief van het Verbond 
in op de relatie tussen overheid en sociale partners. Het is – zo wordt betoogd – 
wel duidelijk dat loonmaatregelen eerder het einde dan het begin van het gesprek 
zijn en dat ‘het overheidsoptreden met dwingende voorschriften het zoeken naar 
creatieve oplossingen niet bevordert’. Het kan ook anders. ‘Het cnv ziet de taak 
van de overheid in haar verkeer met de sociale partners dan ook veeleer liggen in 
het scheppen van voorwaarden en omstandigheden waarbinnen partijen tot cao-
 afspraken komen’.147

‘Wij staan voor een enorme opgave om ons land door een diep dal te loodsen’. 
Daarbij is het cnv tot de conclusie gekomen dat ‘de fi nanciering van het werkge-
legenheidbeleid (…) voor een belangrijk deel zal moeten plaatsvinden in de vorm 
van loonoffers van de werknemers’. Dat offer kan binnen de gegeven randvoor-
waarden worden gebracht, maar over die voorwaarden zelf is ‘een gesprek met het 
verbond weinig zinvol’.

In de weken die volgen op de brief van het cnv wordt – onder andere uit een in-
terview met kro’s actualiteitenrubriek Brandpunt – duidelijk wat Den Uyl  voor 
ogen staat. Hij wil een sterk door de overheid gedomineerd werkgelegenheids-
plan van de grond tillen. Onderdeel daarvan is een solidariteitsheffi ng. Alleen op 
het oog is er een zekere overeenkomst met het cnv-plan. De heffi ng wordt juist 
gezien als een belemmering voor de invoering van het door het cnv gewenste in-
vesteringsloon. Bij het werkgelegenheidsfonds is sprake van werknemersinvloed 
op de aanwending van de middelen, dat is bij de solidariteitsheffi ng stellig niet het 
geval. Het cnv vreest dan ook ‘dat de voorgestelde heffi ng niets anders is dan een 
belastingverhoging’.148 

De val van het kabinet in mei 1982 leidt tot vervroegde verkiezingen op 8 septem-
ber. In de tussenfase wordt Nederland geregeerd door het minderheidskabinet 
Van Agt -III, dat bestaat uit ministers van cda en d’66. d’66 wordt het slachtof-
fer van de wisselende kiezersgunst: een verlies van 6 zetels. De grote winnaar is de 
vvd die onder leiding van E.H.Th.M. Nijpels van 26 naar 36 zetels groeit. Na de 
verkiezingen wordt J. van Kemenade  – pvda – als informateur benoemd, omdat 
de pvda door een kleine winst van drie zetels groter is geworden dan het cda, dat 
drie zetels verliest. ‘cnv-plan leidraad bij informatie’ opent De Gids op 22 septem-
ber. ‘Het plan van het cnv om de prijscompensatie te besteden voor werkgelegen-
heid en lastenverlichting is de leidraad geworden voor de gesprekken tijdens de 
informatieperiode’.149 Dit plan ontstaat in de loop van augustus als het cnv intern 
van gedachten wisselt over een urgentieprogram, waarin de belangrijkste beleids-
wensen van het cnv aan de orde komen. In Bouwstenen voor een nieuw beleid 
baseert de christelijke vakcentrale zich weliswaar formeel op het sociaal-politiek 
program, maar realiseert zich tegelijkertijd dat de sociaal-economische verwach-
tingen steeds somberder worden. De toch al hoge werkloos zal de komende jaren 
doorstijgen en van gelijke behandeling van groepen inkomenstrekkers komt niets 
terecht. Dat blijkt duidelijk uit de Miljoenennota die op de Derde Dinsdag nog 
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door het demissionaire kabinet wordt gepresenteerd. Het cnv zoekt – ook voor 
zichzelf – een uitweg uit de klem waar het steeds meer in raakt: om de werkgele-
genheid te bevorderen zijn nieuwe investeringen nodig, maar bezuinigingen op de 
overheidsuitgaven zijn min of meer uitgesloten in verband met de negatieve in-
komensgevolgen voor ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden. Dat 
brengt het cnv tot het besluit de prijscompensatie – waaraan in eerdere jaren niet 
was te wrikken – feitelijk op te geven. Formeel houdt de Verbondsraad vast aan 
het systeem, maar er kan een ruil plaatsvinden met maatregelen, die de werkgele-
genheid bevorderen. Om de koopkracht enigszins op peil te houden – een gelijk 
verlies voor allen wordt overigens geaccepteerd – moeten tegelijkertijd de lasten 
worden verlicht.150 Als de prijscompensatie wordt uitgeruild, blijft deze buiten de 
berekening van de trendmatige loonontwikkeling voor ambtenaren. Dat scheelt 
de overheid geld, zodat overheidsbezuinigingen – althans in formele zin – over-
bodig zijn.151

Van Kemenade  moet na drie weken informeren vast stellen – overigens tot nie-
mands verbazing – dat een nieuw cda-pvda kabinet niet tot de mogelijkheden 
behoort. In de volgende weken wordt gewerkt aan de formatie van een cda-vvd-
kabinet. Een kabinet dat pijnlijke maatregelen moet nemen om de Nederlandse 
economie te doen herstellen van de depressie. Het regeerakkoord is dan ook uit-
gebreider dan eerder, want partijen leggen onder druk van de formatie onderlinge 
afspraken – met name rond de bezuinigingen – vast. De ervaringen met ‘gaande-
weg’ in de eerdere kabinetten-Van Agt  zijn niet bevallen.

Het cnv reageert afwijzend op dat regeerakkoord. Er worden ‘alleen maar be-
zuinigingen’ aangekondigd en er bestaat ‘geen interesse in werkgelegenheid en ge-
lijke behandeling’.152

Als Lubbers  in 1982 aan ‘zijn karwei’ als minister-president begint, is de depres-
sie op zijn dieptepunt. Het herstel – hoe onbeduidend ook – zet zich korte tijd 
later in. Als gevolg van de enorm gestegen werkloosheid daalt het reële loon tus-
sen 1979 en 1983 met 10%. Die daling – en dus niet het kabinetsbeleid – biedt de 
basis voor herstel van de concurrentiepositie, zodat de winstgevendheid van de 
bedrijven zich kan herstellen. Het kabinet heeft ook baat bij de oplevende inter-
nationale conjunctuur, die zich vanaf 1983 heel mooi ontwikkelt.153 Het loslaten 
van de koppeling tussen lonen en uitkeringen draagt in belangrijke mate bij aan 
het verminderen van de druk van de sociale zekerheid op de collectieve uitgaven. 
Ook de koppeling tussen de loonontwikkeling in de marktsector en de loonont-
wikkeling van de ambtenaren – het zogenoemde trendbeleid – wordt losgelaten. 
Omdat Lubbers  en de zijnen de Wet aanpassingsmechanismen (tijdelijk) buiten-
werking stellen is het directe kabinetsbelang bij de loonontwikkeling in de markt-
sector afgenomen. Bij zijn aantreden dreigt de minister van Sociale Zaken – J. de 
Koning (cda)  – nog met een loonmaatregel, maar dat is voor het laatst. Het beleid 
van het cda-vvd-kabinet wordt na de verkiezingen in 1986 feitelijk voortgezet en 
oogt zeker succesvol. Duidelijk is dat het ombuigen van de overheidsuitgaven een 
moeizame zaak is. De politieke belangen van ministers met hun verschillende ach-
terbannen en hun voortdurende contacten met ‘het veld’ zorgen ervoor dat er een 
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voortdurende spanning bestaat tussen wat individuele ministers nastreven en wat 
het collectief in de ministerraad vindt.154 Ook het cnv mengt zich met grote regel-
maat in het koor der criticasters, want het beleid voldoet – zoals gezegd – niet aan 
de vier uitgangspunten, die het cnv in 1980 formuleert. Achter de kritische hou-
ding van het cnv naar buiten toe, verbergt zich veel interne spanning, die soms 
ook buiten het cnv zichtbaar wordt.

Tijdens de oprichtingsvergadering van de cfo – eind 1982 – spreekt cnv-voorzit-
ter Van der Meulen  de congresgangers toe. Hij beklemtoont het belang van een 
sterke bond voor overheidspersoneel. Maar hij gaat ook in op de spanningen tus-
sen de overheidsbonden en de marktbonden. ‘Niet ontkend kan worden dat er – 
ook in de verbondsraad – soms spanningen ontstaan tussen bedrijfs- en ambtena-
renbonden. Dat is niet vreemd en ook niet erg. Ik vind zelfs dat zo’n natuurlijke 
tegenstelling, die de discussie verdiept, de besluitvorming ten goede kan komen’. 
Hij wijst er op dat de marktbonden al meer dan tien jaar worden geconfronteerd 
met fusies, bedrijfssluitingen en werkloosheidsproblemen. Veel daarvan is aan 
ambtenaren en trendvolgers voorbij gegaan. ‘De ambtenarenbonden komen nu 
door de bezuinigingsdrift en de nadruk die wordt gelegd op het terugdringen van 
het fi nancieringstekort in dezelfde situatie. We leven in een economische recessie. 
Onherroepelijk komt dan het eigen belang boven drijven, ook bij mensen die zo’n 
gedachte eigenlijk zouden willen verdringen’.155 Of Van der Meulen  een jaar la-
ter nog steeds vindt dat de ‘natuurlijke tegenstelling’ de discussie ‘verdiept’ is nog 
maar de vraag.

In de Miljoenennota 1984 vult het kabinet zijn bezuinigingsplannen verder in. 
Eén van de voornemens om de overheidsuitgaven te verminderen, is een korting 
van 3,5% op de ambtenarensalarissen en de uitkeringen per 1 januari 1984. De 
Verbondsraad komt op 19 september 1983 bijeen om zich over de nog vertrou-
welijke beleidsvoornemens uit te spreken. Voordat de bondsvoorzitters zich over 
de inhoud buigen, moet eerst een ander probleem worden besproken. De voor-
zitter van de Industrie- en Voedingsbond cnv heeft in een interview gesteld dat 
de rechtspositie van ambtenaren nog steeds goed is in vergelijking met die van het 
personeel in de marktsector. Ook de voorzitter van de Hout- en Bouwbond cnv 
– die deze Verbondsraadsvergadering niet kan bijwonen – heeft zich in de pers 
uitgelaten over de rol van de overheid en de ambtenaren. In weinig vleiende be-
woordingen sprak hij van een ‘veelkoppig monster’. De voorzitters van de over-
heidsbonden zijn ontstemd en teleurgesteld door dat interview, dat ten minste 
suggereert dat een korting op de ambtenarensalarissen wel moet kunnen. De uit-
spraken van de voorzitter van de Hout- en Bouwbond hebben ‘de samenwerking 
binnen het cnv op een zeer vervelende wijze verstoord’. Van der Meulen  doet een 
beroep op alle leden zich te houden aan het vastgelegde cnv-beleid; dat beleid is 
dat alle inkomensgroepen gelijk moeten worden behandeld. ‘Mocht een organisa-
tie zich niet in het vastgestelde cnv-beleid kunnen vinden, dan dient zij dat aan-
hangig te maken in de betreffende beleidsorganen van het cnv. Het is mogelijk dat 
een organisatie uiteindelijk tot een andere conclusie komt. In zo’n geval kan hier-
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462 9  ‘Om werk en welzijn’

van aantekening worden gemaakt. Wel wordt er dan van uitgegaan dat hierover in 
principe niet naar buiten wordt getreden’. En als het echt niet anders kan, dan pas 
nadat daarover met de Verbondsvoorzitter is overlegd. ‘Voorkomen moet wor-
den dat bonden zich in kritische zin in het openbaar over elkaars werkterrein uit-
laten’. In het cnv-commentaar op de Miljoenennota wordt vervolgens de korting 
op de ambtenarensalarissen unaniem afgewezen. De rijen lijken gesloten.156

In de Verbondsraadsvergadering van 10 oktober is Dillo van Commenée  
– bouw – weer aanwezig. A. Chr. de Jong  –ambtenaren- doet een dringend be-
roep op Van Commenée  ‘om zich te onthouden van commentaar ten aanzien van 
het werkterrein van de ambtenarenorganisaties’. Van Commenée  zegt dat half en 
half toe, maar zegt ook dat hij het te grote fi nancieringstekort rampzalig vindt 
voor zijn bedrijfstak, die immers in belangrijke mate afhankelijk is van overheids-
opdrachten.157

De gemaakte afspraken op 19 september houden niet lang stand. N.C. van der 
Stel  – diensten – publiceert in Trouw van 22 oktober een artikel, waarin hij schrijft 
dat het ‘zeker niet onredelijk is dat ambtenaren in hun inkomen achteruit gaan’. 
Van der Meulen  is ‘geschokt’ door de ‘grove schending’ van de gemaakte afspra-
ken. Ook door andere leden van de Raad wordt ‘verontwaardigd en teleurgesteld 
gereageerd’. De overheidsbonden stellen dat dit soort gedrag voeding geeft ‘aan de 
gevoelens om het lidmaatschap van het cnv ter discussie te stellen’.158 Van der Stel  
verdedigt zich door te wijzen op zijn intenties om vooral te willen opkomen voor 
de uitkeringsgerechtigden, maar veel indruk maakt zijn verweer niet. Afgespro-
ken wordt dat er in een ontmoeting tussen het Verbondsbestuur en het bestuur 
van de Dienstenbond nog eens over zal worden doorgepraat.159 Opnieuw lijken de 
rijen gesloten. Opnieuw voor korte duur.

De ambtenarenbonden besluiten in actie te komen tegen de kabinetsplannen 
omdat overleg met de minister van Binnenlandse Zaken – J.G. (Koos) Rietkerk  – 
op niets uitloopt. De acties onder het motto ‘Boos op Koos’ zijn divers, ook al 
omdat de fnv-bonden in de overheidssector tot stakingen overgaan. De ccoop 
doet dat niet en kiest voor stiptheidsacties.160 De acties dragen niet bij aan betere 
verhoudingen binnen het cnv, al ware het maar omdat marktbonden zeggen leden 
te verliezen als gevolg van de acties. Het gaat hier om een zeer gevoelig punt. Er 
was en is een stroming binnen het ledenbestand die acties – en zeker stakingen – 
op principieel religieuze gronden afwijst. Zeker stakingen door overheidsperso-
neel. Dat de ccoop argumenteert het recht op actie te ontlenen aan het Europees 
Sociaal Handvest, maakt in die kring geen enkele indruk. Een ambtenaar dient 
de door God ingestelde overheid en mag derhalve niet in actie komen tegen het 
(door God) over hem gestelde gezag. Het gaat weliswaar niet om een grote groep, 
maar ook kleine groepen kunnen hun lidmaatschap opzeggen. Dat is zeker in een 
tijd van algemeen ledenverlies pijnlijk. Het gebruik van dit argument door andere 
bonden  tegen de ccoop-acties is overigens een gelegenheidsargument. Traditi-
oneel zeggen leden hun lidmaatschap op als het cnv – of delen daarvan – in actie 
 komen, dus is er niets nieuws onder de zon. Deze argumentatie wordt nog eens 
‘versterkt’ door het zonnige beeld dat bestaat van de ambtelijke rechtspositie. Van 
der Meulen  wees daar al op tijdens zijn toespraak op het eerste cfo-congres. In 
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het debat worden ook wat meer pragmatische argumenten gebruikt. Vooral de 
laagste inkomens – waaronder die van uitkeringsgerechtigden – moeten worden 
ontzien. Daarom is het te rechtvaardigen dat ambtenaren een stapje terug doen, 
zeker ook gezien hun rechtspositie. Weer anderen kunnen leven met de salaris-
korting, want op die manier komt er meer ruimte voor de noodzakelijke over-
heidsinvesteringen, die een positieve invloed kunnen hebben op het economisch 
herstel. Daarbij mag het fi nancieringstekort – dat toch al te hoog is in veler ogen – 
zeker niet toenemen. De opvattingen zijn derhalve verdeeld, want de bonden van 
overheidspersoneel voelen zich in de steek gelaten en in de hoek gezet. Zij ervaren 
hun gesprekken met de minister niet als ‘open en reëel overleg’, maar als het luis-
teren naar ‘diktaten’. En binnen hun vakcentrale ontbreekt de steun nu ook nog.

De acties roepen ook in de samenleving weerstand op. Vuilnis hoopt zich hier 
en daar op, post wordt niet, onregelmatig maar in ieder geval te laat bezorgd. De 
eerste bondvoorzitter die zich openlijk uitspreekt is Van Commenée . De Hout- 
en Bouwbond is van mening – zo zegt hij voor de microfoon van een actualitei-
tenrubriek – dat de acties moeten stoppen als de Tweede Kamer heeft gesproken, 
want ‘anders dreigt er een burgeroorlog’. Die opmerking – weer tegen alle afspra-
ken in – doet de bom ontploffen. Op 7 november 1983 vergadert de Verbonds-
raad. Uit het ongebruikelijk lange verslag blijkt diepe verdeeldheid. Van Com-
menée  deelt mee dat zijn bondsbestuur achter de inhoud van het interview staat, 
maar bekent ‘dat dit interview te vroeg is afgegeven’. Zijn organisatie blijft gekant 
tegen de ambtenarenacties. ‘Als de ccoop toch meent te moeten doorgaan met de 
acties, dan zal het bestuur van de Hout- en Bouwbond cnv hedenavond bijeen-
komen. Hij sluit niet uit dat het bestuur zal besluiten zich tegen de ccoop af te 
zetten’. Uit vrees voor nog meer bedankjes van leden. Anderen, zoals Dick van de 
Windt  – Diensten – sluiten zich bij Van Commenée  aan, zij het met een minder 
robuust woordgebruik. De ccoop-bonden verdedigen zich. H.J. Teeuwen  – Po-
litie – vindt de opmerkingen van Van Commenée  over ‘de burgeroorlog’ kwet-
send.161 Hij ‘meent dat het een recht is van alle bonden om op te mogen komen 
voor de belangen van de leden’. Hij en anderen wijzen erop dat het parlement nog 
niet heeft gesproken en dat er dus niets onbehoorlijks is aan de acties van de bon-
den. Teeuwen  merkt op dat als de rechter acties verbiedt, de acp de acties terstond 
zal beëindigen. De ccoop-bonden betreuren het feit dat de afspraken, die de Ver-
bondsraad zelf maakte, worden geschonden. Dat draagt niet bij aan het beeld van 
eenheid en onderlinge verbondenheid dat het cnv moet uitstralen.

Tot slot van de vergadering formuleert Hordijk  zeven conclusies. Daarin be-
klemtoont hij de noodzaak van eenheid en het nakomen van de gemaakte afspra-
ken. De verbondsvoorzitter ‘is verantwoordelijk voor de presentatie en de verde-
diging van het cnv-beleid naar buiten’. Over dat beleid zijn goede, gezamenlijke 
conclusies getrokken en dat beleid dient derhalve te worden uitgedragen. In een 
persbericht – dat na afl oop van de vergadering de basis voor een persconferentie 
is – wordt het verschil van mening niet onder de tafel geveegd, maar wordt wel 
duidelijk dat het cnv meent dat het kabinet de ambtenaren recht moet doen. ‘De 
verbondsraad is van mening dat ook voor ambtenaren en trendvolgers een over-
legsituatie moet worden geschapen die recht doet aan het feit, dat organisaties van 
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ambtenaren volwaardig onderhandelingen kunnen voeren, zoals is vastgelegd in 
de desbetreffende internationale conventies’.162

In de daarop volgende weken blijft de Verbondsraad in de grond van de zaak 
verdeeld, maar het debat wordt niet langer ‘op straat’ uitgevochten.163 De ambte-
narenacties worden begin december beëindigd, maar de nagalm is lang. De ver-
houdingen normaliseren, maar de economische recessie en het beleid gericht op 
herstel laat sporen na binnen het cnv. Omdat niet iedereen even tevreden is over 
de rol van de vakcentrale – volgens sommigen verdedigde Van der Meulen  de ac-
tievoerende ambtenaren te nadrukkelijk – speelt dat ook op de achtergrond mee 
in het debat dat in de jaren na 1983 gevoerd wordt over de taken van de vakcen-
trale.

In 1983 gaat de Nederlandse economie door het dal en begint langzaam het her-
stel. Voor het tweede kabinet Lubbers  – dat in 1986 aantreedt en opnieuw uit 
cda- en vvd-ministers bestaat – blijft het terugdringen van de overheidsuitga-
ven een belangrijk element in het beleid. ‘De kabinetsvoornemens  voor de jaren 
1986-1990 kenmerken zich in grote lijnen door voortzetting van het in de afgelo-
pen jaren gevoerde beleid’. Althans dat concludeert het cnv in een brief aan parle-
ment en kabinet. ‘Het cnv waardeert de doelstelling om de werkloosheid met ten 
minste 200.000 personen te verlagen, waar overigens met nadruk bij wordt aan-
getekend, dat het cnv streeft naar een halvering van de werkloosheid in 1990. (…) 
De ombuigingen mogen de economische groei en werkgelegenheid niet schaden, 
waardoor de bestrijding van de werkloosheid ernstig zou worden bemoeilijkt’. 
En dat doen die ombuigingen in sommige gevallen in de zienswijze van het cnv 
juist wel. De toon van het commentaar is positief te noemen, maar de inhoud is 
dat veel minder. Op tal van terreinen blijft er veel te wensen over. Tot slot van de 
brief spreekt het cnv de hoop uit dat de Kamer ‘uitdrukkelijk rekening’ zal hou-
den met de cnv-kritiek.164 Een hopen tegen beter weten in, want ook het nieuwe 
regeerakkoord laat weinig ruimte voor ander beleid.

Het cnv is en blijft ontevreden over het kabinetsbeleid en over de resultaten daar-
van. De daling van de werkloosheid verloopt veel te traag. Maar het Verbond 
beperkt zich niet tot kritiek alleen. Al eerder zagen wij dat voorstellen worden 
gedaan om de werkloosheid sneller terug te dringen en om daarbij de inkomens-
ontwikkeling evenwichtig te laten verlopen. In de pleidooien voor herstel van de 
nationale economie speelt het inspelen op nieuwe technologieën een belangrijke 
rol. De snelle ontwikkelingen op technologisch gebied, met name rond de zoge-
noemde micro-elektronica, krijgen binnen de vakbeweging de nodige aandacht. 
Het cnv investeert – geholpen door een forse subsidie van het ministerie van Eco-
nomische Zaken – in de ontwikkeling van een technologie-vriendelijk beleid.165 

In eerste instantie zijn er forse aarzelingen. Uit een ser-onderzoek in 1982 naar 
de werkgelegenheidseffecten van micro-elektronica blijkt dat tot 1990 een verlies 
van circa 95.000 banen – vooral in de dienstensector – zal optreden, maar dat de 
gevolgen voor de kwaliteit van het werk positief kunnen zijn.166 Deze conclusies 
worden bevestigd door een onderzoek dat in opdracht van de Dienstenbond cnv 
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en de Vakcentrale wordt uitgevoerd door het Interuniversitair Instituut Bedrijfs-
kunde te Delft.167 Het beeld dat zo ontstaat, is weinig optimistisch, zeker in de 
periode waarin de werkgelegenheid afkalft en de werkloosheid sterk oploopt. De 
vraag of het mogelijk en gewenst is de ontwikkeling vanuit werkgelegenheidsper-
spectief af te remmen ligt voor de hand. De aandacht voor technologie en de ge-
volgen daarvan nemen dan ook toe binnen het cnv.168

Als volledige werkgelegenheid een van de voornaamste doelstellingen van het 
cnv is, dan moet de technologische ontwikkeling ook serieus worden genomen. 
Daarom besluit de Verbondsraad een activiteitenprogramma te starten om het 
cnv ‘technologie-gevoelig’ te maken, zodat het cnv in brede lagen van de orga-
nisatie over voldoende kennis kan beschikken om een zelfstandige bijdrage aan 
de beleidsontwikkeling te leveren.169 Hier ligt de start voor een drie jaren durend 
project Technologiebeleid, waarin het cnv de gevolgen op een reeks van beleids-
terreinen verkent en voorstellen doet om de introductie van die technologie opti-
maal te laten verlopen.

In de subsidieaanvraag aan de minister van Economische Zaken maakt het cnv 
duidelijk waarom besloten is meer te investeren in de ontwikkeling van een eigen 
visie op technologiebeleid. Bij dat besluit spelen externe factoren een rol, zoals de 
maatschappelijke discussie, maar ook blijkt dat leden willen dat het cnv zich dui-
delijk uitspreekt over de gevolgen van nieuwe technologie en over de vraag hoe 
daar mee om te gaan. ‘Een andere, niet minder belangrijke factor vormt onze ge-
dachtevorming over het te voeren sociaal-economisch beleid en arbeidsmarktbe-
leid. Kort aangeduid kwam de nadruk [in de interne discussie, ph] in toenemende 
mate te liggen op de positieve kanten van de technologische ontwikkeling voor 
onze economische ontwikkeling’.170

Eind 1988 wordt het project afgesloten, de resultaten worden verwoord in 
Technologie: mensenwerk. Uit de discussies rond de gevolgen voor de werkgele-
genheid concluderen de auteurs, dat de samenhang ingewikkeld is, maar dat één 
ding zeker is: niet inspelen op en gebruik maken van de nieuwe technologie is al-
tijd nadeliger dan dat wel te doen. Het zal eerder moeten gaan om de geleidelijk-
heid en om aandacht voor de gevolgen voor mensen dan om de vraag of nieuwe 
technologie al dan niet moet worden toegepast. Wellicht dat op korte termijn ba-
nen verloren gaan, maar op langere termijn zal door de ontwikkelingen van nieu-
we producten en diensten sprake zijn van banengroei. In dit verband beklemtoont 
het cnv nogmaals het grote belang van onderwijs en scholing, dat ook vanuit an-
dere perspectieven aan betekenis wint.171

Een positieve houding tegenover technologische ontwikkelingen brengt – zeker 
op korte termijn – geen grote veranderingen teweeg en het zijn juist grote veran-
deringen in de werkloosheid die het cnv nastreeft. In het cnv-commentaar op de 
Miljoenennota 1988 schrijft het Verbond dat ‘het kabinet de zwaksten in de sa-
menleving niets heeft te bieden: de werkgelegenheidsdoelstelling wordt in 1987 en 
in 1988 niet gehaald en van de koopkrachtverbetering profi teren zij nauwelijks. 
(…) Het kabinet raakt schrikwekkend af van de doelstelling de werkloosheid met 
50-duizend per jaar te verminderen. Toen de werkloosheid daalde, heette dat het 
succes van het kabinetsbeleid. Nu de doelstellingen niet worden gehaald, wordt 
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daarvoor de verantwoordelijkheid gelegd bij werkgevers en werknemers’. Het ka-
binet kan – in de visie van het cnv – het tij keren door het vergroten van de over-
heidsinvesteringen – wegen, telecommunicatie, milieu. Ook het inlopen van ach-
terstallig onderhoud – rioleringen en wegen – kan helpen.172 Het kabinet is niet 
gevoelig voor dit soort argumenten en zet het beleid gericht op het terugdringen 
van de collectieve lastendruk voort.

Lubbers  en de zijnen pogen hun doel ook te bereiken door vermindering van 
de regelgeving. Deze deregulering is – net als tal van andere sociaal-economische 
beleidsopvattingen – overgewaaid uit de vs en past in het Angelsaksisch model 
van arbeidsverhoudingen waar de markt een belangrijke verdelende rol speelt. 
Dat in tegenstelling tot het Rijnlandse model, waarin overheid en middenveld een 
rol spelen in het economisch proces. Het cnv heeft op zich geen bezwaar tegen 
minder regels, maar wel tegen de toenemende marktwerking. Het cnv is een typi-
sche Rijnlandse organisatie: verdelen is niet een kwestie van marktkrachten alleen, 
maar behoeft corrigerende afspraken tussen de meest betrokken partijen.

Dat het kabinet zijn eigen weg vervolgt, blijkt ook een jaar later bij de Miljoenen-
nota 1989. ‘Kabinet kiest verkeerd (?)’ zet het cnv boven zijn commentaar. Het 
kabinet blijft tekort schieten in de strijd tegen de werkloosheid, de doelstelling 
van 50.000 wordt weer niet gehaald. Het kabinet meent dat de verlaging van het 
fi nancieringstekort niet doel op zich is, maar door die daling kan de collectieve 
lastendruk dalen. Het cnv heeft geen behoefte aan de vermindering van die druk. 
De collectieve middelen kunnen beter worden ingezet voor het arbeidsvoorwaar-
denoverleg in de collectieve sector en voor verhoging van de overheidsinvesterin-
gen. ‘Het ontbreekt het kabinet aan een constructieve visie op de toekomst van de 
collectieve sector’.173

Uit deze en eerdere commentaren wordt duidelijk dat het cnv anders denkt 
over de aanpak van de economische problemen. Het cnv laat in de loop der ja-
ren de visie waarin het economisch herstel vooral via extra overheidsuitgaven 
moet worden gerealiseerd los, maar het laat zich anderzijds niet overtuigen door 
de neoliberale aanpak van het kabinet. Een gematigde loonkostenontwikkeling 
als gevolg van een verantwoorde opstelling van sociale partners en een overheid 
die gericht initiatieven steunt en voorwaarden schept, vormen de twee ankers van 
het cnv-beleid. Vooral over de rol van de overheid denkt die overheid anders dan 
het cnv en dat leidt tot tal van gemelijke commentaren, maar ook op andere be-
leidsterreinen tot harde confrontaties, zoals wij nog zullen zien in het gedeelte 
over de so ciale zekerheid. Opvallend is dat het cnv op het terrein van de arbeids-
voorwaardenvorming van geen overheidsoptreden wil weten, maar als het om het 
bevorderen van investeringen gaat veel vertrouwen in diezelfde overheid heeft. 
Overigens delen ook anderen die opvatting. Cynisch gezegd, worden hoge eisen 
gesteld aan een overheid die niet echt vertrouwd wordt.

De jaren ’80 kunnen getypeerd worden met woorden als ‘bezuinigingen’ of 
het eufemisme daarvoor: ombuigingen. De kabinetten-Lubbers  beogen de ver-
laging van het fi nancieringstekort, want de tering moet naar de nering gezet. In 
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de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren wordt fl ink gesneden. De koppeling, 
die in het trendsysteem vorm krijgt, wordt feitelijk los gelaten en de ambtelijke 
rechtspositie krijgt steeds meer trekken van een collectieve arbeidsovereenkomst. 
Ook de koppeling tussen de inkomens van werkenden en uitkeringsgerechtigden 
wordt losgelaten, terwijl de uitkeringen zelf ook nog worden verlaagd. Dat heeft 
met name voor de lagere inkomens aanzienlijke gevolgen. Zo daalt de koopkracht 
van mensen met een aow-uitkering tussen 1979 en 1985 met 13,5% en de wao-
uitkeringen dalen met 29%. Het verzet van het cnv – en andere vakorganisaties – 
tegen allerlei inkomensmaatregelen is in dit licht begrijpelijk, maar het heeft de 
ontwikkeling niet kunnen tegenhouden.174

Toch onderschrijft het cnv het streven naar een structurele daling van het fi -
nancieringstekort, maar is het slechts zelden eens met de concrete beleidsmaatre-
gelen. Daarbij raakt het cnv intern diep verdeeld, zeker in de eerste helft van het 
decennium. De marktbonden stemmen meer in met de kabinetsdoelstellingen dan 
de collectieve sectorbonden, die de bezuinigingen aan den lijve ervaren door ver-
mindering van arbeidsvoorwaarden en het verlies van werkgelegenheid. Het cnv 
biedt dan ook geen echt alternatief voor het kabinetsbeleid. Er wordt gepleit voor 
een werkgelegenheidsfonds, dat gericht kan investeren. Het pleidooi voor gerich-
te investeringen krijgt – als duidelijk wordt dat het werkgelegenheidsfonds niet 
zal worden gerealiseerd – vorm in de oproep voor meer aandacht voor innovatie. 
Daarvan wordt positieve invloed verwacht op de economische ontwikkeling en 
daarmee op de overheidsinkomsten – ook dan kan het fi nancieringstekort dalen, 
maar niet ten koste van de ambtenaren, trendvolgers en uitkeringsgerechtigden. 
Ook de jaren ’80 maken duidelijk – net als de crisis in de jaren ’30 – dat de vakbe-
weging rationeel de beleidskoers onderschrijft, maar emotioneel is de weerstand 
groot. Het ledenverlies in de loop van de jaren versterkt het gevoel dat het anders 
moet, maar het cnv – noch andere maatschappelijke organisaties – slagen er in om 
een redelijk alternatief te ontwikkelen, zo dat alternatief al mogelijk zou zijn.

Als we 1980 en 1990 met elkaar vergelijken dan is vast te stellen dat de Neder-
landse economie er in 1990 aanzienlijk beter voorstaat dan in 1980. Het bedrijfs-
leven maakt weer winst, het fi nancieringstekort is fors teruggedrongen,175 de 
werkgelegenheid fors toegenomen en de werkloosheid is gedaald.176 De economie 
groeit weer.

De vraag is of dat de verdienste van het kabinet is? In het cnv-commentaar op 
de Miljoenennota 1985 wordt geconstateerd ‘dat de achteruitgang van werkgele-
genheid in ons land tot staan is gebracht. Het cnv is het echter niet met het kabinet 
eens, dat dit voor een groot deel het gevolg is van het bezuinigingsbeleid. Het ver-
bond kan zich beter vinden in de analyse van het Centraal Planbureau, dat inter-
nationale ontwikkelingen en de uitwerking van het Stichtingsakkoord over her-
verdeling van arbeid en rendementsherstel tot dit resultaat hebben geleid’.177 
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9.2.2   Arbeidsvoorwaardenbeleid

In 1979 mislukt het sluiten van een centraal akkoord tussen werkgevers, werkne-
mers en het kabinet op het nippertje. Het bijna-akkoord poogt afspraken te ma-
ken over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in relatie tot de sociaal-economi-
sche ontwikkeling, met name tot de oplopende werkloosheid. De mislukking is 
voor velen een traumatische ervaring. Het besef dat de sociaal-economische ont-
wikkeling de verkeerde kant op gaat – versterkt door de oplopende prijzen voor 
energie – onderstreept bij velen het gevoel van urgentie. In de nazomer van 1980 
begint de gebruikelijke, bijna rituele dans rond de arbeidsvoorwaardenvorming in 
1981. Op 28 september stelt de Verbondsraad de cnv-nota Arbeidsvoorwaarden-
beleid 1981 vast – offi cieel een nota die met de leden zal worden besproken, prak-
tisch de uitstalkast van cnv-wensen. In deze nota stelt het Verbond voor om in 
de strijd tegen de werkloosheid een Nationaal Fonds voor de Werkgelegenheid te 
scheppen.178 Twee weken later – op 13 oktober – blikt de Verbondsraad terug op 
de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Daar is de suggestie gedaan 
om een bruto loonsverhoging te vervangen door een belastingverlaging, waardoor 
het netto-inkomen gelijk blijft, maar de arbeidskosten niet verder stijgen. Het cnv 
staat in beginsel welwillend tegenover deze ruil, maar het overslaan van de prijs-
compensatie mag het bestaande systeem zeker niet aantasten.179 Overigens een op-
merkelijk standpunt: in het algemeen stelt het cnv zich op het standpunt dat het 
arbeidsvoorwaardenbeleid een verantwoordelijkheid is van cao-partijen en dat 
het heffen van belastingen een overheidsverantwoordelijkheid is. Deze twee be-
leidsdomeinen moeten niet met elkaar verward worden, maar blijkbaar schuift het 
cnv deze meer principiële benadering terzijde, gedreven door feitelijke omstan-
digheden, waarin de werkloosheid snel oploopt.

Eind oktober vindt het overleg tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet 
plaats. Albeda  heeft per brief voorgesteld om de prijscompensatie te korten met 
2% en het koopkrachteffect daarvan te verevenen met een belastingverlaging. Het 
cnv kan met dat voorstel leven, zolang maar voldaan wordt aan de voorwaarde 
dat het systeem van automatische prijscompensatie intact blijft.180 In de ogen van 
de fnv heeft het voorstel ongewenste koopkrachteffecten en wordt het derhalve 
afgewezen. Ietwat cynisch merkt de cnv-notulist op ‘dat dit standpunt van de fnv 
wat verwonderlijk is, daar het “bijna-akkoord” van 1979 dergelijke afspraken mo-
gelijk maakte’. Toen was de fnv het daar wel mee eens.181

Het overleg sleept zich nog even voort, maar leidt niet tot resultaat. Toch heeft 
het overleg gevolgen. Op 21 oktober – ten tijde van het eerste overleg tussen Stich-
ting van de Arbeid en kabinet – heeft het Stichtingsbestuur besloten om de voor-
zitters van de Looncommissie te vragen voorstellen te doen over het optuigen van 
gesprekken over de werkgelegenheid.182 Op 4 december blijkt dat er verschilpun-
ten bestaan tussen werkgevers en werknemer, maar deze ‘zijn overbrugbaar’. De 
werkgevers stellen evenwel een voorwaarde: de vakbeweging moet uitspreken 
geen behoefte te hebben aan een wettelijke overlegplicht, die minister Albeda  wil 
opleggen. Voor het cnv – die niets voor die plicht voelt – is dat een gemakkelijk 
te vervullen voorwaarde, maar binnen de fnv ligt het duidelijk lastiger – maar hoe 
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is onduidelijk. De Verbondsraad wijst ‘het getreuzel van de fnv van de hand’, ze-
ker ‘tegen de achtergrond van de desastreuze ontwikkelingen op het terrein van 
de werkgelegenheid’.183 In overleg tussen de voorzitters vlak voor Kerst en op 6 
januari worden de ergste plooien gladgestreken en na nog een overleg op 29 janu-
ari kan het secretariaat van de Stichting een stuk gaan schrijven, dat op 2 maart in 
de Verbondsraad aan de orde komt.184

In dat stuk spreken sociale partners uit dat ‘de komende jaren grote inspan-
ningen nodig zijn om een bijdrage te leveren aan de realisering van de sociaal-
economische doelstellingen ter zake van de bevordering van economische groei 
en werkgelegenheid en bestrijding van infl atie’. Er kan dan ook niet aan ‘ingrij-
pende keuzen’ worden ontkomen. ‘Niettemin zal het moeilijk zijn om op afzien-
bare termijn de gehele beroepsbevolking, (…) aan het werk te helpen. Daarom 
achten de centrale organisaties het van groot belang, dat naast een beleid gericht 
op bevordering van de werkgelegenheid als bovenbedoeld, ook een beleid wordt 
ontwikkeld dat is gericht op een betere verdeling van de bestaande werkgelegen-
heid’. Dat beleid moet – hoewel de overheid ook een belangrijke taak heeft – ‘in 
beginsel op ondernemings- en bedrijfstaksniveaus gestalte krijgen’. Daarbij is het 
de taak van de Stichting van de Arbeid om ‘begeleidend en ondersteunend naar 
cao-partijen’ op te treden. Het gaat om een meerjarenaanpak en om die aanpak 
te bevorderen wordt afgesproken dat de Stichting over drie beleidsgebieden na-
der zal overleggen. Het gaat daarbij om de bevordering en de herverdeling van de 
bestaande werkgelegenheid en om de verbetering van het functioneren van de ar-
beidsmarkt.185 

Wat opvalt is dat dit stuk aanbevelingen bevat en geen verplichtende afspraak. 
Decentrale partijen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen en niet af-
wachten tot ‘Den Haag’ de problemen oplost. Door deze aanpak te accepteren – 
die vooral goede bedoelingen en geen concreet beleid verwoordt – slaat met name 
de vakbeweging een andere weg in.

In november 1981 is de werkgroep Werkgelegenheid en Arbeidsduur gereed 
met haar werkzaamheden, maar het rapport is verdeeld.186 Die verdeeldheid be-
gint al bij de analyse. Zo menen werkgevers en werknemers beide dat de investe-
ringen moeten worden bevorderd, maar over de manier waarop dat moet, denken 
zij verschillend. In de zienswijze van de vakbeweging moet dat gebeuren door 
het bevorderen van de export, het op peil houden van de binnenlandse bestedin-
gen en gerichte investeringsprogramma’s. De werkgevers menen dat de hoge col-
lectieve lastendruk geen redelijke rendementsverwachtingen toelaat en dat te veel 
overheidsbemoeienis een verkeerde invloed heeft. Over de contractsvrijheid zijn 
partijen het hartgrondig eens en zij wijzen overheidsmaatregelen die ‘feitelijk hun 
verantwoordelijk handelen in twijfel trekken’ dan ook af. Bij die contractsvrijheid 
past een ondersteunende en begeleidende rol van de Stichting. Diezelfde Stich-
ting blijft evenwel verdeeld over de vraag of en zo ja, hoe herverdeling van werk 
vorm moet krijgen. De vakbeweging bepleit vormen van arbeidstijdverkorting, de 
werkgevers wijzen die af. Wel meent men dat deeltijdarbeid een bijdrage kan leve-
ren, zij het dat ‘deze vorm van arbeid in ons land in vergelijking met het ons om-
ringende buitenland toch nog betrekkelijk weinig voorkomt’.187
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Op 17 november komt het rapport aan de orde in het bestuur van de Stichting. 
Daar wordt over een aantal praktische punten overeenstemming bereikt, maar de 
verschillen van mening over de verkorting van de arbeidsduur blijven onvermin-
derd bestaan.188

Begin december 1981 vindt het gebruikelijke overleg tussen de Stichting van de 
Arbeid en het kabinet plaats. Overleg dat feitelijk niets oplevert. Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Uyl , houdt vast aan een solidariteits-
heffi ng in het kader van zijn werkgelegenheidsplan en voor het cnv staat dat 
voornemen haaks op het eigen voorstel rond werkgelegenheidsfonds en inves-
teringsloon. ‘Zou de heffi ng doorgaan dan kan het investeringsloon wel verge-
ten worden’, concludeert de Verbondsraad.189 Ook andere voorstellen van het 
kabinet kunnen niet op steun van sociale partners rekenen en derhalve treft het 
kabinet opnieuw een beperkte loonmaatregel. De vakantietoeslag wordt ver-
laagd van 8 naar 7,5%, de vakantietoeslag wordt afgetopt bij f5.200 en de prijs-
compensatie wordt gemaximeerd bij f6.000. De Verbondsraad besluit van zich 
af te bijten en weigert mee te werken aan het – in dit soort situaties gebruikelijke 
– overleg in de Stichting van de Arbeid. Ook wordt besloten om een klacht bij 
de ilo in te dienen en om een kort geding te beginnen tegen de staat, die mis-
bruik maakt van de Wet op de loonvorming en in strijd met het Europees So-
ciaal Handvest handelt.190 Het kort geding tegen de Staat der Nederlanden, dat 
op 14 januari 1982 dient, wordt verloren. Daarmee verdwijnt de ergernis over 
het voortdurend ingrijpen van de overheid in de onderhandelingsvrijheid van 
de vakbeweging overigens niet.

Het akkoord van Wassenaar
De discussie op centraal niveau lijkt stil te vallen, maar dat is slechts schijn. In de 
Sociaal-Economische Raad wordt gewerkt aan een advies over het op middellan-
ge termijn te voeren sociaal-economisch beleid. In dat verband pleit het cnv er-
voor om het zogenoemde model-Schouten  in het advies op te nemen. In de be-
nadering van deze Tilburgse hoogleraar wordt loonsverhoging vervangen door 
lastenverlichting. Daarover ontstaat binnen de christelijke vakbeweging de nodi-
ge onrust, want het heeft er alle schijn van dat het cnv de automatische prijscom-
pensatie (apc) heeft laten vallen. Dat kan niet – er is in de jaren ’70 niet voor niets 
gestaakt om de prijscompensatie te handhaven.191 Het rumoer waait over, maar in 
de discussienota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1983 kiest het cnv (opnieuw) voor 
een uitruil tussen de apc en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, zoals 
arbeidstijdverkorting, investeringsloon en het werkgelegenheidsfonds.192 Daar-
mee is de cnv-opstelling ruimer dan die van de fnv, zo blijkt uit een gesprek op 
13 oktober tussen Van der Meulen  en Terpstra  enerzijds en W. Kok  en F. Drabbe  
anderzijds.193 De fnv is in meerderheid bereid de apc ter discussie te stellen, maar 
uitsluitend in ruil voor arbeidstijdverkorting per week.194 Het overleg op de 13e is 
belegd als voorbereiding van een vertrouwelijk beraad tussen de zeven voorzitters 
van de organisaties die in de Stichting van de Arbeid samenwerken. Dat overleg 
op 15 oktober is feitelijk een herhaling van zetten. De werkgevers beklagen zich 
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over het vakbondsgebrek aan belangstelling voor de deplorabele fi nanciële situ-
atie van het Nederlandse bedrijfsleven. De vakbeweging op haar beurt beklaagt 
zich over het gebrek aan werkgeversbereidheid om de torenhoge werkloosheid 
aan te pakken en eerlijk(er) te verdelen.

In de Verbondsraad kijken de cnv-bestuurders terug op het overleg en zij bera-
den zich op een probleem dat zou kunnen ontstaan als er wel een akkoord komt 
waarin iets met de prijscompensatie gaat gebeuren. ‘Hoe leggen wij aan onze le-
den uit dat wij lopende cao’s gaan openbreken om de prijscompensatie ongedaan 
te maken en deze in te ruilen voor werkgelegenheidsbevorderende maatregelen?’ 
Toch mag dit probleem een mogelijk akkoord niet in de weg staan. De voorzitter 
wordt gemachtigd om verder te praten als het gesprek maar geen maanden gaat 
duren en ‘er moeten op centraal niveau harde afspraken worden gemaakt. (…) Met 
name zal daarin duidelijk moeten worden opgenomen dat de werkgevers op de-
centraal niveau bereid zijn afspraken met de bonden te maken over de uitruil van 
de prijscompensatie, ook per 1 januari 1983. De werkgevers moeten de bereidheid 
uitspreken dat in de bedrijfstakken gesproken moet worden over concrete werk-
gelegenheidsbevorderende maatregelen’.195

Op 20 oktober vindt het (laatste) gesprek plaats met het kabinet Van Agt , een 
overleg dat – gezien het feit dat de formatie van een nieuw kabinet een eind is ge-
vorderd – weinig belang meer heeft. Werkgevers en werknemers houden hun 
kruit liever droog voor overleg met het nieuwe kabinet.

Twee dagen later ontmoeten de zeven voorzitters elkaar. Tijdens dat gesprek 
– zo rapporteert Van der Meulen  – is gebleken ‘dat de werkgevers onmachtig zijn 
om centrale afspraken te maken. Zij zien geen mogelijkheden om op centraal ni-
veau te praten over de besteding van de automatische prijscompensatie’. De werk-
gevers zien de apc het liefste helemaal verdwijnen, maar daar denkt de vakbewe-
ging duidelijk anders over. De vraag is: wat nu? Het cnv besluit om op basis van 
de eigen plannen maar decentraal aan de slag te gaan. Daarbij speelt wel het pro-
bleem van de al lopende cao’s. Wellicht kan de adempauze, waarover in het ka-
der van de kabinetsformatie wordt gesproken, helpen bij dit probleem. De Ver-
bondsraad maakt overigens wel duidelijk dat een adempauze  alleen maar kan als 
de adem op alle dossiers wordt ingehouden, dus ook op gebieden als de prijzen en 
de overheidstarieven.196

Op 4 november 1982 wordt het nieuwe cda-vvd-kabinet beëdigd. R.F.M. Lub-
bers , die eerder al minister van Economische Zaken en cda-fractievoorzitter was, 
is de enigszins verrassende premier.197 

Op 16 november schrijft de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, J. de Koning , een brief aan sociale partners, ‘waarin wordt voorgesteld 
een adempauze af te kondigen tot uiterlijk 1 april 1983 om zo ruimte te scheppen 
voor het voeren van overleg’. Hij nodigt sociale partners ook uit om de volgende 
dag over de invulling van die adempauze te overleggen. Dat is een unieke opstel-
ling van het kabinet, want dat overleg zal plaatsvinden nog voordat de regerings-
verklaring op 22 november wordt afgelegd.

De Verbondsraad waardeert het zeer dat het kabinet wil overleggen over de in-
vulling van de adempauze, maar de bondsvoorzitters betreuren het overigens wel 
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472 9  ‘Om werk en welzijn’

dat het kabinet de ingeslagen weg van bezuinigingen op ambtenaren, trendvolgers 
en uitkeringsgerechtigden voortzet en daar eigenlijk niet over wil praten.198

Het overleg met het kabinet doet de indruk ontstaan, dat de adempauze wel 
eens het opstapje kan zijn naar een veel langduriger looningreep en dat staat so-
ciale partners duidelijk tegen. Met name in werkgeverskring beschouwt men een 
adempauze als verloren tijd. Voor herstel van bedrijvigheid is vrijheid nodig, zo-
dat iedere onderneming op de markt kan reageren. Een adempauze werkt dan eer-
der verstikkend en beperkt de ruimte die nodig is voor het economisch herstel.199 
De mogelijke positieve kanten die het cnv in een adempauze ziet, worden niet 
herkend door de andere partners. Er resten nog twee maanden in het lopende jaar 
en dat moet genoeg zijn voor overleg.

Op 17 november vergadert het bestuur van de Stichting. In die vergadering na-
deren partijen elkaar zonder tot een akkoord te komen. Het overleg wordt in 
kleine kring en buiten de aandacht van de media voortgezet. Kok  en Van Veen  
ontmoeten elkaar ‘aan de keukentafel’ bij Van Veen  thuis in Wassenaar.200 Daar 
wordt een akkoord gesloten. Het feit dat het nieuwe kabinet met een loonmaatre-
gel dreigt, speelt ongetwijfeld een rol evenals het feit dat de maatschappelijke druk 
om het eens te worden over een gezamenlijke aanpak als gevolg van de steeds maar 
stijgende werkloosheid groot is.

Afb. 30   CNV-voorzitter H. van der Meulen tekent het akkoord van Wassenaar – naast 
hem P. Kroon en G. H. Terpstra.
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Het akkoord lekt uit. Op zaterdag 20 november opent De Volkskrant met de 
mededeling dat de prijscompensatie geruild zal worden tegen arbeidstijdverkor-
ting. Feitelijk is dat onjuist, maar het beeld is geschapen. Het kost vooral Van 
Veen , die zijn nek toch al heeft uitgestoken, de grootste moeite om het akkoord 
door zijn bestuur geaccepteerd te krijgen. Maar het lukt hem en nadat op dinsdag 
23 november nog wat puntjes op de i worden gezet, komen de voorzitters op 24 
november bij elkaar om de Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werk-
gelegenheidsbeleid te ondertekenen. Voor het eerst in tien jaar zijn sociale part-
ners op landelijk niveau er in geslaagd tot overeenstemming te komen.

‘De tekst van het akkoord is summier, voor verschillende interpretaties vatbaar en 
volgens sommigen onbegrijpelijk’.201 De tekst is niet langer dan anderhalf A-4* en 
bevat de woorden prijscompensatie noch arbeidstijdverkorting. Feitelijk bouwt 
het akkoord voort op eerdere nota’s van de Stichting, zoals het in 1981 nog ver-
deelde Rapport van de Werkgroep Werkgelegenheid en Arbeidsduur en het komt 
dan ook minder uit de lucht vallen dan wel eens wordt gedacht.

Het gaat – zo overwegen de organisaties in de Stichting – om een structurele 
verbetering van de werkgelegenheid. Daarvoor is economische groei nodig, een 
stabiel prijspeil, versterking van de concurrentiekracht en verbetering van de ren-
dementspositie. Dat vergt een meerjarenbeleid, maar zelfs bij succes komt niet ie-
dereen aan het werk. Daarom past het om de bestaande werkgelegenheid beter te 
verdelen, zij het dat die herverdeling niet tot kostenstijging mag leiden. De uitvoe-
ring van het beleid moet in volle vrijheid worden overgelaten aan cao-partijen. 
Ook moet er ruimte komen om al bestaande cao-afspraken – op verzoek van par-
tijen – opnieuw te bezien.202

Het cnv is er als de kippen bij om het succes naar zich toe te trekken. In De 
Gids wordt de zaak uit de doeken gedaan, ‘waarbij vastgesteld moet worden dat 
het cnv-plan om de prijscompensatie in te ruilen voor werk de kern uitmaakt van 
het akkoord’.203 Het is zoals zo vaak: het succes heeft vele vaders. De claim van 
het cnv is niet onterecht, maar het verbond is niet de enige vader. Het maatschap-
pelijk debat koerst al geruime tijd aan op de noodzaak van een centrale aanbeve-
ling en bij alle partijen groeit langzaam aan het beeld van een mogelijke uitruil. 
Van Veen  en Kok  slagen er in die uitruil op een voor iedereen aanvaardbare wijze 
onder woorden te brengen. Dat de tekst dan soms onbegrijpelijk is, wordt op de 
koop toegenomen. De tekst van de ‘centrale aanbevelingen’ is boterzacht, er staan 
alleen maar goede bedoelingen in. De eerder geformuleerde cnv-eis om ‘harde af-
spraken’ te maken, is zeker niet gehonoreerd. Wellicht is het loutere feit dat par-
tijen zich inspannen om het ten minste over iets eens te worden – ondanks ‘ieders 
opvattingen en gevoelens met betrekking tot de beleidsvoornemens van het nieu-
we kabinet’ – wel het belangrijkste. 

* De volgende anekdote wordt verteld: In de jaren ’90 hoort men in Japan van de Dutch Miracle en 
over de rol van het Akkoord van Wassenaar. Er wordt contact opgenomen met de ser. Of het ak-
koord kan worden toegezonden – de verzendkosten komen voor Japanse rekening. De Japanners 
demken in eerste instantie dat zij in de maling worden genomen als blijkt dat het akkoord gemak-
kelijk in een normaal gefrankeerde enveloppe past.
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Met het akkoord zijn zeker niet alle problemen opgelost. Dat blijkt ook binnen 
het cnv. De ‘centrale aanbevelingen’ lijken vooral van toepassing op de marktsec-
tor, want de overheid-werkgever trekt zich in de zienswijze van het cnv niet zo 
veel aan van het akkoord. 

Het akkoord leidt ertoe dat het kabinet het voorstel voor een adempauze terug-
neemt. Wel werkt de minister mee aan het totstandbrengen van een ‘parapluie-
wet’: deze wet maakt het mogelijk dat ‘alle cao-partijen de minister kunnen vra-
gen een specifi eke bepaling in de cao op te schorten’, zodat er ruimte komt om op 
decentraal niveau te overleggen over de mogelijke gevolgen van het akkoord voor 
de al lopende cao’s.204 Het cnv blijft – zo is te constateren na een nieuw overleg 
met het kabinet op 4 december – uitgesproken ontevreden over het inkomens-
beeld 1983. ‘Naar de mening van het verbond is de bereidheid van de overheid te 
weinig gericht op een rechtvaardige lastenverdeling in 1983’. Het feit dat het kabi-
net het voornemen heeft om de ‘echte minima’ te beschermen, kan overigens wel 
op steun van het cnv rekenen. De drie vakcentrales wenden zich nu rechtstreeks 
tot het parlement in de hoop dat de Kamer het kabinet op dit punt tot de orde zal 
roepen – tevergeefs.205

In de laatste Verbondsraadsvergadering van 1982 overziet de Raad de gevolgen 
van het akkoord. De praktijk van het cao-overleg leidt vaak tot andere resulta-
ten dan door de vakbeweging worden gewenst. Zo is er een reeks bedrijven en be-
drijfstakken, waar de werkgevers niet willen meewerken aan het opschorten van 
de uitbetaling van de apc in ruil voor banen.206 Een paar maanden later is het beeld 
anders: ‘de bereikte resultaten over arbeidstijdverkorting stemmen hoopvol’.207 
De ruil tussen prijscompensatie en arbeidstijdverkorting werkt, maar het wordt 
in de loop van de jaren ’80 niet duidelijk welk effect deze ruil feitelijk heeft op de 
daling van de werkloosheid. Sommige cynici beweren dat het akkoord niet meer 
heeft gerealiseerd dan de ruil tussen loon en vrije tijd.208

Het zou onjuist zijn te denken dat het Akkoord van Wassenaar een radicale om-
slag in de arbeidsverhoudingen betekent. Dat doet het niet. Toch verbeteren zich 
de ideologische en polariserende verhoudingen uit de jaren ’70, maar de botsing 
tussen de overheidsbonden en het kabinet in 1983 rond de korting van de ambte-
narensalarissen en de uitkeringen maakt duidelijk dat de spanningen als gevolg van 
de economische ontwikkelingen groot zijn. Het cnv raakt daarover diep verdeeld 
en herstelt zich met moeite van dit verschil van inzicht. Het economische herstel, 
dat zich na 1983 mondjesmaat aankondigt, biedt daarbij de helpende hand.

In de jaren die direct volgen op het Wassenaarse akkoord, ligt het accent van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid nadrukkelijk op de (voortgaande) herverdeling van ar-
beid, de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, het plaats maken voor gehandicap-
ten in arbeidsorganisaties en andere maatregelen gericht op het beter verdelen van 
de werkloosheid. Als het al om inkomensverbetering gaat dan worden de pijlen 
eerder gericht op winstdeling dan op reële loonsverhoging.209 Het cnv blijft ech-
ter ongelukkig met de beleidsgevolgen voor de inkomensverdeling. In het com-
mentaar op de laatste begroting van Lubbers  I concludeert het cnv in september 
1985 dat het kabinet koopkracht boven werkgelegenheid stelt. Het kabinet houdt 
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vast aan beleid gericht op terugdringen van de collectieve lastendruk ‘met de uit-
keringsgerechtigden als sluitpost’.210

Achter het Akkoord van Wassenaar gaat de wens van de sociale partners naar 
minder of geen overheidsbemoeienis met het arbeidsvoorwaardenbeleid schuil. 
Daarbij speelt bij de werkgevers de wens om beter op de ontwikkelingen op de 
markt te kunnen inspelen en bij de vakbeweging de wens om telkens aan de le-
den duidelijk te maken, waarvoor de bond in het leven is geroepen. Niet langer 
de overheid met loonmaatregelen, niet langer de Stichting van de Arbeid met bin-
dende afspraken, maar vrije bonden in vrije onderhandelingen. Dat is de unanieme 
opvatting. Maar de Industrie- en Voedingsbond cnv denkt daar midden 1985 toch 
een slagje anders over, zo blijkt uit zijn nota Om de kwaliteit van leven, waarin 
de bond een 32-urige werkweek in 1990 bepleit. Hanko  – industrie – sluit daar-
bij overheidsingrijpen als laatste redmiddel om een kortere werkweek te bereiken 
niet bij voorbaat uit. Die opstelling komt hem op een hardhandige reprimande 
van de andere cnv-bonden te staan. Zelfs de suggestie van mogelijk gewenst over-
heidsingrijpen in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling moet nadrukkelijk wor-
den uitgesloten.211

In de jaren na 1982 worden in tal van cao’s afspraken gemaakt over korter wer-
ken. De afspraken aan Van Veens keukentafel  lossen het debat over herverdeling 
van arbeid in ideologische zin op. Feitelijk geven de werkgevers hun principiële 
verzet tegen herverdeling van arbeid op, omdat de vakbeweging bereid is de prin-
cipiële opvattingen rond de apc op te geven.212 De werkweek wordt in een aantal 
jaren – globaal gesproken – van 40 naar 38 uur verlaagd. De effecten daarvan blij-
ven bescheiden. Een Stichtingswerkgroep die moet nagaan welke mogelijkheden 
er zijn, loopt in 1984 al na drie vergaderingen vast. Veel enthousiasme aan werk-
geverskant is er nog steeds niet. Eind 1985 blijkt dat de arbeidsduurverkorting 
voor 77% van alle werknemers is geregeld, vooral in de vorm van roostervrije da-
gen. Door de herverdeling vorm te geven in roostervrije dagen blijft de bedrijfs-
tijd gehandhaafd op 40 uur. De koppeling tussen de werktijd en de bedrijfstijd 
maakt het – zeker in de ogen van werkgevers – moeilijk om de arbeidstijdverkor-
ting per week te regelen. Om tegemoet te komen aan dit probleem, stelt cnv-er 
Piet Kroon  voor om de atv per week te regelen door de werkdag te verlengen tot 
9 uur en mensen telkens 4 dagen 9 uur te laten werken, terwijl het bedrijf 5 dagen 
per week open is. Hij ontkoppelt op die manier de arbeidstijd (36 uur) en de be-
drijfstijd (45 uur).213

In de tweede helft van de jaren ’80 verschuift de aandacht voor herverdeling 
van werk dan ook langzaamaan naar andere aspecten, zoals de verbetering van de 
koopkracht. Als ‘blijkt dat dit [het maken van werkgelegenheidsafspraken, ph] 
niet mogelijk is dan zal onvermijdelijk gekozen moeten worden voor een verder-
gaande verbetering van de koopkracht’, zo blijkt uit de arbeidsvoorwaardennota 
1988.214 R.E. van Kesteren  – grafi ci – merkt tijdens een terugblik op een najaars-
overleg op ‘dat zijn leden op het punt komen dat zij grote bezwaren hebben ten 
loonmatiging’.215 Hij wordt door niemand tegengesproken. 

Voor deze ontwikkeling zijn uiteenlopende redenen. In het algemeen gespro-
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ken ontwikkelt de economie zich gunstig en begint de werkloosheid – zij het 
langzaam – te dalen. De werkgevers, die toch nooit echt enthousiast waren over 
arbeidstijdverkorting, stellen dat het steeds moeilijker wordt om de vrijvallende 
uren op te vullen. Daarom moet rond herverdeling een pas op de plaats worden 
gemaakt. Ook onder werknemers neemt de belangstelling af. In de beleving van 
velen wordt weliswaar het aantal te werken uren lager, maar is er geen sprake van 
vervanging. Er moet alleen maar harder gewerkt worden. De beleving van werk-
nemers wordt ondersteund door berekeningen van het Centraal Planbureau. Uit 
sommen van de nationale rekenmeesters blijkt dat de collectieve arbeidsduurver-
korting van 4-5% slechts een bescheiden 1% meer werk oplevert, dat wil zeggen 
dat ongeveer 30.000 mensen extra werk vinden. De apc gaat dan ook vooral op 
aan rendementsherstel. Dat is geen leuk bericht voor de vakbeweging, maar die 
houdt vol dat atv niet alleen nieuwe banen heeft opgeleverd, maar ook oude ba-
nen heeft behouden als gevolg van de loonkostenmatiging en dat het beleid moet 
worden voortgezet. Na 1986 is het feitelijk afgelopen met het maken van nieuwe 
atv afspraken.216 

In de arbeidsvoorwaardennota 1989 neemt het cnv voorzichtig afstand van het 
Akkoord van Wassenaar. ‘Loonmatiging behoort in dienst te staan van werkloos-
heidsbestrijding en niet in versterking van de fi nanciële posities van bedrijven of 
de overheid’. Het cnv noemt herverdeling van arbeid nog steeds de eerste prio-
riteit van het arbeidsvoorwaardenbeleid op de voet gevolgd door het belang van 
scholing. Het afronden van een beroepsopleiding – zonodig in werktijd – kan hel-
pen ook mensen met minder kansen aan het werk te helpen. Al eerder bepleit het 
cnv de mogelijkheid om te beginnen met mensen boventallig aan te nemen. Deze 
mensen kunnen eerst worden geschoold en als dat gebeurd is, kan vervolgens de 
arbeidstijd worden verkort. Op die manier kan het bedrijfsleven de juiste man op 
de juiste plaats krijgen.217 Herverdeling van werk blijft van grote betekenis in de 
beleidsdocumenten, maar in de praktijk worden er nog zelden afspraken gemaakt 
over arbeidstijdverkorting per week. Het cnv maakt dan ook keer op keer dui-
delijk ontevreden te zijn over het werkgelegenheidsbeleid in cao’s. De werkge-
vers willen – ondanks allerlei praktische voorstellen van het cnv – niet meewer-
ken. Daarom kan het Verbond zich voorstellen ‘dat de aangesloten organisaties de 
centrale organisaties van werkgevers en werknemers kunnen machtigen afspraken 
te maken in de Stichting van de Arbeid al dan niet samen met het kabinet. Wat het 
cnv betreft zouden degelijke afspraken verder kunnen gaan dan het doen van aan-
bevelingen. (…) In de actuele situatie denkt het cnv dan met name aan afspraken 
gericht op de bestrijding van de werkloosheid’.218 Een pleidooi tegen beter weten 
in, want de decentrale werkgevers, die afkerig zijn van centrale afspraken, zullen 
zo’n verzoek nooit doen. Zeker ook omdat het cnv vervolgens ‘geen behoefte 
heeft aan afspraken, die de verhoging van het contractloon afgrendelen op een be-
paald percentage’. De decentrale werkgevers beschouwen dit als twee keer onder-
handelen, waarbij zij in het nadeel zijn.

Een jaar later – in de Arbeidsvoorwaardennota 1990 – spreekt het cnv zich na-
drukkelijker uit over het maken van centrale afspraken ‘Voor het komende jaar 
streeft het cnv naar een centrale afspraak over de bestrijding van de werkloosheid. 
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Binnen de Stichting van de Arbeid wil het cnv afspreken dat een bepaald percen-
tage van de loonsom wordt bestemd voor de bestrijding van de werkloosheid’. De 
sociaal-economische omstandigheden zijn gunstig voor het maken van dat soort 
afspraken. De verwachting is dat in 1990 de koopkracht met 2,5 tot 3,5% zal toe-
nemen. Er dreigt overigens – mede als gevolg van het gebrek aan evenwicht op 
de Amerikaanse lopende rekening – een nieuwe internationale terugslag. Zo’n 
terugslag zal de werkloosheidsproblemen alleen maar verscherpen. ‘Daarom is 
het juist in een gunstige economische situatie meer dan het gewone te doen in de 
strijd tegen de werkloosheid’.219 Daar hoort het maken van bepaalde centrale af-
spraken blijkbaar ook bij. Wellicht speelt ook een ander element een rol. Als het 
arbeidsvoorwaardenbeleid zich op decentraal niveau afspeelt, wat is dan nog de 
rol van de vakcentrale, die zich toch vooral bezighoudt met centrale, Haagse za-
ken. De discussie in de jaren ’80 over de taken van de vakcentrale krijgt op die ma-
nier een extra dimensie. Een pleidooi voor centrale afspraken past dan ook goed 
in de visie van de vakcentrale, dat ook op landelijk niveau arbeidsvoorwaardelij-
ke taken liggen. Als op dat niveau afspraken worden gemaakt, dan faciliteren die 
afspraken immers het decentrale niveau. In de praktijk – ik meldde het al – komt 
er weinig van die afspraken terecht. De werkgevers zijn bereid om in de Stichting 
van de Arbeid op deelterreinen – jeugdwerkloosheid, scholing, langdurige werk-
loosheid, werkloosheid onder ‘nieuwe landgenoten’ – aanbevelingen op te stellen, 
maar over de kern van het arbeidsvoorwaardenbeleid – lonen en werktijden – wil-
len zij hun leden op geen enkele wijze committeren.220 Het cnv balanceert met 
zijn stellingname op de rand van zijn eigen visie, waarin decentraal onderhandelen 
uitgangspunt is, maar het ontbreken van het gewenste resultaat dwingt de christe-
lijke vakcentrale blijkbaar tot water in zijn principiële wijn: vrijwillige landelijke 
afspraken zijn nu eenmaal geen loonmaatregelen van de overheid.

Deeltijdarbeid
Herverdeling van werk kan op verschillende manieren vorm krijgen. De eerste 
manier, die in verband met de economische crisis, die in de jaren ’70 begint, is het 
vervroegen van de uittredingsleeftijd. Hoewel het cnv pleit voor verlaging van 
de pensioengerechtigde leeftijd, krijgt dit toch vooral vorm in vervroegde uittre-
dingsregelingen. Het Akkoord van Wassenaar maakt een andere herverdelings-
vorm bespreekbaar, die van de arbeidstijdverkorting. Werknemers gaan minder 
uren per jaar werken, veelal door roostervrije dagen, maar in de loop van de tijd 
steeds meer in de vorm van een kortere werkweek. Er is nog een andere vorm, die 
in de jaren ’80 steeds meer in de belangstelling komt: deeltijdarbeid. Werknemers 
werken vrijwillig contractueel minder uren dan in de bedrijfstak gebruikelijk is en 
worden naar rato van het aantal uren beloond. Deeltijd zal in de laatste 20 jaar van 
de eeuw een enorme opgang maken. Die ontwikkeling hangt samen met het feit 
dat de participatie van gehuwde vrouwen aan het betaalde arbeidsproces sterk toe-
neemt. Vrouwen kiezen voor werken in deeltijd om zo de combinatie van zorg-
taken en het verrichten van betaalde arbeid mogelijk te maken. Dat vrouwen, die 
twee taken moeten combineren, voor deeltijd kiezen, heeft ook te maken met het 
feit dat de faciliteiten rond vrouwenarbeid – zoals kinderopvang – in Nederland 
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pas laat van de grond komen en met het gegeven dat het emancipatiebeleid vooral 
gericht is op vrouwen, niet op mannen. Op de achtergrond van deze ontwikke-
ling is sprake van een culturele verandering. In 1965 vindt 84% van de bevolking 
het ‘bezwaarlijk’ als vrouwen met kleine kinderen buitenshuis werken; in 1990 is 
dat percentage gedaald tot 40%. Werken in deeltijd is niet alleen aanlokkelijk voor 
vrouwen, die gemiddeld genomen steeds hoger opgeleid zijn en leven in een steeds 
kleiner gezin, maar ook voor werkgevers. Deeltijd is ook een vorm van herverde-
ling, maar gebaseerd op een individuele keuze van werknemers, geen collectieve 
afspraak.

In het voorjaar van 1981 publiceert het cnv een inventariserende discussieno-
ta over de voor- en nadelen van deeltijdarbeid. Het cnv wil geen ‘starre keuze’ 
maken voor een bepaalde vorm van herverdeling van arbeid. Er zijn tal van vor-
men mogelijk, waarvan werken in deeltijd er een is. ‘De keuze voor een bepaal-
de vorm van arbeidstijdverkorting zal afhankelijk dienen te zijn van hetgeen so-
ciaal wenselijk is, rekening houdend met de situatie in de betreffende bedrijfstak 
of onderneming’. Wel is er nog een reeks problemen verbonden met het wer-
ken in deeltijd. Die problemen moeten worden opgelost om deeltijdwerk als een 
volwaardige vorm van herverdeling te kunnen inzetten.221 Beleidsmedewerkster 
D.E. de Bruijn  somt op wat nodig is om deeltijdwerkers en voltijdswerkers ge-
lijk te behandelen. Zo gaat het om gelijke beloning, zeker als deeltijdbanen van 
12 uur worden aangeboden zodat het wettelijk minimumloon kan worden ont-
weken. Er zijn meer aspecten die aandacht verdienen: deeltijdwerkers betalen 
vaak wel mee aan vut-regelingen, maar hebben vervolgens geen recht op die re-
geling. Vaak ook zijn deeltijdwerkers uitgesloten van deelname aan or-verkie-
zingen. Zij benoemt naast een reeks van praktische aspecten, die goede regeling 
verdienen, nog een ander aspect: ‘je moet deeltijdarbeid willen en dat betekent 
een wat andere manier van denken over werken. Iemand die in deeltijd werkt is 
niet ‘lui’, maar deelt zijn tijd anders in en neemt genoegen met minder inkomen’. 
Het accepteren van deeltijdwerkers – en hen gelijk behandelen aan voltijdwerkers 
– is derhalve ook een mentaliteitskwestie.222 Daarbij speelt de vraag of het onge-
lijk behandelen van deeltijdwerkers niet feitelijk is het ongelijk behandelen van 
vrouwelijke werknemers. Het overgrote deel van de deeltijdwerkers is immers 
vrouw. Die vraag komt in 1985 in een ser-advies aan de orde op basis van een 
voornemen op Europees niveau tot het uitvaardigen van een richtlijn inzake het 
waarborgen van gelijke rechten voor voltijd- en deeltijdwerkers.223 Sociale part-
ners hebben in 1981 uitgesproken dat ‘deeltijdarbeid gepaard moet gaan met een 
gelijkwaardige rechtspositie van de deeltijdwerkers. De deeltijdwerker moet be-
loond worden naar rato van het aantal gecontracteerde arbeidsuren. Ook de an-
dere arbeidsvoorwaarden moeten in beginsel in gelijke mate van toepassing zijn 
op de deeltijdwerkers’.224 Deze gezamenlijke uitspraak vormt het vertrekpunt van 
het ser-advies, maar vervolgens verschillen partijen onderling over de uitwerking 
daarvan. fnv en cnv melden behoefte te hebben aan een Europese richtlijn, maar 
de werkgevers – in gezelschap van de mhp – hebben geen behoefte aan Europe-
se regelgeving. fnv en cnv menen dat de lidstaten door een richtlijn gedwongen 
moeten worden om hun nationale wetgeving zo aan te passen dat er feitelijk spra-
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ke is van gelijke behandeling. De werkgevers vinden dat een Europese aanbeve-
ling wel volstaat.

Alhoewel het cnv een Europese richtlijn wenselijk acht, wijst Duca de Bruijn 
erop dat het toepassen van gelijke behandeling rekening moet houden met de 
soms aanzienlijke verschillen tussen sectoren.225 Daarbij gaat het niet alleen om 
praktische problemen – vrouwen in de krijgsmacht hebben andere taken dan 
vrouwen in het onderwijs en de mogelijkheden om in deeltijd te werken zijn dan 
ook anders. In de loop van de jaren ’80 speelt binnen het cnv een debat over de 
taak van de overheid. Een discussie die aansluit bij het bredere maatschappelijke 
debat, waarin door velen – ook door de opeenvolgende kabinetten-Lubbers  – ge-
pleit wordt voor minder overheidsingrijpen. Binnen het cnv vertaalt zich dat in 
discussies over meer of minder wetgeving. Ligt het niet voor de hand dat tal van 
arbeidsvoorwaardelijke en arbeidsrechtelijke kwesties in de cao worden gere-
geld? Dan immers komt de verantwoordelijkheid van sociale partners tot volle ui-
ting. Over dat debat als zodanig is weinig direct terug te vinden in de beschikbare 
documenten, maar de gevolgen zijn te destilleren uit de opstelling van het cnv. In 
1985 pleit het cnv voor een Europese richtlijn rond gelijke behandeling van deel-
tijdwerkers. Een paar jaar later – het is 1988 – spreekt het cnv zich uit tegen het 
wettelijk vastleggen van gelijke behandeling van deeltijdwerkers als zodanig. Het 
cnv gaat ervan uit dat als werkgevers en werknemers gelijke behandeling onder-
schrijven, zij dat in het eigen arbeidsvoorwaardenbeleid wel vorm zullen geven. 
Hier wordt duidelijk dat het cnv voorstander is van terughoudend overheidsop-
treden, zeker in de sfeer van de arbeidsvoorwaardenvorming.226 

9.2.3   Arbeidsmarktbeleid

De volkswijsheid, dat ziekten te paard komen, maar te voet gaan, is zeker ook van 
toepassing op de werkloosheid in de jaren ’80. Grafi ek 9.3 maakt zichtbaar dat de 
werkloosheid in de eerste jaren van het decennium snel stijgt om na 1984 lang-
zaam te gaan dalen.227 Het sociaal-economisch beleid moet – ook in de zienswijze 
van het cnv – bijdragen aan het verminderen van de werkloosheid door de cre-
atie van arbeidsplaatsen te vergroten, maar dat alleen is onvoldoende. Naast het 
cao-beleid gericht op herverdeling van arbeid zijn er specifi eke maatregelen in de 
sfeer van de arbeidsvoorziening nodig om werklozen terug te brengen naar de ar-
beidsmarkt.

In de jaren ’80 ligt het accent binnen het arbeidsmarktbeleid in eerste instantie 
op het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Een van de gevolgen van de stagne-
rende werkgelegenheidsontwikkeling is dat jongeren moeilijk kunnen toetreden. 
In de loop van de tien jaren verschuift het accent, omdat blijkt dat een aanzienlijke 
groep werklozen werkloos blijft: het probleem van de langdurige werkloosheid. 
De ontwikkeling op de arbeidsmarkt is complex. Niet alleen jeugdwerkloosheid 
of langdurige werkloosheid vragen om aandacht, ook de relatief hoge werkloos-
heid onder vrouwen en etnische minderheden vormt een probleem, terwijl de re-
gionale spreiding van de werkloosheid eveneens een onderwerp van zorg is.
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Jeugdwerkloosheid
Begin 1982 staan bijna 500.000 mensen als werkzoekend ingeschreven bij de ar-
beidsbureaus, ruim 40% daarvan is jonger dan 25 jaar. De vrees bestaat dat de 
schoolverlaters, die zich later dat jaar op de arbeidsmarkt zullen melden, voor een 
belangrijk deel kunnen worden toegevoegd aan die grote groep. De vraag is hoe 
die ontwikkeling kan worden gekeerd. Een van de antwoorden wordt gegeven 
door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, A.A. van der 
Louw (pvda) , die bepleit dat werkloze jongeren worden verplicht tot het verrich-
ten van gemeenschapstaken. Er volgt een storm van protest, maar zijn voorstel 
leidt wel tot het besef dat stevige maatregelen nodig zijn. Terpstra  en Kroon  doen 
in de werkgroep Werkgelegenheid en Arbeidsduur van de Stichting van de Arbeid 
voorstellen, die binnen het cnv nader worden uitgewerkt door Hofstede  en Ha-
zenbosch . Zij bepleiten in een notitie, die in mei 1982 in de Verbondsraad aan de 
orde komt, een ‘distributieregeling’. ‘Dat wil zeggen werkzoekende jongeren krij-
gen – op basis van cao-afspraken – slechts een arbeidsovereenkomst aangeboden 
met een gemiddelde werktijd die ten hoogste 50% van de in de bedrijfstak gebrui-
kelijke arbeidsduur bedraagt’. Om in voldoende inkomen te voorzien, ontvan-
gen deze jongeren 50% van een rww-uitkering. ‘Parallel aan deze regeling wor-
den scholingsvoorzieningen opgezet, waaraan deze jongeren kunnen deelnemen’. 
De schrijvers menen dat dit voorstel, gegeven de situatie op de arbeidsmarkt, ‘het 
minst slechte is’ en dat op deze manier tijd gekocht wordt om het economisch 
herstel een kans te geven zonder dat een generatie jongeren – ook op langere 
termijn – het slachtoffer van de werkloosheid wordt.228 De Verbondsraad voelt 
waarschijnlijk niet zo veel voor dit voorstel, dat – zo blijkt uit brieven die aan de 
Raad zijn geschreven – niet op warme steun van de cnv-jongeren kan rekenen. De 
bondsvoorzitters zijn onderling verdeeld over de aanpak van de jeugdwerkloos-
heid. Gebruik maken van de mogelijkheden die al beschikbaar zijn – zoals werken 
in deeltijd – lijkt voldoende. Er is ook een defensief argument: de Verbondsraad 
wil voorkomen dat cnv-voorstellen de koppeling tussen leer- en arbeidsovereen-
komst onder druk zetten. Dat verband moet worden gehandhaafd.229 Althans dat 
vindt het cnv in 1982. Twee jaar later hecht het cnv aanmerkelijk minder aan dit 
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verband, zo blijkt uit een notitie met de cnv-inzet voor overleg met het kabinet 
en de werkgevers. Het cnv bepleit ontheffi ng van de Wet minimumloon en mini-
mumvakantiebijslag (wml) als leren en werken onvoldoende zijn te onderschei-
den en accepteert – als leren en werken wel zijn te scheiden – dat jongeren geen 
loon ontvangen voor de dagen dat zij lessen volgen.230 Het accent is duidelijk ver-
schoven. Het cnv kiest voor het hoe dan ook niet verliezen van een generatie jon-
geren in plaats van vast te houden aan bestaande verworvenheden. Het overleg 
tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet vindt plaats op 13 juli 1984 en 
leidt tot een gezamenlijke verklaring.231 Die verklaring sluit aan op de aanbevelin-
gen van 24 november 1982 en bevat een oproep aan cao-partijen ‘via het maken 
van afspraken een extra impuls te geven aan de bestrijding van de jeugdwerkloos-
heid’. Zonder een uitputtende opsomming na te streven, denkt de Stichting van 
de Arbeid naast het creëren van extra arbeidsplaatsen voor jongeren – mogelijk 
ook in deeltijd – aan de versterking en uitbreiding van het leerlingwezen, zodat 
het aantal deelnemers kan worden verdubbeld. Zonder dat expliciet te vermelden, 
wordt hierbij uitgegaan van de ontkoppeling tussen de leer- en de arbeidsovereen-
komst. Daarnaast bepleit de Stichting het scheppen van praktijk-leermogelijkhe-
den voor jongeren, die nog niet kunnen instromen in het leerlingwezen en wordt 
cao-partijen gesuggereerd om groeibanen in het leven te roepen.232

De Gids reageert enthousiast op het akkoord onder de kop ‘Stichting pakt 
jeugdwerkloosheid aan’. De lezer wordt geïnformeerd over de inhoud, maar 
hem wordt tegelijkertijd duidelijk gemaakt dat het cnv ook oog heeft voor ande-
re groepen werklozen. ‘Het cnv heeft juist een brief geschreven aan het kabinet 
waarin de positie van de volwassenen die langdurig werkloos zijn, met klem onder 
de aandacht wordt gebracht’.233

Tijdens het najaarsoverleg op 29 november 1985 wordt met bescheiden tevreden-
heid teruggekeken op recente ontwikkelingen, maar kabinet en sociale partners 
zijn ‘van oordeel dat het beleid zowel gericht op economische groei als op her-
verdeling van werk, alsmede op het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt 
dient te worden voortgezet’. Daarom worden vier werkgroepen in het leven ge-
roepen, die aan de slag gaan op een aantal beleidsterreinen.234 De werkgroepen 
werken blijkbaar snel, want al op 2 mei  1986 komen partijen opnieuw bijeen om 
vier rapporten vast te stellen. Het eerste rapport bevat aanbevelingen om de scho-
lingsinspanningen van cao-partijen te intensiveren. Door werkenden te scholen, 
komt er kwalitatief gezien ruimte om minder geschoolde werklozen aan het werk 
te helpen.235 Het tweede rapport constateert dat de aanbevelingen om de jeugd-
werkloosheid te bestrijden een positief effect hebben gehad, maar dat de werk-
loosheid onder jongeren nog steeds hoog is. Het blijft dan ook nodig het ingezet-
te beleid voort te zetten.236 In het derde rapport wordt beklemtoond dat moeilijk 
plaatsbare werklozen extra aandacht verdienen. Dat kan door het treffen van sti-
muleringsmaatregelen. Een werkgever ontvangt een bepaalde tegemoetkoming 
bij het in dienst nemen van een langdurig werkloze, bijvoorbeeld het verlagen van 
zijn premieafdracht.237 Het vierde rapport bepleit het verbeteren van de informa-
tievoorziening over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onder andere door het 
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verbeteren van de registratie bij de arbeidsbureaus.238 De Verbondsraad stemt in 
met deze rapporten, omdat veel van het eigen cnv-beleid wordt herkend, maar 
waarschuwt tegelijkertijd voor het feit dat deze inspanningen niet in de plaats mo-
gen komen van afspraken over herverdeling van werk.239 

De afspraken over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid blijken te werken, 
maar daarmee is het probleem van de jeugdwerkloosheid niet integraal opgelost. 
Dat brengt het tweede kabinet Lubbers , dat in 1986 tot stand komt, tot het Jeugd-
werkgarantieplan (jwg). ‘Het jeugdwerkgarantieplan beoogt als centraal element 
de werkgarantie: de overheid neemt in samenwerking met de sociale partners de 
verantwoordelijkheid op zich jeugdige werklozen een plaats in leer- of arbeids-
proces te garanderen’. Jongeren tot en met 20 jaar, die een half jaar of langer zon-
der werk zijn, krijgen een garantie op werk op een boventallige arbeidsplaats in 
de collectieve sector. Om te voorkomen dat jongeren op zo’n garantiebaan blijven 
zitten, wordt bewust geprobeerd hen te laten doorstromen naar normale banen 
in de marktsector. De uitvoering van de jwg wordt opgedragen aan de gemeen-
ten.240 Het cnv reageert in eerste instantie gematigd positief op het voorstel 50.000 
jongeren aan het werk te helpen, maar er zijn tal van praktische vragen bij de uit-
voerbaarheid.241 Belangrijk bezwaar is dat het ‘plan’ geen plan is, maar een globale 
gedachte, die nog verder moet worden uitgewerkt. Daarbij speelt het vraagstuk 
van de verdringing van bestaande banen binnen de collectieve sector door de ga-
rantiebanen een rol. Ook is er geen geld gereserveerd om het plan uit te voeren 
en worden er geen scholingsvoorzieningen opgenomen. ‘Er zijn – kortom – veel 
bezwaren tegen de voorstellen, maar weten wij iets beters?’ zo besluit een notitie 
aan de Verbondsraad.242

De vakbeweging blijft bezwaren houden tegen het jwg, zo blijkt in het najaar 
van 1987 uit het eindrapport van de tripartiete werkgroep jeugdwerkloosheid. De 
bonden van overheidspersoneel zijn niet betrokken bij de totstandkoming van het 
plan, de beloning van de deelnemers wordt eenzijdig door de overheid vastgelegd 
en dat is in strijd met het beginsel van de vrije onderhandelingen, het begrip pas-
sende arbeid wordt voor jongeren anders toegepast dan in het algemeen gebruike-
lijk is en de doorstroming naar reguliere banen is onvoldoende verzekerd.243 Het 
rapport is dan ook verdeeld, maar dat staat niet in de weg dat het jwg vorm krijgt 
langs de eerder uitgezette lijnen en dat de vakbeweging meewerkt aan de uitvoe-
ring.

Het eindrapport maakt deel uit van een nieuwe reeks rapporten over het functi-
oneren van de arbeidsmarkt. In die rapporten wordt voortgebouwd op de rappor-
ten uit 1986. ‘Vastgesteld is – zo melden de notulen van de Verbondsraad – dat de 
uitkomsten van de rapporten niet opzienbarend zijn’. De Verbondsraad wijt deze 
magere resultaten aan ‘de grote publieke druk’ waaronder de werkgroepen moes-
ten werken en aan ‘het feit dat er eigenlijk niet veel nieuwe zaken besproken kon-
den worden’. Ondanks dat stemt het cnv in met de rapporten.244

Met de introductie van het Jeugdwerkgarantieplan wordt overigens een nieuwe 
weg ingeslagen in het kader van de bestrijding van de hardnekkige werkloosheid: 
door het scheppen van boventallige plaatsen wordt geprobeerd werklozen te re-
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integreren en te laten doorstromen naar reguliere banen. Feitelijk is het jwg een 
moderne versie van de aanvullende werkgelegenheid waarover in de jaren voor de 
Tweede Wereldoorlog het nodige te doen was.245 Het is overigens niet alleen de 
overheid, die met behulp van boventallige banen de werkloosheid wil bestrijden, 
ook binnen het cnv wordt door de Jongerenorganisatie een initiatief ontwikkeld 
om moeilijk plaatsbare werklozen aan het werk te helpen. Jongerenwerker A. van 
Dijk  start de zogenoemde Brugprojecten. Een sterk op de persoonlijke ontwik-
keling gerichte methode om voornamelijk jongeren, die zeer langdurig werkloos 
zijn, aan het werk te krijgen. Brugprojecten geven cao-onderhandelaars van cnv-
bonden de mogelijkheid om afspraken over de instroom van jongeren te voorzien 
van een optie de gemaakte afspraken ook uit te voeren.246

Langdurige werkloosheid
‘Het vraagstuk van de jeugdwerkloosheid wordt overigens verdrongen door dat 
van de langdurige werkloosheid’, zo stelt het 43ste Verslag van het cnv. ‘Een groei-
end aantal personen is 12 maanden of langer zonder werk. In 1985 bedroeg het 
aantal langdurig werklozen 53,5% van de totale werkloosheid: in 1986, bedroeg 
dat percentage 54,2%’. Er dreigt zich een tweedeling in de werkloosheid af te te-
kenen: de ene groep werklozen vindt – mede als gevolg van de opbloeiende eco-
nomie – binnen een jaar nieuw werk, een andere – groeiende groep – vindt geen 
werk.247 Uit het eindrapport tripartiete overleg langdurige werkloosheid, dat in 
september 1987 verschijnt, blijkt duidelijk dat de duur van de langdurige werk-
loosheid toeneemt. Het aantal mensen dat drie jaar of langer op zoek is naar een 
baan groeit gestaag: een op de vier geregistreerde werklozen (171.000 personen) 
is langer dan drie jaar werkloos. Het is derhalve dringend nodig om in actie te ko-
men. Uit onderzoek blijkt dat de werkloosheid op zich een oorzaak van de werk-
loosheid aan het worden is. Deze mensen missen recente werkervaring en gelet op 
de ruime arbeidsmarkt zijn er altijd wel mensen met ervaring te vinden. Ook het 
lage opleidingsniveau is debet aan de verslechterende positie. Het blijkt ook dat de 
motivatie om werk te zoeken afneemt naar mate de werkloosheid langer duurt. De 
Stichting van de Arbeid bepleit – met volle instemming van het cnv – een inten-
sivering van het bestaande beleid en de introductie van nieuwe werkvormen. Het 
wordt van belang geacht om heroriënteringsgesprekken te voeren met mensen, die 
drie jaar of langer zonder werk zijn. Doel van deze gesprekken is re-activering en 
het opstellen van een activiteitenplan om mensen toch weer te laten deelnemen.248 
Op de achtergrond speelt mee dat uit onderzoek blijkt dat langdurig werklozen 
niet alleen niet langer deelnemen in het arbeidsproces, maar ook in andere maat-
schappelijk opzichten buiten spel komen te staan.

Tijdens de formatie van het derde kabinet-Lubbers  (1989) wordt de fi nanciering 
van een nieuwe mogelijkheid gecreëerd, te weten de banenpool.249 Als blijkt dat 
de eerder genoemde heroriënteringsgesprekken niet tot een kansrijk activiteiten-
plan leiden, dan kan geprobeerd worden mensen op een banenpoolplaats aan het 
werk te zetten. Een banenpoolplaats is een boventallige arbeidsplaats in de col-
lectieve sector, waar mensen werkervaring kunnen opdoen. Van daaruit kunnen 
zij dan doorstromen naar een reguliere baan bij de overheid of in de marktsector. 
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Het cnv beschouwt de introductie van de banenpool als ‘een van de eerste resul-
taten van de nieuwe bestuursvorm van de arbeidsbureaus’ en is dan ook positief 
over dit initiatief.250 

Werken met behulp en met behoud van uitkering
In de loop van de jaren wordt een reeks arbeidsvoorzieningsinstrumenten ont-
wikkeld om te bevorderen dat werklozen geschoold worden en/of met behulp van 
een fi nanciële tegemoetkoming aan de slag gaan. Zo ontstaat een breed scala, dat 
aan het eind van de jaren ’80 dringend toe is aan vereenvoudiging. Mede op advies 
van de wrr wordt besloten de arbeidsvoorzieningsmaatregelen gericht op scho-
ling onder te brengen in de Kaderregeling Scholing en de maatregelen om lang-
durig werklozen te reïntegreren in de Kaderregeling Arbeidsinpassing. Beide re-
gelingen stimuleren de betrokkenheid van sectorale partijen, vanuit de gedachte 
dat juist cao-afspraken een succesvol draagvlak scheppen onder het activerend 
arbeidsmarktbeleid.251

Naast de reguliere arbeidsvoorzieningsmaatregelen komen twee andere moge-
lijkheden tot ontwikkeling, die tot doel hebben om werklozen in te schakelen in 
de samenleving. Bij de fi nanciering van deze initiatieven wordt gebruik gemaakt 
van uitkeringsgelden. In de Werkgelegenheidsnota 1983-1984 is een voorstel op-
genomen rond het zogenoemde derde arbeidscircuit. Daarbij speelt het kabinet in 
op tal van maatschappelijke activiteiten om werklozen op de een of andere ma-
nier actief te laten zijn. De kern van het derde arbeidscircuit is dat aan ‘overheids-
diensten en kwartaire instellingen de mogelijkheid wordt geboden een aantal bo-
ventallige arbeidsplaatsen te scheppen ten behoeve van langdurig werklozen’. 
Uitkeringsgerechtigden die langer dan een jaar werkloos zijn en tussen de 18 en 
55 jaar oud zijn, kunnen ‘op vrijwillige basis gedurende één jaar met behoud van 
uitkering aan het derde arbeidscircuit deelnemen’.252 Het cnv reageert zeer terug-
houdend op het voorstel, want door de introductie van het derde arbeidscircuit 
kunnen personele bezuinigingen in de collectieve sector worden vereenvoudigd 
– bestaande werkgelegenheid blijft bestaan, maar de mensen op die banen zijn 
niet langer ambtenaren met een volwaardige rechtspositie, maar vrijwillige uitke-
ringsgerechtigden. Het cnv – zo wordt in het commentaar duidelijk gemaakt – is 
op zichzelf niet tegen het feit dat werklozen bepaalde activiteiten verrichten en 
toch hun uitkering behouden. ‘Deze activiteiten moeten evenwel zoveel mogelijk 
buiten de normale beroepsuitoefening vallen, mogen absoluut geen bestaande ar-
beidsplaatsen in gevaar brengen en moeten in het algemeen een projectmatig (…) 
karakter hebben. Daarnaast moeten deze activiteiten door een regionale toetsings-
commissie (…) getoetst worden’. Het Verbond maakt duidelijk dat sprake is van 
‘een formidabele wildgroei’ en dat het hoognodig is ‘dat het kabinet in overleg met 
werkgevers en werknemers een aantal regulerende afspraken maakt om de onge-
wenste ontwikkelingen een halt toe te roepen’.253 De vrees is, dat op zich goed be-
doelde maatregelen erg lijken op het paard achter de wagen. Het cnv is dan ook 
eerder voorstander van de mogelijkheden om te werken met behulp van uitkering. 
Bij deze vorm van aanvullende werkgelegenheid worden activiteiten ontwikkeld, 
die nuttig zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling (bijvoorbeeld in de 
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sfeer van de infrastructuur), waarvan de bekostiging plaatsvindt uit uitkeringsgel-
den en extra-overheidsmiddelen. De werklozen op deze projecten werken tegen 
normale arbeidsvoorwaarden. Het cnv stelt vier voorwaarden aan deze vorm van 
werkloosheidsbestrijding: er mag geen sprake van concurrentievervalsing zijn, 
het moet om aanvullende projecten gaan, tenminste 70% van het uitvoerend per-
soneel moet werkloos zijn en het werk moet tegen normale arbeidsvoorwaarden 
worden uitgevoerd.254 Ook hier sluit het cnv in zijn voorwaarden aan op het oude 
debat over aanvullende werken uit de crisisjaren. Ook hier worstelt het cnv met 
het oude dilemma: ten koste waarvan mogen werklozen aan werk worden gehol-
pen? Kunnen en mogen verworvenheden, die niet zonder reden zijn nagestreefd, 
worden opgegeven om andere te verwerven? Uit de reactie op de genoemde werk-
gelegenheidsnota – maar ook op tal van andere plaatsen – blijkt de tweestrijd. Niet 
alleen rond werken met de inzet van de uitkering, maar ook op andere terreinen. 
De strijd rond de sociale zekerheid – die in het volgende gedeelte aan de orde 
komt – is daarvan ook een voorbeeld.

Het pleidooi  van het cnv (en andere) om ordenend op te treden rond werken 
met behulp of behoud van uitkering, leidt tot een adviesaanvrage aan de ser. Op 
17 juli 1984 legt minister De Koning  een ontwerp van wet voor aan de Raad. Het 
advies is eind oktober gereed en in hoofdlijnen ondersteunt de ser de ministe-
riële voornemens om onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden vooraf te 
doen toetsen door een of meer provinciale commissies, terwijl de arbeidsplaats ten 
hoogste een jaar mag bestaan. De commissies toetsen of de extra banen bestaande 
banen verdringen of dat er sprake is van concurrentievervalsing en/of sprake is 
van budgetvervalsing.255 

De betrekkelijke snelle ser-advisering wordt niet gevolgd door een even snel 
wetgevingstraject. De Tweede Kamer aanvaardt de wet pas drie jaar later op 3 no-
vember 1987 en de behandeling in de Eerste Kamer stagneert. Uiteindelijk neemt 
de minister het wetsontwerp op 3 maart 1993 terug, want de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de samenstelling van de werkloosheid maken onbetaalde ar-
beid door uitkeringsgerechtigden steeds minder relevant.256

Tripartisering arbeidsvoorziening
In een paar jaar tijd wordt een aantal akkoorden gesloten over het functioneren 
van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers maken gebruik van het feit dat 
de overheid zich sinds 1982 anders opstelt dan in eerdere jaren. In de jaren ’70 
kunnen partijen van mening verschillen in de wetenschap dat de overheid regelend 
zal optreden (zelfs als werkgevers en werknemers het wel eens zijn, kiest de over-
heid eigen oplossingen). De polarisatie, die in de jaren ’60 begint en kenmerkend 
kan worden genoemd voor de jaren ’70, is in niet onbelangrijke mate verdwenen. 
Daarbij speelt een aantal factoren, waarvan de omvang van de problemen zelf er 
een is, terwijl ook het politiek klimaat is veranderd. De neiging tot gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt blijkt ook uit 
een andere ontwikkeling: de tripartisering van de openbare arbeidsvoorziening.

De discussie over de institutionele vormgeving van het arbeidsmarktbeleid in 
Nederland is – zeker in relatie tot het voortdurende debat over de uitvoerings-
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organisatie van de sociale zekerheid – bescheiden te noemen. In 1930 verwerft de 
overheid zich het monopolie op de arbeidsbemiddeling en in 1944 besluit het ka-
binet de centrale organisatie van de openbare arbeidsvoorziening, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tot stand is gekomen, te handhaven.257 In het midden van 
de jaren ’60 raakt het concept van het actieve arbeidsmarkt in zwang. Dat leidt tot 
de instelling van de Raad voor de Arbeidsmarkt en doet de wens tot een brede-
re wettelijke basis onder het arbeidsmarktbeleid toenemen. Toch komt het – on-
danks aanhoudende aankondigingen – niet tot wetgeving.

Op 19 mei 1980 vraagt de minister van Sociale Zaken, W. Albeda , advies aan de 
ser over het te voeren beleid en de institutionele vormgeving.258 Daarbij gaat Al-
beda  ervan uit dat de taken van de overheid op het gebied van het arbeidsmarkt-
beleid zijn toegenomen en nog verder zullen toenemen. Met betrekking tot de 
arbeidsbemiddeling wil de minister de opvattingen van de ser weten rond de mo-
gelijkheden om meer publieke grip op dit verschijnsel te krijgen, met name de be-
middeling met winstoogmerk is de minister een doorn in het oog.

De adviesaanvrage komt in behandeling bij een commissie van de Raad voor de 
Arbeidsmarkt. Een commissie, die alle tijd neemt om een advies voor te bereiden. 
Eerst wordt uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van arbeid in de samenleving en 
de doelstellingen van het arbeidsvoorzieningsbeleid. Daarna staat de commissie 
stil bij de vraag welke rol sociale partners moeten spelen. Er zijn in beginsel drie 
mogelijkheden: een verdere integratie, waarbij het eindpunt ligt bij een tripartiete 
bestuursstructuur, een verdere deconcentratie waarbij de overheid de voorwaar-
den schept voor sectorale beleidsorganen of verdere profi lering van de bestaan-
de situatie, waarin werkgevers en werknemers een adviserende rol spelen. Sociale 
partners moeten uit deze drie mogelijkheden een keus maken. Een keuze, die be-
invloed wordt door veranderende politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

In september 1981 treedt het tweede kabinet-Van Agt  (cda, pvda, d’66) aan. 
Eén van de beleidsthema’s van dat kabinet is de deconcentratie van rijkstaken. De 
verantwoordelijke minister, E. van Thijn , gaat voortvarend van start en betrekt 
ook de toekomst van arbeidsbureaus in zijn beschouwing. De arbeidsbureaus 
zijn immers de decentrale uitvoeringsorganen van het Directoraat-Generaal van 
de Arbeidsvoorziening.259 De minister van Sociale Zaken voelt niet veel voor de 
plannen van zijn ambtgenoot en stelt dat hij het advies van de ser afwacht. Vanuit 
vakbondsperspectief is een mogelijke deconcentratie van het arbeidsmarktbeleid 
geen aanlokkelijke gedachte, omdat dan de gemeenten invloed krijgen op een be-
leidsdomein dat sociale partners toch zeker tot hun eigen invloedssfeer rekenen. 
Daarmee is echter nog geen keuze voor een alternatief besturingsmodel gemaakt.

Op 5 maart 1982 schrijft het cnv een brief aan de commissie van voorbereiding. 
Het cnv kiest in die brief voor een bipartiet bestuur, waarbij een belangrijke rol 
is weggelegd voor het regionale niveau. Deze cnv-keus sluit aan bij een meer al-
gemene opvatting van de christelijke vakbeweging over de rol van het maatschap-
pelijk middenveld: werkgevers en werknemers behoren samen de verantwoorde-
lijkheid voor het arbeidsmarktbeleid te dragen. Een paar jaar later – in 1985 – zal 
het cnv een soortgelijke opvatting presenteren rond de uitvoering van de werkne-
mersverzekeringen. Hoewel het cnv kiest voor een bipartiete bestuursstructuur, 
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bepleit de vakcentrale fi nanciering door de overheid, die in ruil voor de betaling 
het recht van aanwijzing kan verkrijgen.

De werkgevers kiezen voor een andere mogelijkheid waarbij het accent ligt 
op bipartiete sectorale organen. Een bi- of tripartiet orgaan op landelijk niveau 
schept daarbij de voorwaarden voor het functioneren van de sectorale organen. 
De fnv reageert pas na lange tijd en kiest voor de versterking van de huidige ad-
viesrol, waarbij sommige adviezen een min of meer dwingend karakter moeten 
krijgen. Daarbij speelt voor de fnv de vrees dat door het nemen van verantwoor-
delijkheid voor het arbeidsvoorzieningsbeleid ook verantwoordelijkheid voor het 
sociaal-economisch beleid van het kabinet ontstaat – een situatie die de fnv wil 
voorkomen. Het cnv deelt die vrees niet.

De kern van het advies dreigt verdeeld te raken en daarom besluiten werkge-
vers en werknemers in de commissie van voorbereiding tot informeel overleg. Dat 
overleg vindt plaats rond de jaarwisseling en leidt begin 1983 tot een gezamenlijke 
conclusie: partijen zijn allen voorstander van een tripartiete bestuursstructuur. Bij 
de totstandkoming van dat vergelijk speelt het veranderde klimaat tussen werkge-
vers en werknemers ongetwijfeld een rol – in november 1982 wordt het Akkoord 
van Wassenaar gesloten – maar meer nog is de invloed van de alsmaar groeien-
de werkloosheid en het gevoel dat een betere openbare arbeidsvoorziening kan 
bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt en daarmee aan een lagere 
werkloosheid.260

Ondanks het feit dat het cnv inzette op een bipartiet bestuursmodel is het Ver-
bond tevreden over het bereikte resultaat. Hofstede , die bestuurlijk verantwoor-
delijk is, en Hazenbosch , die namens het cnv deel neemt aan de voorbereiding van 
het advies, schrijven in september 1983 aan de Verbondsraad dat ‘in de nieuwe 
structuur’ werkgevers en werknemers zich ‘van adviseurs tot medeverantwoor-
delijken’ ontwikkelen. ‘Gelet op de uitgangspunten van het cnv-beleid menen de 
cnv-vertegenwoordigers in de ser-commissie – daarin gesteund door de Com-
missie Arbeidsmarktbeleid – dat deze nieuwe beheersvorm aansluit bij die uit-
gangspunten’. Bijna terloops merken de schrijvers op dat de fnv nog een andere 
opvatting heeft, maar blijkbaar vertrouwen zij er op dat de discussie in de kring 
van de fnv gunstig zal uitpakken.261 Dat blijkt het geval als in mei 1984 het inte-
rim-advies verschijnt.

In dat advies bepleit een unanieme Raad voor de Arbeidsmarkt een tripartiet 
bestuursmodel, waarin werkgevers, werknemers en de overheid gedrieën ver-
antwoordelijk worden voor de openbare arbeidsvoorziening in Nederland. Het 
feit dat zij zo’n bestuurlijke inrichting bepleiten heeft ook te maken met het feit 
dat minister De Koning  kenbaar heeft gemaakt een voorstander van dat bestuur-
lijk model te zijn, zodat het advies in goede aarde zal vallen. Onder een Centraal 
Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (cba) komt – in de visie van de Raad – een 
aantal Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (rba). De Raad kiest der-
halve nadrukkelijk voor een regionale boven een sectorale inrichting van de uit-
voeringsorganisatie. Blijkbaar deelt de Raad de gedachte dat mensen in sectoren 
werken, maar in regio’s wonen en dat het laatste veelal doorslaggevend is bij hun 
arbeidsmarktgedrag.262
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488 9  ‘Om werk en welzijn’

Voor het cnv geven drie argumenten de doorslag om het medebewind over 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie te aanvaarden. In de eerste plaats is er on-
vrede over het functioneren van de arbeidsbureaus: ‘Beslissingen nemen kost 
soms veel tijd. Het beleid sluit vaak niet aan bij de ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Maatregelen om mensen aan het werk te helpen zijn nogal ingewikkeld’. 
Een tweede overweging is dat cao-partijen steeds vaker afspraken maken over 
allerhande arbeidsvoorzieningsactiviteiten. Betrokkenheid bij de uitvoeringsor-
ganisatie kan het uitvoeren van die cao-afspraken alleen maar verder verbeteren. 
Als derde argument noemt het cnv een principiële overweging. ‘Werkgevers en 
werknemers zijn de partijen op de arbeidsmarkt. Het cnv vindt dat deze partijen 
samen de problemen op de arbeidsmarkt moeten oplossen. Zij zijn volgens het 
cnv eerst verantwoordelijk’. Opvallend in deze argumentatie is dat eerder het ac-
cent ligt op het bipartiete dan op het tripartiete karakter. De auteur lijkt dit ook 
te beseffen, want verderop in het artikel merkt hij op dat er ook een voorwaar-
denscheppende overheidsrol is die bestuurlijke betrokkenheid van die overheid 
rechtvaardigt.263 

In oktober 1985 verschijnt het eindadvies van de ser, ruim vijf jaar na de oor-
spronkelijke adviesaanvrage van de minister. In dat advies gaat het ondermeer om 
het begrip arbeidsbemiddeling, dat nu een ruimere interpretatie krijgt dan het be-
grip op basis van jurisprudentie in de praktijk heeft. Feitelijk combineren werk-
gevers en werknemers hun opvattingen. De werknemers zijn voorstanders van 
een brede uitleg van het begrip, zodat alle arbeidsbemiddelingsactiviteiten, zoals 
headhunters en impresariaten, er onder vallen. Werkgevers willen juist meer mo-
gelijkheden voor het particuliere initiatief. Daarom stelt de Raad voor een breed 
begrip te hanteren en om een vergunningenstelsel in te voeren. Iedereen mag 
– mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden – arbeidsbemiddelende activitei-
ten verrichten, zij het dat daartoe een vergunning moet worden verkregen van het 
toekomstige Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (cba). Ook uitzendbureaus 
vallen in de toekomst onder een vergunningenstelsel.
Het feit dat de minister en de sociale partners het eens zijn over de nieuwe be-
stuursvorm, is nog geen garantie voor een snelle invoering van de wet. In april 
1985 reageert het kabinet offi cieel op het interim-advies. Op hoofdlijnen wordt 
het advies gevolgd, maar op een paar onderdelen wijkt het kabinet af. Zo wil het 
kabinet dat sociale partners bijdragen aan een Algemeen Fonds voor de Arbeids-
voorziening – medebewind moet ook vorm krijgen in meebetalen. Ook op ande-
re punten – de samenstelling van de overheidsgeleding in het cba, het voorzitter-
schap en de wijze waarop het toezicht door de overheid vorm krijgt – neemt het 
kabinet andere standpunten in dan de ser. Deze andere kabinetsopvattingen zet-
ten de betrokkenheid van sociale partners onder druk: werkgevers en werknemers 
zijn niet bereid tot fi nanciële deelname in een fonds.

De minister heeft als voornemen de wet te laten voorbereiden door een in-
terdepartementale projectgroep, die op voorstel van de Directeur-Generaal Ar-
beidsvoorziening, F.H.A.M. Kruse , wordt versterkt met vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers.264 Deze projectgroep staat onder leiding van R. de 
Boer , de voormalig directeur van de Directie Werkgelegenheidsbeleid. De eer-
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ste taak van De Boer  is om partijen op een lijn te brengen, omdat werkgevers en 
werknemers er – zoals gezegd – niets voor voelen mee te werken aan een wet, waar 
zij niet volledig achter kunnen staan. In de zomer van 1985 wordt een compromis 
gesloten: er kan een fonds worden opgericht, maar sociale partners worden niet 
gedwongen tot medefi nanciering.

De projectgroep De Boer  start haar werkzaamheden formeel in november 1985. 
Al snel blijkt dat van spoedige wetgeving geen sprake is. Er moet een reeks van 
praktische en principiële vragen worden opgelost en dat kost – ook door het gro-
te aantal betrokkenen, door ambtelijke weerstand en door onderlinge verschillen 
van mening – de nodige tijd. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de weder-
waardigheden die zich voordoen tijdens de totstandkoming van de ontwerp Ar-
beidsvoorzieningswet, zij het dat drie aspecten toch de aandacht vragen.

Het eerste betreft de relatie tussen de minister van Sociale Zaken en het (toe-
komstige) cba. De ambtelijke deelnemers bepleiten in meerderheid het recht van 
de minister het cba desgewenst een aanwijzing te kunnen geven. Sociale part-
ners verzetten zich heftig tegen deze aanwijzingsbevoegdheid, want op die ma-
nier dreigt de gelijkwaardigheid tussen de drie bestuursgeledingen in het geding 
te komen. De minister is vertegenwoordigd in het cba en kan een mogelijk onge-
wenste uitkomst van een debat dan na afl oop corrigeren door het geven van een 
aanwijzing. De cnv-vertegenwoordiger in de projectgroep is een uitgesproken te-
genstander van deze overheidsinvloed – een opvatting, die een weerklank is van 
soortgelijke discussies rond de totstandkoming van de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie. Op enig moment beëindigt de minister dit aanhoudende dispuut door 
– zonder al te veel ambtelijk overleg, zelfs tegen ambtelijke adviezen is – af te zien 
van een aanwijzingbevoegdheid.

Het tweede verschil van mening betreft de vormgeving van de nieuwe organisa-
tie. De vraag is – simpel geformuleerd – of er één organisatie moet komen of een 
aantal organisaties. In het laatste geval worden de regionale besturen zelfstandige 
organen, in het eerste geval is het cba eindverantwoordelijk en zijn de regionale 
besturen ondergeschikt aan het cba. De keuze van de meerderheid van de project-
groep valt uiteindelijk op het zogenoemde één-orgaanmodel. Sociale partners be-
pleiten deze organisatievorm in de werkgroep-Hazenbosch  omdat op die manier 
de mogelijkheden om sectoraal en regionaal arbeidsvoorzieningsbeleid te verko-
pen het beste is te realiseren.265

Een derde probleem gaat over de strategie van de nieuwe organisatie. Is het een 
organisatie die zich vooral richt op de ondersteuning van het zwakke aanbod op 
de arbeidsmarkt of is het een organisatie die als gezaghebbende intermediair op-
treedt voor alle werkzoekenden en/of alle vacatures? Daarover ontstaat in de pro-
jectgroep geen echte overeenstemming en het wordt derhalve in belangrijke mate 
overgelaten aan het cba. Overigens zijn sociale partners het onderling wel eens 
over de strategie: ondersteuning van mensen met een zwakke arbeidsmarktposi-
tie kan alleen maar succesvol vorm krijgen als de nieuwe organisatie als gezagheb-
bend instituut met een sterke marktpositie kan optreden.

In april 1987 – later dan oorspronkelijk de bedoeling – verschijnt het verdeelde 
rapport van de projectgroep. Een paar maanden later – begin september – stelt de 
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ministerraad het ontwerp van wet vast. Een ontwerp dat in alle opzichten tege-
moet komt aan de wensen van sociale partners. Op 22 augustus 1988 schrijft de 
Verbondsraad dan ook een brief aan de Vaste Commissie voor Sociale zaken en 
Werkgelegenheid, waaruit blijkt dat ‘het cnv zich geheel kan vinden in het aan u 
voorgelegde voorstel’. Het cnv maakt duidelijk dat de Kamer niet al te veel moet 
veranderen aan het wetsontwerp: ‘Het voorstel is (…) een evenwichtig bouw-
werk, dat op logische wijze samenhangt. Het verdient dan ook uw steun, zonder 
dat nog verdere verfi jningen of wijzigingen worden aangebracht’.266 Tot slot van 
zijn zeer positieve brief dringt het cnv aan op spoedige invoering, maar dat is te-
vergeefs. Tegenover de positieve houding van het cnv staat een Kamermeerder-
heid die ernstige bezwaren heeft tegen een of meer onderdelen van het wetsvoor-
stel. De tegenstellingen tussen de Kamer en de minister verharden zich in de loop 
van de tijd, waarbij De Koning  spitsroeden moet lopen: hij moet ervoor zorgen 
voldoende aan de Kamer tegemoet te komen zonder dat die tegemoetkomingen de 
betrokkenheid van sociale partners doen afnemen.

Op 3 mei 1989 valt het kabinet-Lubbers  II over een verschil rond het reiskos-
tenforfait. Die val vertraagt op het oog de behandeling van het wetsontwerp, maar 
kan – zeker achteraf – worden beschouwd als de redding daarvan. Het regeerak-
koord – cda en pvda gaan samen regeren – gaat materieel uit van de aanvaarding 
van de Arbeidsvoorzieningswet, ook al omdat in het overleg tussen Kamer en mi-
nister een aantal geschillen wordt beslecht. De Koning  keert niet terug op Sociale 
Zaken, hij wordt opgevolgd door B. de Vries , die eerder als een tegenstander van 
de nieuwe wet werd gezien. De Vries  slaagt er in de wet door de Tweede Kamer te 
loodsen en op 28 juni 1990 wordt de wet door de Eerste Kamer aanvaard. De tri-
partiete arbeidsvoorziening kan van start.

Het feit dat het cnv bestuurlijk betrokken raakt bij de nieuwe organisatie, heeft 
gevolgen voor het cnv zelf. Op basis van een door het cba verstrekte vergoeding 
besluit het cnv tot twee vormen van personele inzet. De 28 regionale besturen 
worden gedeeltelijk bemensd door cnv-districtsbestuurders en gedeeltelijk door 
bondsbestuurders. ‘Door deelname van bondsbestuurders wordt sectorale kennis 
binnen het bestuurscircuit gebracht. Daarnaast ontstaat binnen de bonden ken-
nis van en betrokkenheid bij de openbare arbeidsvoorziening. Beide elementen 
zijn in verband met de (…) samenhang tussen het arbeidsvoorzieningsbeleid van 
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en het arbeidsvoorzieningsbeleid in of bij cao 
van belang’.267 Daarnaast trekt de vakcentrale twaalf medewerkers aan die de ver-
tegenwoordigers in de besturen gaan ondersteunen. 

‘Op 11 december 1990 draagt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
het Directoraal-Generaal voor de Arbeidsvoorziening over aan cba-voorzitter 
De Boer . Op 1 januari 1991 wordt de wet offi cieel van kracht’.268 Ruim 10 jaar 
nadat minister Albeda  zijn adviesaanvrage aan de ser zond, waarin hij vooral de 
versterking van de positie van het Rijk op het terrein van het arbeidsmarktbeleid 
op het oog had. De ontwikkeling in het denken over de rol van de overheid – die 
door achtereenvolgende kabinetten-Lubbers  geacht wordt te verkleinen – heeft 
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het klimaat geschapen om deze wet mogelijk te maken. Daarbij speelt de onvrede 
van werkgevers en werknemers over het arbeidsmarktbeleid en de institutione-
le vormgeving daarvan ook een belangrijke rol naast het toegenomen onderlinge 
vertrouwen. Minister De Koning  kiest op cruciale momenten eerder voor een ver-
gelijk met sociale partners dan met ambtelijk betrokkenen – zij het met uitzon-
dering van de drijvende kracht achter de gehele ontwikkeling: directeur-generaal 
Kruse .

Het cnv realiseert niet de oorspronkelijk gewenste bestuursstructuur, maar 
wordt wel bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de openbare arbeidsvoorzie-
ning. Dat naast de rol van sociale partners in de wereld van de sociale zekerheid, 
maakt dat zijn institutionele betrokkenheid nooit groter is geweest.

9.3   Sociale zekerheid

Als de gedachte ontstaat dat op de sociale zekerheid bezuinigd moet worden 
– en dat idee groeit naar mate de Nederlandse economie zich in de jaren ’70 en ’80 
moeizaam blijft ontwikkelen – dan is er een aantal mogelijkheden. De eerste mo-
gelijkheid is het volume te beperken, het aantal mensen dat een beroep kan doen 
op een uitkering verminderen. Dat volume kan beperkt worden door uitkerings-
gerechtigden weer aan werk te helpen dan wel door maatregelen te treffen om te 
voorkomen dat mensen werkloos of arbeidsongeschikt raken. Het verlagen van de 
loonkosten of het verbeteren van de arbeidsomstandigheden zijn daarbij instru-
menten, terwijl ook gebruik gemaakt kan worden van het arbeidsvoorzieningsin-
strumentarium.

Een tweede mogelijkheid is het aanpassen van de ‘polisvoorwaarden’, dat wil 
zeggen dat de hoogte en/of de duur van de uitkering neerwaarts wordt bijgesteld 
en dat de toegang tot de uitkering bemoeilijkt wordt. 

De derde mogelijkheid – naar zijn aard een van bescheiden omvang – is het ver-
lagen van de uitvoeringskosten. Daaraan verwant is het streven om door een ade-
quate uitvoering het misbruik van uitkeringen terug te dringen. Dat laatste is ove-
rigens ook van belang vanuit het draagvlakperspectief: misbruik brengt kwade 
reuk mee en tast het draagvlak onder een regeling op den duur aan.

Alle drie deze vormen worden in de jaren ’70 en ’80 ingezet om de stijgende kos-
ten van de sociale zekerheid in Nederland terug te dringen. Dat is een ogenschijn-
lijk eenvoudige constatering, de praktijk is anders. Het simpel inzetten van een 
of meer van de genoemde mogelijkheden heeft immers gevolgen en die gevolgen 
moeten politiek en maatschappelijk aanvaardbaar worden geacht. De weerstand 
tegen veranderingen is dan ook telkens groot.

In de aanpassingen van de sociale zekerheid speelt L. de Graaf  een belangrijke 
rol. Tussen 1977 en 1989 is hij staatssecretaris van Sociale Zaken (en Werkgelegen-
heid) en hij neemt de ‘verbouw’ van de sociale zekerheid politiek en inhoudelijk 
voor zijn rekening.269 Dit feit maakt het voor het cnv allemaal extra lastig, want 
De Graaf  werkte sinds 1953 bij de vakcentrale. Eerst als medewerker sociale ze-
kerheid, daarna als bestuurder en tot slot als vice-voorzitter van het Verbond. In 
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de media wordt het vakbondsverleden van De Graaf  regelmatig in herinnering ge-
roepen en daarmee wordt de indruk gewekt dat het cnv ‘het er ook wel mee eens 
zal zijn’ – althans dat gevoel leeft bij bestuurders van het Verbond. Reden om zich 
extra duidelijk te verzetten. De politiek-inhoudelijke tegenstellingen leiden ook 
tot scherpe persoonlijke tegenstellingen.

9.3.1   De Ziektewet

Op 16 november 1981 legt het kabinet-Van Agt  II zijn regeringsverklaring af. 
Daarin wordt onder andere aangekondigd dat werkgevers verplicht zullen wor-
den de eerste vijf ziektedagen voor eigen rekening te nemen.270 Diezelfde dag 
bespreekt de Verbondsraad de verklaring. Daar blijkt dat verschillend gedacht 
wordt over de kabinetsplannen over het terugdringen van het ziekteverzuim. De 
meningsverschillen verdwijnen als sneeuw voor de zon als het kabinet op 4 janu-
ari 1982 een adviesaanvrage aan de ser stuurt. Uit de adviesaanvrage blijkt dat het 
kabinet wil dat de eerste vijf ziektedagen inderdaad voor rekening van werkgevers 
komen. Alleen kleine werkgevers mogen dit risico herverzekeren. Ook wil het ka-
binet dat sociale premies worden betaald over een ziektewetuitkering. De klap op 
de vuurpijl is dat  ‘de werknemers genoegen moeten nemen met 80% van het bru-
toloon gedurende de ziekteperiode. cao-bepalingen welke leiden tot 100%, wor-
den nietig verklaard’. Het cnv wijst de voorstellen verbolgen af en besluit om in 
de ser niet mee te werken aan het ontwikkelen van alternatieven. ‘De kans is zeer 
groot dat die door het kabinet zullen worden opgepikt en bovenop de kabinets-
voorstellen worden doorgevoerd’.271 Het vertrouwen van het cnv in de politieke 
besluitvorming en in het kabinetsgedrag lijkt niet erg groot.

Het Verbond is vast van plan zich krachtig te verzetten tegen de voornemens en 
het roept zijn leden dan ook nadrukkelijk op dit verzet te steunen. De Gids van 13 
januari 1982 opent met de kop ‘cnv tegen overheid: Handen af van de Ziektewet!’. 
Dit thema zal de eerste drie maanden van het jaar volledig domineren. Alle Gidsen 
roepen met pamfl etachtige voorpagina’s op tot verzet tegen de ziektewetplannen 
van minister Den Uyl  en zijn staatssecretaris mevr. I. Dales (pvda) . Kern van het 
cnv-bezwaar: het kabinet tast de onderhandelingvrijheid van de vakbeweging aan 
en werknemers moeten opnieuw gaan betalen voor een ziektewetuitkering, waar-
voor zij al eerder loonruimte hebben ingeleverd. Het cnv vreest dat de komende 
cao-onderhandelingen nog maar over één ding zullen gaan, namelijk over de pre-
mies die werknemers (opnieuw) moeten betalen voor loondoorbetaling tijdens 
ziekte. Terwijl het debat toch vooral moet gaan over de bestrijding van de werk-
loosheid. Ook de gevolgen voor zieken, die worden geconfronteerd met een ‘acute 
loondaling’ en met ‘grote fi nanciële zorgen’, zijn niet acceptabel. Met de beken-
de vakbondsretoriek wordt ‘onaanvaardbaar’ dan gemakkelijk ‘volstrekt onaan-
vaardbaar’.272 Het cnv ziet een duidelijk verband tussen de kabinetsvoornemens en 
de al eerder afgekondigde gedeeltelijke loonmaatregel: dit kabinet gaat voorbij aan 
wat er allemaal al gebeurd is en heeft geen enkel oog voor de enorme bedragen, die 
de afgelopen jaren al door de Nederlandse werknemers zijn ingeleverd.
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Op 1 februari staat het vraagstuk opnieuw op de agenda van de Verbondsraad. 
Nu gaat het niet om de inhoud, maar om de vraag hoe het cnv zijn verzet tegen de 
plannen vorm kan geven. Op 12 februari zal de ser over de kabinetsplannen ad-
viseren. ‘Er zijn geruchten dat de fnv voornemens is demonstratieve bijeenkom-
sten te beleggen op 13 februari’. De vraag is of het cnv moet aanhaken. Daarover 
wordt genuanceerd gedacht, dat wil zeggen dat de bondsvoorzitters het onderling 
oneens zijn – ook omdat de actiebereidheid per sector nogal lijkt te verschillen. 
‘Uiteindelijk wordt besloten niet aan de fnv-aktie deel te nemen, daar het cnv niet 
offi cieel is benaderd. Het zou erop neerkomen dat het cnv, in deze, een bijwagen 
wordt van de fnv’ en dat is een gruwel in de ogen van de Verbondsraad. De Ver-
bondsraad besluit tot twee dingen: op de 13e wordt er een eigen demonstratieve 
vergadering georganiseerd en op 15 februari wordt een extra-vergadering van de 
Verbondsraad belegd waarvoor de fractievoorzitters van de drie regeringspartijen 
worden uitgenodigd.273 

Op 8 februari bespreekt de Verbondsraad het Ontwerp-advies inzake Vermijd-
baar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Verbondsraad schaart 
zich achter de werknemersstandpunten in het diep verdeelde advies.274 Voor de 
werkgevers ‘vormen de voorgenomen maatregelen zoals die in de adviesaanvrage 
zijn omschreven niet een eerste keuze. Dit deel [van de ser, ph] is echter bereid 
de keuze van het kabinet voor wat betreft het terrein en de omvang van de om-
buiging als een gegeven te aanvaarden voor het innemen van een standpunt ter-
zake van de onderhavige adviesaanvrage’. Dit accepteren betekent overigens niet 
dat de werkgevers geen kritiek hebben, want die hebben zij wel. Deze verbleekt 
echter bij die van de vakbeweging. De werknemers menen dat ‘uit de adviesaan-
vrage blijkt dat door het kabinet beoogde maatregelen (…) slechts kunnen wor-
den bereikt door de in de bestaande arbeidsovereenkomsten opgenomen en veelal 
in cao’s verankerde loondoorbetalingsbedingen te vernietigingen. Dit betekent 
een rechtstreekse aanval op de door vakbondstrijd verworven posities van werk-
nemers. Het hier aan het woord zijnde deel van de Raad acht dit onaanvaardbaar: 
een dergelijk ingrijpen in de bestaande collectieve en individuele arbeidsovereen-
komsten is in strijd met het vrije en democratisch recht van werknemers en werk-
gevers en hun organisaties om in onderling overleg arbeidsvoorwaarden overeen 
te komen’.275 

‘Massaal protest in Hoogeveen en Rotterdam’. Op 13 februari vergadert het cnv 
demonstratief – niet op één maar op twee plaatsen in het land vanwege de grote 
belangstelling. In een ‘open brief’ heeft Van der Meulen  zijn leden opgeroepen 
deel te nemen. Hij legt nog maar eens uit wat er aan de hand is. Natuurlijk gaat 
het om het ziekengeld, maar ‘onze zorg gaat verder. Het lijkt erop alsof men in 
Den Haag van plan is om de collectieve arbeidsvoorwaarden voor ons in te vullen. 
Daarmee stappen de politici over de grenzen van hun verantwoordelijkheid heen. 
Zij nemen ons immers de verantwoordelijkheid af’. Dat kan niet en op die manier 
‘komt niets terecht van een eensgezinde aanval op de werkloosheid’.276
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Het cnv voelt zich begin januari overvallen door de kabinetsvoorstellen, maar het 
kabinet is even verrast over het harde verzet van de vakbeweging. Den Uyl  haalt 
dan ook gedeeltelijk bakzeil. Hij ziet af van de ingreep in de collectieve arbeids-
overeenkomsten.277 Daarmee zijn de bezuinigingsvoorstellen overigens niet van 
tafel. Dat blijkt tijdens de bijeenkomst met de drie fractievoorzitters op 15 febru-
ari. De bijeenkomst met W. Meijer  (pvda), R. Lubbers (cda) en L.J. Brinkhorst 
( d’66) levert niet zo heel veel op. Meijer is nog het duidelijkst: hij wil ook geen 
ingreep in de cao’s, maar de voorgenomen bezuiniging moet wel worden gereali-
seerd. Hij meent ook dat de ziektewetuitkering gelijk moet blijven aan 100% van 
het nettoloon.278 

Nu de centrale ingreep in de cao’s van tafel is, kunnen de gesprekken in de sec-
toren opgang komen. Die verlopen uitgesproken moeizaam en de loonkosten-
stijging zal als gevolg van het ziektegelddebat zeker boven het door het kabinet 
gewenste maximum van 6,5% uitkomen. ‘Het cnv zal een verklaring uitgeven, 
waarin er op aangedrongen zal worden om snel met een wetsontwerp te komen. 
Het verbond legt zich niet vast op de 6,5%. Wel zal het verklaren dat de bonden 
– in verantwoordelijkheid – bereid zijn de fi nanciering van de 100% ziektewetuit-
kering bespreekbaar te maken in het cao-overleg, in het kader van de totale on-
derhandelingen, waarin de werkgelegenheid prioriteit heeft.279 Blijkbaar is ook het 
cnv – naar de beste Nederlandse gebruiken – bereid water in de wijn te doen.

In De Gids van 24 maart wordt alles nog eens paginagroot uitgelegd. Tijdens de 
demonstratieve bijeenkomsten hebben de bondsvoorzitters uitgelegd dat zij twee 
dingen per se niet willen: ‘geen ingrepen in de cao en geen terugval in inkomen 
als men ziek is’. Den Uyl  heeft vervolgens zijn plannen bijgesteld en de vakbewe-
ging krijgt gelijk. ‘Ondertussen was de fnv al begonnen met acties in de bedrijven. 
Het cnv heeft daaraan niet meegedaan, omdat men het volstrekt onjuist vond om 
te staken tegen een wetsontwerp waarvan de inhoud nog niet eens bekend was. 
Daarbij komt als een keihard argument, dat het cnv een beleid voert gericht op 
verbetering van de werkgelegenheid. Stakingen, die bedrijven schade toebrengen 
passen helemaal niet in deze fi losofi e. Bovendien is het onjuist om in bedrijven te 

Afb. 31   Protest tegen de plannen om de Ziektewet te veranderen.
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staken, terwijl het wetsontwerp bij de regering vandaan moet komen’. De Ver-
bondsraad, die in dit Gidsartikel offi cieel aan het woord is, maakt nog maar eens 
duidelijk dat het Verbond anders denkt over actievoeren dan de fnv. De vraag of 
de ziektewetuitkering 100% van het nettoloon zal blijven bedragen, zal tijdens 
de cao-onderhandelingen aan de orde komen. De cnv-inzet is duidelijk. Daar-
bij heeft ‘de Verbondsraad ja gezegd op de vraag of de meerkosten bespreekbaar 
zijn’.280

Uiteindelijk loopt het debat met een sisser af: tijdens de cao-onderhandelingen 
wordt overal besloten tot het handhaven van de uitkering op 100%. Wel is zicht-
baar geworden dat ziekteverzuim een belangrijk vraagstuk is en dat verzuimda-
ling voordelig is voor bedrijven en instellingen. 

Begin september 1984 – het kabinet bereidt zich voor op de Rijksbegroting 1985 – 
zendt staatssecretaris De Graaf  opnieuw een adviesaanvrage aan de Stichting van 
de Arbeid over de ‘niveauverlaging Ziektewet per 1 januari 1985’. Het kabinet is 
van plan ‘om per 1 januari 1985 het uitkeringspercentage ingevolge de zw te verla-
gen tot 75% alsmede over te gaan tot premieheffi ng over de uitkeringen bij ziek-
te’. Ook heeft het kabinet het voornemen dit percentage in 1986 te verlagen tot 
70%.281

Het cnv reageert afwijzend en heeft ‘morele en zakelijke bezwaren’ tegen de 
verlaging van de ziektewetuitkering. De reactie is veel minder fel dan een paar 
jaar eerder en de lezer van De Gids wordt ondergedompeld in verhalen over het 
75-jarig bestaan, dat juist in die periode uitvoerig wordt gevierd.282 De betrekke-
lijk gematigde reactie is zeker ook het gevolg van de unanieme afwijzing van de 
kabinetsvoorstellen door de Stichting van de Arbeid. Weliswaar hebben partijen 
elk eigen overwegingen, maar de conclusie is hetzelfde: de voorstellen moeten 
‘als niet wenselijk’ worden aangemerkt. De wijzigingen in de ziektewet hebben 
onherroepelijk gevolgen voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. ‘Daardoor dreigt 
ook in het kader van het Stichtingsakkoord van november 1982 in gang gezette 
meerjarenbeleid ter zake van rendementsverbetering en herverdeling van werk 
in gevaar te komen’.283 Dat wil – zo lijken partijen te zeggen – de staatssecretaris 
toch zeker niet op zijn geweten hebben. Overigens blijven partijen verdeeld over 
de vraag of er wettelijke regels moeten komen om bovenwettelijke uitkeringen 
aan bepaalde voorwaarden te binden. Werknemers wijzen zo’n wettelijke bepa-
ling af, want die maakt inbreuk op de contractsvrijheid. Werkgevers willen zo’n 
voorstel accepteren, want daardoor kunnen onbeheersbare gevolgen aan banden 
worden gelegd.

Resultaat is opnieuw dat de Ziektewet in beginsel ongewijzigd blijft, maar daar-
mee is het debat over deze wet niet afgerond. De vervolgdiscussie komt nu niet 
langer uit de koker van het kabinet, maar is het gevolg van een cnv-nota over een 
andere inrichting van de werknemersverzekeringen.

In oktober 1985 stelt de Verbondsraad de Discussienota Vakbeweging en Werkne-
mersverzekeringen vast. ‘De vakbeweging heeft de werknemersverzekeringen altijd 
beschouwd als arbeidsvoorwaarden’, zo is het uitgangspunt van de nota. Met deze 
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benadering sluit het cnv aan op de oude notie van Talma  dat loon voldoende moet 
zijn, niet alleen voor het dagelijks brood, maar ook voor het afdekken van bepaal-
de risico’s die werknemers tijdens hun leven lopen. De werknemersverzekeringen 
behoren dan ook primair ‘tot het verantwoordelijkheidsgebied van de vakbewe-
ging’. De overheid draagt hiervoor, net als voor de overige arbeidsvoorwaarden, 
geen directe verantwoordelijkheid’. De taak van de overheid kan beperkt blijven tot 
het geven van een wettelijk kader in een ‘Wet op de werknemersverzekeringen’.284

Het cnv zendt de nota aan de Stichting van de Arbeid, die in mei 1986 besluit 
om een speciale werkgroep in het leven te roepen om de nota te bespreken. cnv-
beleidsmedewerker Kastelein  – de auteur van de cnv-nota – treedt op als commis-
sievoorzitter.

Op 23 februari 1987 bespreekt de Verbondsraad het eerste resultaat van de 
werkgroep. Deze werkgroep heeft zich gericht op de ‘praktische mogelijkheden 
en problemen van een overdracht van bevoegdheden in het geval van de Ziek-
tewet’. De werkgroep ziet twee mogelijke modellen, waaruit sociale partners 
een keuze kunnen maken. In model A blijft de huidige Ziektewet (zw) bestaan, 
‘waarbij deze wet op een aantal punten zou moeten worden gewijzigd c.q. opge-
schoond in die zin dat een aantal bepalingen kan verdwijnen, sommige bepalin-
gen elders kunnen worden ondergebracht, dan wel al of niet in gewijzigde vorm 
aan de vrijheid van contractspartijen kan worden overgelaten’. In model B wordt 
gedacht aan een overheveling van de essentialia van de zw in het kader van het ar-
beidsovereenkomstenrecht naar het Burgerlijk Wetboek’.285

De Verbondsraad is van opvatting dat model A het beste aansluit bij de cnv-
visie.286 Praktisch komt het model er op neer, dat de bestaande Ziektewet wordt 
gehandhaafd, maar dat deze wet zo wordt opgeschoond dat sociale partners 
maximale ruimte krijgen om in cao-onderhandelingen een eigen invulling te ont-
wikkelen. Zo bepaalt – ter illustratie – de wet dat sociale partners geen wachtda-
gen mogen afspreken.287 Die beperking moet uit de wet, zodat partijen desgewenst 
wel wachtdagen overeen kunnen komen.

Ook andere organisaties komen tot dezelfde conclusie als het cnv en in de loop 
van juli 1987 stuurt de Stichting van de Arbeid een brief aan de minister en de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin de opvattingen van 
partijen wordt verwoord. De Stichting pleit voor ‘grotere verantwoordelijkheid 
van sociale partners voor de Ziektewet’. Daarbij acht de Stichting ‘het van groot 
belang dat het bestaande wettelijk kader van de sociale verzekeringen in grote lij-
nen gehandhaafd wordt’.288 Dat is op het eerste gezicht niet hetzelfde als het cnv 
in zijn oorspronkelijke nota bepleitte. Daarin werd juist geconcludeerd dat met 
een wet op de werknemersverzekeringen kon worden volstaan. Toch vindt de 
Verbondsraad de Stichtingsnotitie een stap in de goede richting, wellicht vanuit 
de gedachte dat niet alles in een keer kan.

De brief van de Stichting valt in goede aarde bij De Graaf . Op 19 oktober 1987 
laat hij de Stichting weten graag van gedachten te wisselen over de realisatie van 
een andere verdeling van bevoegdheden. Een tripartiete werkgroep gaat aan de 
slag en al spoedig is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De gemeenschap-
pelijke conclusies worden vastgelegd in een protocol. Daaruit blijkt dat sociale 
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partners en de staatssecretaris van oordeel zijn ‘dat het wenselijk is dat de overheid 
geen bemoeienis meer heeft met de bovenwettelijke uitkeringen in de zw’. Ook op 
een aantal andere punten – bijvoorbeeld rond de dagloonsystematiek – wordt be-
sloten dat de verantwoordelijkheid van cao-partijen kan toenemen.289  

9.3.2   Geïntegreerde werkloosheidsregelingen en stelselherziening

De sociaal-economische problemen leiden ertoe dat het kabinet maatregelen 
neemt om de kosten van de sociale zekerheid terug te dringen. De wens tot be-
zuinigen is niet de enige overweging van staatssecretaris De Graaf  om in augustus 
1980 advies te vragen aan de ser. De sociale zekerheidswetgeving is broksgewij-
ze opgebouwd en dat leidt – zoals ook al eerder door anderen is vastgesteld – tot 
complexe wetgeving en uitvoering. Ook het vraagstuk van de gelijkberechti-
ging van mannen en vrouwen maakt het nodig nog eens goed naar de wetgeving 
te kijken. Daarom wil De Graaf  de drie bestaande regelingen waarop werkloze 
werknemers een beroep kunnen doen, integreren. Hij wil dat zo doen dat die in-
tegratie bijdraagt aan aanmerkelijke besparingen. De integratie van de drie werk-
loosheidsregelingen is de eerste stap op weg naar één geïntegreerde loon- c.q. 
inkomens dervingsregeling, waarin ook andere uitkeringen worden opgenomen. 
De staatssecretaris ziet een basisvoorziening tot stand komen, waarbij aanvullen-
de regelingen mogelijk zijn. De basisvoorziening ligt op het niveau van het sociaal 
minimum, terwijl de aanvullende uitkering het gat tussen dat minimum en 80% 
van het verdiende loon moet dichten.290

Deze – zeer globaal geduide – benadering vormt voor het cnv aanleiding om 
zich te bezinnen op de toekomst van de sociale zekerheid. In de zomer van 1982 
begint de Verbondsraad aan de bespreking van de Discussienota inzake het CNV-
standpunt over de toekomst en fi nanciering van de sociale zekerheid en met name 
over de geïntegreerde werkloosheidsregeling (IWR).291 De nota is voorbereid door 
Molendijk  en zijn medewerkers en bevat derhalve in formele zin niet meer dan 
binnen het cnv levende gedachten.292 Wel is de nota afgestemd met de bonden in 
de commissie Sociale Zekerheid, maar ook dat is geen garantie voor brede instem-
ming. De Verbondsraad is uiterst kritisch over de inhoud van de nota, maar volgt 
de hoofdlijnen van de gekozen richting wel.293 Toch zijn er nog tal van zaken die 
nadere uitwerking verdienen. De huidige praktijk is dat ambtenaren een eigen 
werkloosheidsregime kennen. De beleidsgroep stelt voor dit onderscheid op te 
heffen, zodat het draagvlak onder de werkloosheidsregelingen kan worden ver-
groot. De bonden van overheids- en onderwijspersoneel zijn terughoudend, want 
zij vrezen bij gelijkschakeling verlies van rechtspositie en dat is niet goed uit te 
leggen aan de achterban. Er bestaat ook geen eenstemmigheid over de vraag of en 
in welke mate een gehuwde vrouw – niet zijnde kostwinner – gebruik moet kun-
nen maken van de nieuwe geïntegreerde regeling. Daarachter gaat de vraag schuil 
of bij het bepalen van de hoogte van de uitkering de gezinssamenstelling een rol 
moet spelen. Hier blijkt de worsteling van het cnv met de groeiende maatschap-
pelijke wens tot individualisering.
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Molendijk  en de zijnen zijn op zich voor een geïntegreerde regeling, want ‘het 
bestaande stelsel is niet alleen onrechtvaardig (bij langdurige arbeidsongeschikt-
heid houdt men in tegenstelling tot bij langdurige werkloosheid wel 80% van het 
dagloon tot het 65ste jaar), het is ondoorzichtig en verwarrend: immers de drie re-
gelingen worden uitgevoerd door twee uitvoeringsorganen; de defi niëring van di-
verse begrippen zoals ‘werknemer’ en ‘onvrijwillige werkloosheid’ verschilt in de 
drie regelingen’. Omdat de werkloosheidsregelingen niet op zichzelf staan, moet 
het debat over de iwr worden beschouwd in het kader van een totale visie op de 
werknemersverzekeringen. Alvorens die visie te verwoorden, gaat de beleids-
groep sociale zekerheid in op de economische omstandigheden. ‘De sociale zeker-
heid heeft de crisis niet veroorzaakt en met de ombuigende maatregelen van de so-
ciale zekerheid kan de economische crisis niet worden opgelost’. De zin wordt in 
de nota onderstreept om ook visueel te maken dat de kritiek op de sociale verwor-
venheden veelal onterecht is. De schrijvers ontkennen niet dat er geen verband is 
tussen de stijgende premies en de stijgende loonkosten, maar wijten dat aan het 
feit dat de premiestijging wordt afgewenteld. ‘Gezien de ontwikkelingen in de ko-
mende jaren zal er gekozen moeten worden: of de Nederlandse gemeenschap aan-
vaardt de stijgende kosten en levert reëel inkomen in, met andere woorden hogere 
premiebetaling waarbij de afwenteling wordt beëindigd of verdere teruggang van 
inkomens als gevolg van stijgende lasten door sociale zekerheid wordt afgewezen 
en beperking in niveau of aanpassingsmechanismen is onvermijdelijk’. De schrij-
vers – en met hen de Verbondsraad – kiezen voor het aanvaarden van hogere pre-
mies, die niet worden afgewenteld. Ook als dat lukt, zullen de uitgaven overigens 
hoog blijven. Derhalve menen Molendijk  c.s. dat ook het cnv niet ontkomt aan 
het voorstellen van ‘een aantal structurele besparingen’. Maar welke dan die be-
sparingen kunnen zijn, wordt niet echt duidelijk. In de nota wordt gepleit voor zo 
transparant mogelijke premieheffi ng en er wordt een duurzaam overheidsbeleid 
gevraagd in plaats van het huidige ad hoc beleid.

In het tweede deel van de discussienota komen de voorstellen van de staatsse-
cretaris aan de orde. De auteurs wijzen het zogenoemde twee-trajectensysteem 
principieel van de hand. De staatssecretaris stelt voor om een basisvoorziening in 
te voeren, die afhankelijk is van de relatieve behoefte van de rechthebbende, dat 
wil zeggen dat de hoogte van de basisuitkering afhankelijk wordt van de burger-
lijke staat, het mogelijke partnerinkomen en de gezinssituatie. De basisvoorzie-
ning ligt op het sociaal minimumniveau. Op deze basisvoorziening kan een aan-
vullende voorziening worden verstrekt. Deze benadering past niet in de visie van 
het cnv. De geïntegreerde werkloosheidsvoorziening dient een loondervingsver-
zekering voor werknemers te zijn. De hoogte van de uitkering dient een vast per-
centage van het laatst verdiende loon te zijn en de uitkering wordt op dit niveau 
verstrekt zolang dat nodig is. Hoogte en duur kunnen dan ook niet afhankelijk 
zijn van gezinsomstandigheden, van leeftijd noch arbeidsverleden. De toegang tot 
het gebruik van de verzekering wordt bepaald door de referte-eis.294 ‘Dit betekent 
dat de werkloosheiduitkering gedurende de gehele periode het karakter heeft van 
een zuivere sociale verzekering’. De nota bepleit een uitkeringspercentage van 75, 
maar stelt daarbij dat elke keuze op dit terrein tot op zekere hoogte arbitrair is. 
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Er wordt nadrukkelijk gewezen op het belang van het fl ankerend beleid: er moet 
meer aandacht komen voor het weer aan het werk helpen van werklozen. Als deze 
keuze leidt tot hogere premies, dan moet een koopkrachtoffer worden gebracht. 
Dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op, maar de gevolgen van de keuze 
voor een verzekeringsstelsel met een recht op een uitkering, die in een vaste ver-
houding staat tot zijn inkomen en in beginsel kan duren totdat iemand 65 jaar 
wordt, behoren te worden onderkend en aanvaard.

Zoals gezegd, is de Verbondsraad kritisch, maar deelt de hoofdlijn van de rede-
nering wel. Daarmee is de discussie nog niet afgelopen. De Verbondsraad wil de 
nota met de leden bespreken en dat gebeurt dan ook in het voorjaar van 1983.

In een paginagroot Gidsartikel worden de leden uitgenodigd deel te nemen aan 
vijf regionale discussieavonden over de toekomst van de werkgelegenheid en de 
sociale zekerheid.295 ‘Ruim 1000 cnv-leden hebben soms in alle heftigheid gedis-
cussieerd over inleveren van loon voor werkgelegenheid en over behoud van ons 
stelsel van sociale zekerheid’ rapporteert De Gids.296 Duidelijk wordt dat de le-
den op onderdelen van mening verschillen, maar zij willen het bestaande stelsel 
overeind houden. ‘Het liefst uiteraard door het weghalen van grove onrechtvaar-
digheden, het keihard bestrijden van fraude en het eventueel herschikken van de 
verhouding tussen werkloze en arbeidsongeschikte’. Een werkloze heeft nog wel 
kans op werk, een arbeidsongeschikte niet, ‘daarom mag een arbeidsongeschikte 
best wat meer hebben’.

De discussie wordt beïnvloed door het feit dat de staatssecretaris op 25 mei 
1983 zijn plannen voor de stelselherziening bekend maakt in een adviesaanvrage 
aan de ser. Daarbij sluit hij aan op zijn nota Herziening van het stelsel van soci-
ale zekerheid, die hij al twee jaar eerder aan de Tweede Kamer had voorgelegd. 
Het cnv reageert nu langs dezelfde lijnen als kort na het uitbrengen van die nota. 
De voorstellen van de staatssecretaris zijn strijdig met de mening van de leden, 
zoals die tijdens de ledenraadpleging bleek. ‘De cnv-leden hebben nadrukkelijk 
gesteld, dat geen werkloze in de bijstand mag komen. Volgens de adviesaanvraag 
gebeurt dat wel – na maximaal vijf jaar’. Weliswaar bevatten de voorstellen ook de 
gedachte ‘om de werkloosheidsuitkeringen en de wao dichter bij elkaar te bren-
gen’, maar aan dit positieve aspect wordt afbreuk gedaan door de uitkering in de 
tijd te verlagen. Dat is in strijd met de verzekeringsgedachte. De staatssecretaris 
wentelt de lasten van de economische crisis eenzijdig af op ‘groepen die het toch 
al moeilijk hebben’.297

Op 6 juni blikt de Verbondsraad offi cieel terug op de ledenraadpleging. De Ver-
bondsraad onderschrijft niet alleen de – niet verrassende – resultaten, maar gaat 
een stapje verder. De bondsvoorzitters stemmen ook in met een reeks van – tech-
nische – voorstellen om een solide fi nanciële basis onder de sociale zekerheid te 
leggen. Zo bepleit de Raad een herschikking van de premielast van arbeidsinten-
sieve bedrijven naar kapitaalintensieve bedrijven. Ook benadrukt de Verbonds-
raad dat de ambtenaren alleen met hun instemming onder de werkingssfeer van de 
nieuwe werkloosheidswetgeving mogen worden gebracht.298
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Na de zomer van 1983 begint de beleidsgroep sociale zekerheid met de voorberei-
ding van een cnv-nota over de stelselherziening, zoals die door de staatssecretaris 
wordt bepleit. In De Gids kan met enige welgekozen zinnen afstand worden ge-
nomen, maar het debat in de ser vergt aanzienlijk meer inzet. Op 12 maart 1984 
komt de CNV-nota over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid in de 
Verbondsraad aan de orde. Deze stemt in met de nota, die in sommige opzich-
ten minder strikt in de leer is dan de eerdere discussienota over de geïntegreerde 
werkloosheidsregeling.299

Het cnv meent dat er op zich genomen voldoende redenen zijn om het be-
staande stelsel te herzien. Het kabinet maakt de mogelijkheden van een stelsel-
herziening evenwel ondergeschikt aan de fi nanciële doelstellingen van het kabi-
net, ‘waardoor een aantal wezenlijke elementen voor een echte stelselherziening 
te weinig aandacht krijgt’. In principe zijn er twee stelsels mogelijk: een twee 
trajectensysteem en een loondervingsstelsel. In het eerste systeem wordt een 
basisuitkering – waarvan de hoogte afhankelijk is van de persoonlijke omstan-
digheden – verstrekt, mogelijk aangevuld met een aanvullende uitkering. In het 
loondervingsstelsel komt de verzekeringsgedachte voluit tot zijn recht omdat de 
uitkering loongerelateerd is. Het cnv kiest vanuit de verzekeringsgedachte voor 
een loondervingssysteem en komt daarmee in zekere zin wat terug op gedachten 
uit de jaren ’60 waarin het verzekeringsstelsel voorzichtig werd losgelaten. Alleen 
als dat systeem leidt tot ongewenste sociale uitkomsten wordt een aanvulling ver-
strekt. Al eerder heeft het cnv aangegeven dat deze uitkering door kan lopen tot 
de pensioengerechtigde leeftijd.

Het kabinet is ook van plan om de werkloosheidscomponent uit de arbeidson-
geschiktheidsverzekering te halen. Het cnv is tegen het afschaffen van deze ver-
disconteringsbepalingen, want de kans dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werk 
krijgt is veelal erg klein. Derhalve moeten deze mensen een volledige wao-uitke-
ring blijven ontvangen. ‘Dit wordt slechts anders als de uitkeringsrechten bij ar-
beidsongeschiktheid en werkloosheid gelijk gesteld zouden zijn. Op lange termijn 
streeft het cnv naar één loondervingsregeling voor werklozen en arbeidsonge-
schikten’. 

Het kabinet wil ook de ambtenaren onder de werkingssfeer van de nieuwe wet 
brengen. Het cnv is daar niet principieel op tegen, maar de eerdere voorwaarde 
– er moet overeenstemming zijn met de bonden – wordt herhaald.

Het kabinet stelt voor om in de ww een uitkeringsduur te bepalen, die rekening 
houdt met het arbeidsverleden. Omdat daarover voorlopig nog informatie ont-
breekt wordt uitgegaan van de leeftijd van de persoon, die een beroep op een uit-
kering doet. De uitkering varieert van een half jaar voor personen onder de 23 jaar 
tot maximaal 5 jaar voor personen boven de 60 jaar. Het cnv realiseert zich dat 
hoogte en duur van de uitkering in hoge mate de kosten van een stelsel bepalen. 
Het cnv kiest in dit kader voor een ‘een loongekoppelde uitkering, naar een vast 
percentage tot 65 jaar, waarbij echter na verloop van tijd een beperkte middelen-
toets plaatsvindt. Hierbij valt te denken aan toetsing op inkomen uit en in verband 
met arbeid binnen de economische eenheid’. Het cnv onderkent dat deze keuze 
tot problemen kan leiden als de toegang tot deze permanente uitkering te gemak-
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kelijk is. Daarom kiest het cnv voor een zeer zware referte-eis: iemand moet een 
arbeidsverleden van 5 of 10 jaar hebben. Iemand die niet aan deze eis voldoet, 
maar wel aan de nu geldende referte-eis van 130 dagen, ontvangt een in de tijd be-
perkte uitkering op basis van loonderving. In alle gevallen bedraagt de uitkering 
75% van het laatstverdiende loon.

In het voorstel van de staatssecretaris komen mensen na afl oop van de ww-uit-
kering in de bijstand. Het cnv kiest een andere opstelling: werklozen horen niet 
in de bijstand tenzij niet voldaan wordt aan de referte-eis.

Het is duidelijk dat de staatssecretaris en de christelijke vakcentrale principieel 
verschillende keuzes maken rond hoogte en duur van de uitkering. De staatsse-
cretaris kiest voor een tweetrajectensysteem met een beperkte uitkeringsduur, het 
cnv voor een loondervingsstelsel met een uitkeringsduur tot 65 jaar. Het cnv be-
klemtoont daarbij dat de aandacht moet worden gericht op het weer aan het werk 
helpen van mensen. Het feit dat er recht op een uitkering bestaat, wil immers niet 
zeggen dat iemand die ook levenslang moet ontvangen – juist het tegenovergestel-
de moet worden gerealiseerd. Daarover verschillen Verbond en staatssecretaris 
– bij hoge uitzondering – overigens niet van mening.300

De cnv-nota is geschreven om de bijdrage aan het gevraagde ser-advies over de 
toekomst van het stelsel vorm te geven. Dat ser-advies wordt op 29 juni 1984 
vastgesteld en bevat een baaierd aan opvattingen. In sommige gevallen – ambte-
naren wel of niet onder het stelsel – is een moeizaam compromis mogelijk geble-
ken, maar over hoogte en duur van de uitkeringen verschillen partijen van mening, 
zelfs zo dat de drie werknemersorganisaties in de Raad ook onderling van opvat-
ting verschillen. De drie vakcentrales zijn het er met elkaar over eens dat werk-
lozen niet in de bijstand moeten komen, maar over de vraag hoe dat moet, wordt 
nogal verschillend gedacht. De fnv pleit voor een basisuitkering bij werkloosheid 
die 70% van het dagloon bedraagt, maar waarbij het percentage toeneemt met de 
duur van het arbeidsverleden. Om voor een hogere uitkering in aanmerking te ko-
men moet dan ten minste vijf jaar gewerkt zijn, terwijl werklozen tussen 60 en 65 
jaar een uitkering ontvangen van 80%. Eenzelfde benadering kan in de zienswijze 
van de fnv worden gehanteerd bij de wao. De fnv-opvatting leidt – zo blijkt uit 
berekeningen in het advies – tot een uitgavenstijging van iets meer dan ƒ1,5 mil-
jard gulden.

Het cnv kiest een andere benadering. De loongerelateerde uitkering dient op 
langere termijn 75% van het dagloon te bedragen, maar ‘gelet op de huidige fi -
nanciële problematiek rondom de collectieve uitgaven acht dit deel van de Raad 
realisering (…) niet op korte termijn mogelijk. Daarom pleit het (cnv) ervoor om 
de uitkeringsrechten bij langdurige werkloosheid geleidelijk op te trekken en wel 
in die zin dat de collectieve uitgaven, afgezien van de realisering van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, niet toenemen’. Daarom kan de maximale 
loongerelateerde uitkering voorlopig vier jaar bedragen. Daarna ontvangen werk-
lozen een uitkering op minimumniveau zonder dat sprake is van een vermogens-
toets. Overigens is het fi nanciële gevolg van deze benadering dat de uitkeringslas-
ten voor werknemers bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid toenemen met 
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f710 miljoen. Om met name de bestaande gevallen in de wao niet met een forse 
inkomensdaling te confronteren bepleit het cnv tevens een overgangsregeling.

De mhp – tot slot – is van oordeel dat de extra-uitgaven die het gevolg zijn van 
verlenging van de werkloosheidsuitkering, moeten worden gecompenseerd door 
lagere uitgaven voor de wao. Daartoe is een zorgvuldige overgangsregeling nodig. 
De mhp kiest voor een loongerelateerde uitkering van 70% van het dagloon, die 
geleidelijk aan wordt afgebouwd naar een uitkeringsniveau van 65%, maar nooit 
lager mag worden dan 70% van het minimumloon. De mhp-benadering is dan 
ook de enige benadering in werknemerskring, die leidt tot bezuinigingen op de 
werknemersverzekeringen: bijna ƒ1,2 miljard.

Onnodig om te vermelden dat de werkgevers geheel andere opvattingen heb-
ben. Bij de werkgevers staat het streven naar een – ook op lange termijn – betaal-
baar stelsel voorop, terwijl ‘de beoogde stelselherziening een aanzienlijke bijdrage 
zal dienen te geven aan het realiseren van bezuinigingen in de sociale zekerheid 
tijdens de huidige kabinetsperiode’. De werkgevers kiezen voor een uitkeringsni-
veau van 60%, dat kan toenemen met een 0,5% van het loon voor elk gewerkt jaar 
met een maximum van 70%. Daarbij wordt de duur van de loongerelateerde uit-
kering beperkt tot maximaal 6 maanden. Daarna komt de uitkeringsgerechtigde 
in aanmerking voor een uitkering op minimumniveau zonder vermogenstoets. De 
besparing die de werkgevers denken te bereiken bedraagt f3.450 miljoen.301

Duidelijk is dat partijen onderling grondig verschillen, maar ook dat het cnv in-
tern steviger inzet dan in de ser als standpunt wordt ingenomen. Wellicht ligt de 
hoop op een compromis daaraan ten grondslag naast het besef dat de berekende 
meerkosten voor de cnv-benadering op zich niet sporen met de politieke wens tot 
bezuinigen zodat een stapje minder dus meer kans maakt.

Op 11 april 1985 publiceert het kabinet zijn defi nitieve plannen rond het stelsel 
van sociale zekerheid. Werklozen krijgen in de toekomst een uitkering geduren-
de een periode die afhankelijk is van hun leeftijd.302 Tot 23 jaar ontvangt iemand 
gedurende maximaal zes maanden een uitkering, boven de 60 jaar gedurende vijf 
jaar. De uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon en wordt in halfjaar-
lijkse stappen verlaagd tot 70% van het minimumloon. Daarna hebben zij nog ge-
durende een jaar recht op een vervolguitkering op minimumniveau, onafhankelijk 
van het partnerinkomen. Als de werkloze na de periode nog steeds is aangewezen 
op een uitkering dan kan hij of zij in aanmerking komen voor een bijstandsuit-
kering, waarbij overigens wel getoetst wordt op een partnerinkomen en/of eigen 
vermogen. Om in aanmerking te komen voor een uitkering wordt de bestaande 
referte-eis verder verscherpt: van de 39 weken voorafgaande aan de werkloosheid 
moeten er 26 zijn gewerkt.

Op deze hoofdregels worden twee uitzonderingen gemaakt. Om de positie van 
met name oudere langdurig werklozen te verbeteren, komt er een Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkeloze werknemers 
(iaow). Deze wet bepaalt dat een werkloze die 50 jaar of ouder is na ommekomst 
van zijn ww-periode een uitkering ontvangt zonder vermogenstoets en een be-
perkte toets op het inkomen van de partner. De tweede uitzondering wordt ge-
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vormd door de Toeslagenwet. Als mensen als gevolg van de regels een uitkering 
ontvangen die lager is dan het sociaal minimum, ontvangen zij een toeslag tot het 
minimum dat voor hun persoonlijke situatie van toepassing is. Bij het bepalen van 
dit recht wordt wel rekening gehouden met het inkomen van de partner, maar niet 
met eventueel vermogen.

Het kabinet doet geen voorstellen om de hoogte en duur van de wao te veran-
deren, maar voor nieuwe gevallen wordt de zogenoemde verdiscontering wel af-
geschaft. Voor het deel dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloos is, ontvangt 
hij een werkloosheidsuitkering conform de daarvoor geldende regels.303

Het zal weinig uitleg behoeven: het cnv kan niet instemmen met de voorstellen. 
In een persverklaring stelt het cnv dat ‘de kabinetsvoorstellen de toets der kritiek 
niet kunnen doorstaan. Het cnv is voorstander van een stelsel dat de solidariteit 
tussen werkenden en niet-werkenden zoveel mogelijk tot uiting brengt’. De voor-
stellen sluiten niet aan bij die visie van het cnv.304 Opvallend is de bijna berustende 
toon in het commentaar. Blijkbaar is de christelijke vakcentrale zich bewust van 
het feit dat voor het bepleiten van een andere aanpak elke politieke meerderheid 
ontbeert.

Op 12 augustus 1985 staat de stelselherziening opnieuw op de agenda van de Ver-
bondsraad. Nu om een ongevraagd ser-advies te bespreken. De staatssecretaris 
heeft twee andere organen – de Sociale Verzekeringsraad en het College Algeme-
ne Bijstandswet – om advies gevraagd. De ser ziet daarin aanleiding om ook zijn 
zienswijze te geven. De Raad reageert daarmee feitelijk op een aantal aspecten van 
de wetsvoorstellen in relatie tot het eigen, in juni 1984 uitgebrachte advies. Ook 
nu weer is de Raad verdeeld, maar op een aantal belangrijke punten is dat niet het 
geval. Zo wijzen werkgevers en werknemers het voorstel om de uitkering halfjaar-
lijks te verlagen van de hand. De relatie tussen premieheffi ng en uitkering raakt op 
die manier wel erg buiten beeld. 

Werkgevers en werknemers zijn – net als eerder – verdeeld over het al dan niet 
schrappen van de verdiscontering, maar zij zijn het er samen wel over eens ‘dat 
het ongewenst is dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte een aanvullend beroep 
moet doen op bijstandsverlening’. Ook denken sociale partners verschillend over 
de vraag of het begrip ‘passende arbeid’ in de wet moet worden vastgelegd. In het 
algemeen is het zo dat iemand in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitke-
ring als sprake is van onvrijwillige werkloosheid. Een werkloze moet zich evenwel 
inspannen om weer werk te vinden. Met behulp van het begrip ‘passende arbeid’ 
wordt bepaald of de voortdurende werkloosheid steeds onvrijwillig is. De werk-
gevers menen dat het begrip in de wet moet worden opgenomen en ook moet gel-
den voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De vakbeweging wijst opname in de 
wet af, want er valt geen sluitende juridische omschrijving te geven en het begrip 
kan niet ‘eenzelfde toepassing vinden op de restcapaciteit van partieel arbeidson-
geschikte werknemers als op volledig arbeidsgeschikte werknemers’.305

Het wordt het cnv steeds duidelijker dat de principiële lijn, die in eigen nota’s 
wordt gekozen, niet op enige steun van belang in de politieke wereld kan reke-
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nen. Mede daarom besluit het cnv een andere ‘aanvalslijn’ te kiezen. In de para-
graaf over de Ziektewet maakte ik al melding van de Discussienota vakbeweging 
en werknemersverzekeringen, die in oktober 1985 wordt vastgesteld door de Ver-
bondsraad. In deze nota pleit het cnv kort en goed voor overdracht van de werk-
nemersverzekeringen.

De nota begint met drie constateringen: er is de laatste jaren veel bezuinigd, de 
overheid heeft steeds meer invloed gekregen en de beslissingsmogelijkheden van 
sociale partners zijn verminderd. Drie ontwikkelingen die haaks staan op de vi-
sie van het cnv. In die visie vormen de werknemersverzekeringen onderdeel van 
de arbeidsvoorwaarden. Dat de afspraken daarover in wetten zijn vastgelegd kan 
geen kwaad, maar nu de overheid zich steeds meer inlaat met deze verzekeringen 
ontstaan de problemen. Al eerder – zo meldt de nota – heeft de Verbondsraad ‘de 
uitspraak gedaan dat de werknemersverzekeringen primair behoren tot het ver-
antwoordelijkheidsgebied van de vakbeweging en dat de overheid hiervoor, net als 
voor de overige arbeidsvoorwaarden, geen directe verantwoordelijkheid draagt’. 
Met deze stellingname keert het cnv terug naar oude uitgangspunten, veelal ge-
duid met begrippen als soevereiniteit in eigen kring en – nu ook katholieken deel 
uitmaken van het Verbond – het subsidiariteitsdenken. De oude ‘selfhelp’ wordt 
opnieuw benadrukt, na een lange periode waarin sturende bevoegdheden werden 
toegedacht aan de overheid. Tot op zekere hoogte past deze ontwikkeling bij de 
neoliberale ontwikkelingen in de samenleving. Het cnv kiest daarbij niet voor de 
markt als vervanger van de overheid, maar voor het maatschappelijk middenveld 
als institutionele voorziening.

Er zijn overigens niet alleen principiële redenen voor deze keus. De nota noemt 
ook pragmatische overwegingen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het voor 
ledenbinding van belang is dat sociale partners zelf verantwoordelijk zijn voor de 
werknemersverzekeringen. Dat past in een tijd dat ledenverlies en ontwikkeling 
van dienstverlening aan leden in de belangstelling staan.

Overdracht van werknemersverzekeringen betekent dat niet de overheid, maar 
sociale partners hoogte en duur van de uitkeringen bepalen. Daartoe moet de be-
staande Sociale Verzekeringsraad van een tripartiet orgaan worden omgevormd tot 
een bipartiet orgaan, dat de hoogste verantwoordelijkheid draagt voor de werkne-
mersverzekeringen. Werkgevers en werknemers worden niet alleen verantwoor-
delijk voor hoogte en duur, maar ook voor de uitvoering. In de zienswijze van het 
cnv wordt de uitvoering van de werknemersverzekeringen opgedragen aan de be-
drijfsverenigingen; de volksverzekeringen worden uitgevoerd door de Raden van 
Arbeid. Om er voor te zorgen dat mensen de verzekering als iets van hen zelf er-
varen, moeten er op plaatselijk en regionaal niveau meldingsposten van vertegen-
woordigers van de vakbeweging komen. Deze plaatselijke vertegenwoordigers (in 
de wandeling: pv’ers) vormen het gezicht van de verzekeringen en de persoonlijke 
schakel tussen de uitkeringsgerechtigde en de uitvoerende organisatie.306

Op zich presenteert het cnv een samenhangende visie op inhoud en uitvoering, 
maar de christelijke vakcentrale kiest wel een merkwaardig moment – alle hazen 
lopen de andere kant op.
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Het debat over de stelselherziening vraagt veel aandacht, maar het dagelijkse be-
leid gericht op bezuinigingen gaat onderwijl onverminderd voort. De voorpagi-
na van De Gids van 4 april 1984 wordt helemaal ingeruimd om te ageren tegen de 
kabinetsvoornemens om per 1 juli van dat jaar te korten op de uitkeringen. Wel-
iswaar heeft het kabinet de scherpste kantjes van eerdere voorstellen wat afgesle-
pen, maar de uitkeringen – ww en wao – worden beide verlaagd van 80 naar 75% 
en de wwv van 75 naar 70,5%. Het cnv maakt met drie kreten duidelijk waar het 
staat: ‘ww, wao en wwV op 75%; Geen werkloze in de bijstand; Agressief werk-
gelegenheidsbeleid. Dit is ons eindbod. Lager gaan we niet!’ Het cnv geeft niet al-
leen aan wat het wil, maar ook waarom: ‘omdat het cnv gelijke behandeling wil; 
omdat niemand om werkloosheid en arbeidsongeschiktheid vraagt; omdat verde-
len en scheppen van werk socialer is; omdat de vakbeweging in 1984 al 640 miljoen 
gulden heeft ingeleverd’.307

Nuances passen niet in een pamfl et, want de voorpagina van De Gids kan door 
leden in hun bedrijf worden opgehangen, zodat iedereen kan zien wat het cnv wil 
– de verborgen boodschap daarachter: wordt lid.

Om ook de politiek duidelijk te maken dat het zogenoemde 1 juli-pakket echt 
niet kan, organiseert het cnv een demonstratieve bijeenkomst op 28 mei in de 
Utrechtse Jaarbeurs.308 Tijdens de bijeenkomst maakt cnv-voorzitter Van der 
Meulen  op zijn geheel eigen wijze nog eens duidelijk dat de grens voor het cnv 
bereikt is. ‘Voor het cnv is het onaanvaardbaar, dat werklozen en arbeidsonge-
schikten, die worden afgeschat, in de bijstand terecht komen’. Van der Meulen : 
‘Werklozen en arbeidsongeschikten worden in de visie van het kabinet losgelaten 
en komen in één grote vergaarbak terecht. Op die bak staat dan: hier inleveren. 
Dat bestrijdt het cnv’.309 Zijn pleidooi blijkt niet tevergeefs. Tijdens de Kamerbe-
handeling moet het kabinet bakzeil halen op het voornemen de wwv te verlagen. 
‘Met genoegen constateert het cnv, dat de cda-fractie niet heeft toegegeven aan de 
grote druk van de regering om de wwv alsnog te verlagen tot 70%’. En – zo gaat 
het cnv nog een stapje verder dan de werkelijkheid wellicht toelaat – dit besluit 
biedt een goede basis om in het kader van de stelselherziening te doen wat het cnv 
wil: iedereen een gelijke uitkering van 75%.310 

Een paar maanden later is het weer raak. Opnieuw doet het kabinet voorstel-
len om de wao-, de ww-, en de wwv-uitkeringen naar 70% te verlagen. Het cnv is 
woedend. ‘Alles bij elkaar genomen, vindt het cnv, dat het kabinet de herverde-
ling van werk dreigt tegen te werken en allerzwaksten in de samenleving op grote 
achterstand zet’.311 Overleg met het kabinet blijkt niet te helpen en het cnv grijpt 
naar het middel van de demonstratieve bijeenkomst. Voor de tweede keer dat jaar 
wordt de Utrechtse Jaarbeurs afgehuurd. Formeel raadpleegt het cnv zijn leden, 
maar die leden hebben op de voorpagina van De Gids kunnen lezen wat het cnv 
vindt.312 Er moet voorrang worden verleend aan de invoering van de 36-urige 
werkweek en de uitkeringen moeten op 75% blijven. Op 19 november vindt de 
bijeenkomst ‘tegen de complete sloop van de sociale zekerheid’ plaats. De bijeen-
komst neemt een lange resolutie aan. In maar liefst 14 punten – sommige nog na-
der onderverdeeld – biedt het cnv zijn alternatief voor het kabinetsbeleid. Als het 
kabinet niet luistert – zo meldt voorzitter Van der Meulen  – dan wordt de reke-
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ning neergelegd op de cao-tafels.313 Het protest maakt deze keer geen doorslag-
gevende indruk. Het kabinet zet zijn plannen onverkort door en de uitkeringen 
komen op 70%.

9.3.3   De uitvoeringsorganisatie

Gedurende de jaren ’70 wordt intensief gediscussieerd over de vormgeving van de 
uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid, maar die discussies leiden niet tot over-
eenstemming tussen betrokkenen. Zowel op het departement van Sociale Zaken 
als binnen de ser wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een organisatiemodel, 
dat voor iedereen aanvaardbaar en ook nog werkbaar is. In mei 1984 is de ser ge-
reed met zijn werkzaamheden. In een unaniem advies wordt – wat de Raad be-
treft – een lange discussie afgerond. 

De ser constateert dat er brede overeenstemming bestaat over het feit dat de 
uitvoeringsorganisaties het uitvoerende werk goed doen, maar dat er aan ‘de be-
sturing van het geheel in termen van doelbepaling, beleidsinvulling, beleidsinfor-
matieverzameling, ontwikkeling, toezicht en coördinatie onvoldoende wordt toe-
gekomen’. Ondanks deze breed gedragen conclusie, deelt de ser niet de door de 
minister gekozen oplossingsrichting. In de visie van de ser dient het hoofdaccent 
van de uitvoering te liggen bij de gevalsbehandeling, de ‘uitvoering aan de voet’ en 
niet in de eerste plaats op het toezicht en de rol van de overheid daarin. De Raad 
meent ten principale dat sprake moet zijn van functionele decentralisatie. Op die 
manier kan de uitvoering van de sociale zekerheid onderdeel blijven vormen van 
het sociale beleid in de bedrijfstak, met name in relatie tot het arbeidsvoorwaar-
denbeleid. Vanuit die visie meent de Raad dat ook in de wereld van de sociale ze-
kerheid gekozen moet worden voor een model dat sterk lijkt op het model dat eer-
tijds in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie werd vormgegeven. Een model 
met een toporgaan en decentrale uitvoering door sociale partners in de bedrijfs-
takken. In het verlengde van die visie gaat de ser vervolgens zeer uitvoerig in op 
de gewenste rol van de Sociale Verzekeringraad (svr), die moet gaan functioneren 
als toezichthouder en die dient te bestaan uit werkgevers, werknemers en kroon-
leden. De Algemene Rekenkamer kan dan op zijn beurt de svr controleren. Om 
de toezichtsfunctie van de svr tot zijn recht te laten komen moet dit orgaan geen 
eigen beheerstaken meer uitvoeren, maar deze overdragen aan de Sociale Verzeke-
ringsbank. Het gaat om het dagelijks beheer van de fondsen voor werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. Naast het houden van toezicht op de bedrijfsverenigingen 
krijgt de svr tot taak om zorg te dragen voor de coördinatie tussen de autonome 
uitvoeringsorganisaties en moet alle relevante informatie voor een goede uitvoe-
ring worden verzameld. De svr kan ook optreden als adviesorgaan en vanuit de 
bestaande kennis in voorkomende gevallen signalen afgeven voor aanpassingen 
in de regelgeving. Om zijn werk goed te kunnen doen dient de svr te beschikken 
over afdwingbare, regelgevende bevoegdheden.314

De Verbondsraad van het cnv is het eens met de hoofdlijnen van het advies, zij 
het dat het cnv de fondsen liever wil laten besturen door zelfstandige besturen. 
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Blijkbaar wil het Verbond daar geen halszaak van maken en stemt het in met een 
tekstuele oplossing in het advies – dat op die manier unaniem kan blijven.315 Blijk-
baar is het cnv-pleidooi om de svr om te bouwen tot een bipartiet toporgaan op 
de achtergrond geraakt. Een standpuntverandering, die ook zichtbaar is in de vi-
sie op de besturing van de openbare arbeidsvoorziening. Blijkbaar is het cnv prin-
cipieel voorstander van bipartiete bestuur, maar kan het leven met een tripartiete 
variant.

Na het verschijnen van het ser-advies valt de discussie stil.316 De sociale super-
markt, die minister Veldkamp  eind jaren ’60 voor ogen stond, is niet tot stand ge-
komen. Sociale partners willen nadrukkelijk zeggenschap houden over de uitvoe-
ring en die zoveel mogelijk verbinden met bedrijfstakseigen regelingen, gebruiken 
en gewoonten. Weliswaar bepleit het cnv in de eigen nota over de overdracht van 
de werknemersverzekeringen een andere inrichting, waarin de gevalsbehandeling 
centraal staat door het in het leven roepen van tal van plaatselijk vertegenwoordi-
gers, maar die aanzet voor een andere uitvoering krijgt weinig aandacht en feite-
lijk nergens steun.

De aandacht van de politieke besluitvormers richt zich vooral op de stelselher-
ziening en op de verfi jning van de dagelijkse uitvoering. Daar is zeker aandacht 
voor nodig, want als gevolg van de sociaal-economische problemen is de dage-
lijkse uitvoeringslast aanzienlijk toegenomen. Maar er is nog een ander aspect dat 
aandacht vraagt: de uitkeringsfraude.

Het debat over misbruik van sociale zekerheid begint vorm te krijgen in de jaren 
’70. vvd-leider H. Wiegel trekt de aandacht door met vasthoudende regelmaat te 
wijzen op het feit dat niet alle uitkeringstrekkers terecht een uitkering krijgen. Er 
moet scherpere controle komen. In de loop van de tijd zijn er in de grond van de 
zaak twee posities te onderscheiden: de werknemers waarschuwen voor een hek-
senjacht op uitkeringsgerechtigden die erin kan uitmonden dat verlaging van de 
uitkeringen maatschappelijk gerechtvaardig wordt. Uitkeringsgerechtigden ko-
men – veelal ten onrechte – in een kwaad daglicht te staan. Fraudebestrijding is 
zeker nodig, maar fraude is toch vooral de uitzondering op de regel.317 De andere 
positie is, dat werkgevers wordt verweten het betalen van premies te ontduiken 
door allerhande ingewikkelde constructies toe te passen om op die manier on-
vindbaar te worden voor controle. ‘Criminelen ondergraven sociale zekerheid 
werknemers’ zo heet het in De Gids. Vooral de onderaannemers en de koppelba-
zen moeten het ontgelden. Dat het zover heeft kunnen komen is vooral te wijten 
aan de overheden, die niets hebben gedaan tegen deze malafi de praktijken.318 Ad 
Molendijk  zegt de leden toe dat het ‘cnv blijft knokken tegen fraude’. Door dit 
soort fraude wordt de Nederlandse belastingbetaler nodeloos op kosten gejaagd, 
‘omdat anderen in datzelfde Nederland meer aan hun eigen zak denken dan aan 
het gemeenschappelijk belang’. Er kan in zijn visie niet hard genoeg worden op-
getreden. De Wet ketenaansprakelijkheid moet hoe dan ook op 1 januari 1982 van 
kracht worden en hij is blij met het voornemen van het nieuwe kabinet om frau-
debestrijding nu wel tot prioriteit te verheffen.319 
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508 9  ‘Om werk en welzijn’

De fraudediscussie speelt nooit een dominante rol, maar is op de achtergrond 
telkens aanwezig. In regeerakkoorden en miljoenennota’s worden er passages 
over opgenomen. In sociaal-politieke programma’s bepleit ook het cnv krachtige 
bestrijding en vereenvoudiging van de regelgeving om die bestrijding te vereen-
voudigen.320 De vakbeweging kiest telkens de aanval op het gedrag van werkge-
vers om de aandacht van de werknemers af te leiden, maar vooral om maximaal te 
voorkomen dat uitkeringsgerechtigden in een kwade reuk komen te staan. Binnen 
de cnv-groep Anders Actieven wordt met enige regelmaat geklaagd over de slech-
te naam die uitkeringsgerechtigden ten onrechte hebben.

9.4   Medezeggenschap

9.4.1   Rechtsvorm van de onderneming

In juni 1978 zendt minister Albeda  een adviesaanvrage over de samenstelling van 
de raad van commissarissen aan de ser. Het cnv meent in verband met de beant-
woording ‘er goed aan te doen de eigen opvattingen nog eens systematisch bijeen 
te brengen’. Dat gebeurt in een nota, die bij de vaststelling in de Verbondsraad 
tot een opmerkelijke discussie leidt over de precieze interpretatie van het begrip 
‘ten minste de helft van de leden’ van de raad van commissarissen. Het cnv maakt 
daarbij onderscheid tussen een visie op lange en een visie op korte termijn. Het 
verwerven van de meerderheid in de raad van commissarissen – het cnv spreekt 
liever van Gemeenschappelijk Bestuur – is een zaak van de lange termijn. Voor de 
korte termijn volstaat het cnv met de gedachte dat de raad bestaat uit vijf leden. 
Twee worden gekozen door de werknemers en twee door de aandeelhouders. 
Deze vier kiezen een onafhankelijke vijfde als voorzitter.

De beantwoording van de adviesaanvrage vlot niet erg – althans in de ogen van 
het cnv. In opeenvolgende Verslagen wordt steeds geklaagd over het gebrek aan 
voortgang. In december 1982 is het zover: de commissie van voorbereiding heeft 
zijn werk klaar. Maar het ontwerp-advies is uiteindelijk zeer verdeeld – en dat zal 
het cnv zijn tegengevallen.

In 1971 is wetgeving tot stand gekomen op basis van het ‘Wonder van Den 
Haag’, maar sindsdien heeft het denken over de rechtsvorm van de onderneming 
niet stil gestaan. Vooral rond de totstandkoming van de raad van commissarissen 
zijn nieuwe gedachten ontwikkeld en de minister wil van de ser weten of die nieu-
we ontwikkelingen ook gevolgen moeten hebben voor de wetgeving. Daarover 
zijn drie meningen. De mening van de werkgevers die tevreden zijn met het coöp-
tatiestelsel en die derhalve vinden dat alles bij het oude kan blijven. De mening van 
de werknemers die menen dat de raad moet worden samengesteld met behulp van 
een formule: 2x+y. X staat in dit verband voor commissarissen benoemd door de 
werknemers en door de aandeelhouders. Deze commissarissen wijzen vervolgens 
een of meer anderen aan, waaronder de voorzitter. Daarbij zijn de vakcentrales 
van mening dat 2x altijd groter moet zijn dan y. De derde opvatting is die van de 
kroonleden. In tegenstelling tot werkgevers en werknemers zien zij geen princi-
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pieel verschil tussen beider opvattingen. Zij menen dat de werknemers en de aan-
deelhouders het recht van voordracht moeten krijgen, waarna de raad van com-
missarissen de benoeming verricht tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 
dat niet te doen. Het verschil tussen het tweede en het derde systeem zit dan ook 
in de woorden ‘benoeming’ en ‘aanbeveling’.321

De Verbondsraad ondersteunt de cnv-inbreng in het advies, maar wil zijn prin-
cipiële zienswijze nadrukkelijk in het advies opnemen. De kern van die zienswijze 
is dat ‘gelijkwaardige invloed’ de indruk kan wekken dat de productiefactoren ar-
beid en kapitaal ‘gelijkwaardig’ zijn. ‘Die indruk is onjuist. Naar het oordeel van 
het cnv zijn kapitaal en arbeid volstrekt verschillende grootheden’. Een onderne-
ming is – in de visie van het cnv – ‘een samenwerkingsverband waarvan leiding 
en werknemers van de onderneming deel uitmaken. De rechtsgrond voor mede-
zeggenschap ligt in het werknemer-zijn, namelijk het deel hebben aan het samen-
werkingsverband’. Onder ‘de huidige omstandigheden’ is het aanvaardbaar dat 
aandeelhouders zekere rechten – zoals het benoemingsrecht – hebben, maar niet 
op grond van het feit dat aandeelhouders deelgenoot zijn in de onderneming. Wel 
vanuit de gedachte van zorgvuldig beheer’.322

Deze principiële inzet gaat tot op zekere hoogte verder dan eerdere cnv-stand-
punten, waarin de kapitaalverschaffers min of meer als onderdeel van de belan-
gengemeenschap worden gezien. Zij worden nu niet langer als zodanig aange-
merkt; ook het verschil tussen duurzaam betrokken aandeelhouders en beleggers 
is verdwenen. Blijkbaar is de oorspronkelijke fnv-formule 2x+y – eerder niet pas-
send in de cnv-zienswijze – nu een eerste stap op weg naar het lange termijndoel, 
waarin de meerderheid van de raad benoemd wordt door de werknemers.

In maart 1985 brengt de ser een advies uit over de vraag of er bij ‘rechtspersonen 
die een onderneming drijven’, maar geen nv of bv zijn ook een raad van commissa-
rissen moet komen. De unanieme ser meent van wel.323 Het cnv tekent aan dat er 
in dit advies door de werknemers een belangrijke concessie wordt gedaan: in het 
advies baseert de ser zich op de feitelijke stand van de wetgeving, niet op het door 
de werknemers een jaar eerder geadviseerde. De ser meent dat bij grote coöpera-
tieve verenigingen ook een raad van commissarissen moet komen.324

Dit ser-advies is het begin van een lange stilte binnen het cnv over de vormge-
ving van het Gemeenschappelijk Bestuur. In opeenvolgende Verslagen wordt met 
geen woord gerept over het uitblijven van wetgeving – in veel andere gevallen laat 
het cnv ongeduld zien, nu niet. Wellicht is het cnv op dit punt enig geloof in ei-
gen zaak kwijt geraakt. Zeker is dat binnen de werkorganisatie de inzet van mens-
kracht verschuift naar andere aspecten van medezeggenschap, zoals de versterking 
van de kwaliteit van de arbeid en de betrokkenheid van werknemers daarbij.

Het gegeven dat werknemers betrokken raken bij de voordracht van leden van de 
raad van commissarissen, brengt een nieuwe activiteit tot ontwikkeling: de Ver-
eniging cnv-kring van commissarissen. Deze vereniging is offi cieel geen lid van 
het cnv, maar is wel een ‘bevriende organisatie’. Nadat ondernemingsraden op 
grond van de wet in het begin van de jaren ’70 het recht van voordracht kregen, is 
binnen het cnv een lijst gemaakt van cnv-leden die lid van een raad van commis-
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sarissen zijn of willen worden. Het cnv nodigt deze mensen af en toe uit voor een 
vergadering om de geregistreerden te informeren over recente ontwikkelingen en 
beleidsvoornemens. Op een van die vergaderingen wordt besloten de lijst om te 
zetten in een vereniging. Op 11 mei 1984 passeren de statuten van de vereniging. 
De vereniging heeft drie doelen. ‘Ten eerste te bevorderen dat er meer, door on-
dernemingsraden aanbevolen personen, tot commissaris worden benoemd. In de 
tweede plaats wil de kring haar leden helpen hun functie als lid van een Raad van 
Commissarissen zo goed mogelijk uit te oefenen. En in de derde plaats stelt de 
nieuwe vereniging zich ten doel ideeën over medezeggenschap die in het Christe-
lijk Nationaal Vakverbond leven, uit te dragen en te helpen deze ideeën concrete 
vorm te geven in de praktijk’.325 De vereniging telt in 1984 circa 60 leden.326

9.4.2   Ondernemingsraden

Betrekkelijk snel nadat de Wet op de ondernemingsraden in 1971 van kracht is 
geworden, vraagt minister Boersma  opnieuw advies aan de ser over de ontwik-
keling van de medezeggenschap. Na een lange discussie slaagt minister Albeda  er 
in een herziene wet door het parlement te loodsen, die op 1 september 1979 van 
kracht wordt. Belangrijk kenmerk van deze nieuwe wet is, dat de ondernemer niet 
langer deel uitmaakt van de ondernemingsraad en dat ondernemer en raad elkaar 
in de overlegvergadering ontmoeten. ‘Ontwikkelingen met betrekking tot mede-
zeggenschap voltrekken zich (…) met name in het concreet toepassen en benutten 
van de bestaande wettelijke mogelijkheden’. Met die constatering opent de para-
graaf over medezeggenschap in het 43ste Verslag van het cnv. ‘Het cnv meent dat 
dat op zichzelf een goede ontwikkeling is, waaraan van cnv-zijde door middel 
van dienstverlening en andere activiteiten ondersteuning wordt gegeven. Dat mag 
echter naar de opvatting van het cnv niet betekenen dat medezeggenschap als on-
derwerp in de maatschappelijke discussie voorlopig maar moet worden vergeten. 
Er dient volgens het cnv blijvend te worden gestreefd naar het uitbouwen van me-
dezeggenschap. Niet alleen in de sfeer van de Wet op de ondernemingsraden; naar 
het oordeel van het cnv dienen de werknemers ook invloed te kunnen uitoefenen 
op de grote beleidslijnen van de arbeidsorganisaties’.327 Dat streven krijgt vorm in 
de voorstellen rond de samenstelling van de raad van commissarissen, waarover 
hierboven al werd geschreven.

De concrete activiteiten van de christelijke vakcentrale krijgen vooral vorm in 
de ondersteuning van leden, die in hun eigen organisaties deelnemen in het or-
werk. In de loop van de tijd publiceert het cnv een reeks brochures om leden te 
informeren over en te ondersteunen bij hun werk als ondernemingsraadslid. De 
dienstverlening aan ondernemingsraden krijgt vorm in de Stichting Dienstver-
lening Ondernemingsraden, die formeel wordt opgericht in 1982, maar materi-
eel al in 1980 met haar activiteiten start. De Stichting voert – tegen betaling – op-
drachten uit van en voor ondernemingsraden.328 Daarnaast wordt – op basis van 
onderzoek – gepoogd de relatie met or-leden verder te verbeteren. In dat kader 
verschijnt al in juni 1981 het eerste onderzoeksrapport: de relatie tussen vakbond 
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en leden van medezeggenschapsorganen. cnv-onderzoeker Kastelein  heeft op ba-
sis van beschikbare literatuur en gesprekken met bondsbestuurders geprobeerd 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden om or-leden in hun dagelijkse praktijk 
te ondersteunen. Opvallend is dat tijdens zijn rondgang blijkt dat het draagvlak 
voor medezeggenschap hier en daar kleiner is dan door het cnv wordt gewenst. 
De commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht, die het onderzoek begeleidt, ziet 
daarin aanleiding nog eens te beklemtonen ‘dat medezeggenschap een hoeksteen 
vormde en behoort te zijn van het cnv-beleid’.329

In de praktijk – zo is de indruk bij de beleidsbepalers van het cnv – ‘lijken veel 
potentiële kandidaten [voor het or-lidmaatschap, ph] hun belangstelling te laten 
varen vanuit de overweging dat deze participatie hun loopbaan zou schaden’. Die 
waarneming vormt het startpunt voor een onderzoek naar het or-lidmaatschap, 
het verloop onder en de loopbaanontwikkeling van or-leden. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Limburg. De con-
clusies zijn, zoals dat een onderzoekt past, genuanceerder dan de oorspronkelij-
ke waarnemingen. Er is verloop onder or-leden, maar de oorzaken daarvan zijn 
divers en lijken niet buitenissig. Het is niet duidelijk of een or-lidmaatschap na-
delige gevolgen heeft voor de loopbaanontwikkeling. Toch biedt het onderzoek 
voldoende aanknopingspunten voor het cnv om zich opnieuw te beraden over de 
vraag hoe or-leden kunnen worden ondersteund, want er zijn wel degelijk knel-
punten waargenomen. Vakbonden kunnen het deelnemen in ondernemingsraden 
meer dan tot nu toe steunen. Daarom zal het cnv zijn informatie aan leden inten-
siveren. Ook is duidelijk geworden dat nieuwe or-leden goed moeten worden 
ingewerkt en dat er faciliteitenregelingen moeten komen om het or-werk en het 
‘gewone’ werk goed te kunnen combineren. Het lidmaatschap van een onderne-
mingsraad moet positief gewaardeerd worden, ‘de loopbaanontwikkeling moet er 
juist positief door worden gestimuleerd’. Daarover moeten binnen de onderne-
ming tussen ondernemingsraad en leiding afspraken worden gemaakt.330 De Ver-
bondsraad onderschrijft de aanbevelingen in juni 1987 met één uitzondering: de 
vraag of de or-leden op bijzondere wijze voor hun werkzaamheden moeten wor-
den beloond. De Verbondsraad is verdeeld en derhalve wordt besloten daar nog 
eens nader onderzoek naar te doen.331 Dat nadere onderzoek kost de nodige tijd, 
maar in januari 1989 hakt de Verbondsraad de knoop door. Het werk als or-lid 
gebeurt in ‘de tijd van de baas’ en wordt derhalve al beloond. Er is geen bezwaar 
tegen het verbeteren van de bestaande regelingen en als een onderneming zijn or-
leden apart wil belonen dan zal het cnv zich niet verzetten. Maar het verbond zal 
niet pleiten voor een aparte beloningsregeling.332

Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat het hier en daar knelt tussen het 
werk van een ondernemingsraad en het werk van de bond. Dat leidt tot een dis-
cussie over de taakafbakening tussen vakbond en ondernemingsraad. Het is op 
zich niet verwonderlijk dat het cnv nadenkt over deze relatie. De nieuwe Wet op 
de ondernemingsraden is enige jaren van kracht en er is ervaring opgedaan met 
ondernemingsraden met meer bevoegdheden dan eerder. Tegelijkertijd is er in 
de sfeer van de arbeidsvoorwaardenvorming sprake van decentralisatie. Sinds het 
Akkoord van Wassenaar worden er geen centrale afspraken meer gemaakt, maar 
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wordt het cao-overleg nadrukkelijk overgelaten aan bonden en werkgevers, zo-
wel op sectoraal als op bedrijfsniveau. Niet alleen deze structurele veranderingen 
spelen een rol. De relatie tussen vakbond en leden is aan het veranderen. Leden 
– en dus ook or-leden – zijn steeds meer mondige werknemers geworden, die 
zich niet langer ‘automatisch’ laten leiden door hun bond of vakbondsbestuurder. 
Een vakbondsbestuurder krijgt meer de positie van adviseur en begeleider dan van 
gezaghebbende beslisser namens zijn leden.

In deze veranderende omgeving probeert het cnv zijn positie te bepalen. Het 
cnv ziet het als eerste taak in dit relatiepatroon om relevante informatie te ver-
schaffen. Die weg is al ingeslagen, maar moet verder worden gevolgd. Een tweede 
taak in dit verband is het bieden van een platform voor overleg tussen leden van 
ondernemingsraden. Die platforms zijn overigens niet alleen van belang voor or-
leden, maar ook voor de cnv-bonden. De reden daarvoor is dat ‘het vakbonds-
werk in bedrijven niet volledig tot ontwikkeling is gekomen’. Door or-platforms 
te creëren, worden bonden beter dan tot nu geïnformeerd over ontwikkelingen op 
de werkvloer. Ook de vakbeweging moet leren om met decentralisatie om te gaan 
en deze organisatievorm kan daar aan bijdragen.

De nota van beleidsmedewerker A. Woltmeijer  gaat ook in op de relatie vak-
bond-ondernemingsraad voor wat betreft ieders rol bij de arbeidsvoorwaarden-
vorming. Als de ondernemingsraad ook verantwoordelijk wordt voor de arbeids-
voorwaardenvorming binnen de onderneming dan heeft dat een aantal voordelen. 
Het overleg is zeer direct en wordt gevoerd door mensen, die nauw bij de onder-
neming zijn betrokken. De fi nanciële ruimte voor arbeidsvoorwaarden kan pre-
cies op de mogelijkheden van de onderneming worden afgestemd en het contact 
met de achterban is heel direct en concreet. Als laatste voordeel wordt – binnen 
het kader van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming – de mogelijkheden tot dif-
ferentiatie gezien; er kan per onderneming maatwerk worden geleverd.

Er zijn niet alleen voordelen. Het cnv vreest dat het realiseren van maatschap-
pelijke doelen moeilijk of onmogelijk wordt, ook omdat de onderhandelaars geen 
onafhankelijke buitenstaanders zijn – vakbondsbestuurders zijn dat wel. or-le-
den missen vaak de specifi eke kennis, die vakbondsbestuurders wel hebben. Daar-
bij komt dat een ondernemingsraad – zeker op het moment van schrijven van de 
nota – over onvoldoende juridische mogelijkheden beschikt om een arbeidsvoor-
waardenovereenkomst af te sluiten. ‘Dit totaal overziende, is de conclusie van het 
cnv, dat op dit moment de nadelen zowel in aantal als in gewicht de voordelen 
overtreffen. Dat betekent dat arbeidsvoorwaarden niet volledig en volwaardig aan 
een or kunnen worden toebedeeld. Het primaat van het arbeidsvoorwaardenbe-
leid, lag, ligt en zal moeten liggen bij de vakbeweging’. Geen verrassende conclu-
sie van een vakcentrale, die één argument ongenoemd laat: als ondernemingsraden 
zelf arbeidsvoorwaardenovereenkomsten gaan afsluiten dan neemt het belang van 
het vakbondslidmaatschap in niet onbelangrijke mate af. Geen aanlokkelijk per-
spectief voor bonden, die toch al worstelen met hun ledenaantallen.

Overigens – zo stelt Woltmeijer  – ligt de centrale aandacht van ondernemings-
raden helemaal niet op het terrein van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het cnv 
meent dat het koepelbegrip ‘kwaliteit van de arbeid’ kan helpen om de taakver-
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deling tussen bond en ondernemingsraad inzichtelijk te maken. Kwaliteit van de 
arbeid is het geheel van aandacht voor de kwaliteit van de arbeidsinhoud, de ar-
beidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden. De 
werkzaamheden van een ondernemingsraad liggen op de eerst genoemde terrei-
nen omdat die specifi ek vorm moeten krijgen binnen de arbeidsorganisatie, ter-
wijl arbeidsvoorwaardenvorming in een breder perspectief kan en moet worden 
beoordeeld.333

Met deze nota beëindigt het cnv het debat in eigen kring over de taakverde-
ling stellig niet. Ook al omdat de nota een intern verschil van mening verbergt. 
De verantwoordelijke bestuurder Westerlaken  meent dat er een sterkere rol voor 
de ondernemingsraad moet komen, maar hij vindt voor dat standpunt geen steun. 
Niet bij de bonden en niet bij de deskundige van de vakcentrale.334 Daarbij speelt 
ook een juridische overweging: een cao berust op de bepaling dat een vakbonds-
lid zijn contractsbevoegdheid overdraagt aan de organisatie waarvan hij lid is. Een 
vakbond die een cao afsluit bindt daarmee zijn leden en de collectief overeenge-
komen arbeidsvoorwaarden werken door in de individuele arbeidsovereenkomst. 
Een ondernemingsraad heeft geen contracteerbevoegdheid.

De vraag naar de rol van ondernemingsraden bij de arbeidsvoorwaardenvor-
ming wordt zeker niet voor het laatst gesteld, maar telkens beantwoordt het cnv 
vragen daarover langs de geschetste lijnen. Ondanks het voortduren van de dis-
cussie blijft de juridische rol van een ondernemingsraad zo dat er rond de arbeids-
voorwaardenvorming weinig bevoegdheden zijn en blijven. Blijkbaar is ook de 
wetgever niet ongelukkig met de bestaande taakverdeling en dringt ook zij niet al 
te zeer aan.

Het debat over medezeggenschap valt dus zeker niet stil, maar wordt niet langer 
gekenmerkt door kernvragen rond vormgeving. Wel is met enige regelmaat sprake 
van discussies over de bevoegdheden van de ondernemingsraden op min of meer 
nieuwe terreinen van aandacht. Zo bevat de Arbeidsomstandighedenwet een reeks 
van bepalingen die de ondernemingsraad nauw betrekt bij de ontwikkeling van de 
arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zo bepleit het cnv – in het kader van het 
eerder genoemde technologieproject – dat ondernemingsraden nadrukkelijk en in 
een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij technologische veranderin-
gen in de onderneming.

In september 1986 vraagt minister De Koning  aan de ser om hem te adviseren 
over het voorstel om de huidige regeling voor de verkiezing van ondernemings-
raden, waarbij iedere ondernemingsraad zelf, in overleg met de betrokken onder-
nemer, het tijdstip van zijn verkiezing vaststelt, te vervangen door ‘een regeling 
waarbij ondernemingsraden binnen een landelijk vastgesteld termijn van twee 
weken worden verkozen’. De minister veronderstelt dat deze gelijktijdige verkie-
zingen belangrijke voordelen voor de medezeggenschap zullen opleveren. Ook 
verwacht hij meer kandidaten en spreekt hij de verwachting uit dat er ook bij 100-
min ondernemingen meer ondernemingsraden zullen komen.335 De bonden in de 
commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht delen die opvattingen van de minis-
ter niet, althans zij vinden de nadelen zwaarder wegen dan de genoemde voorde-
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len. Het cnv vreest dat geconcentreerde verkiezingen leiden tot onnodige polari-
satie tussen kandidaten van verschillende bonden. Ook zullen de kosten voor de 
bonden waarschijnlijk toenemen. Landelijke verkiezingen vragen waarschijnlijk 
ook zoiets als een landelijke campagne en dat is een kostbare aangelegenheid. Het 
belangrijkste bezwaar is overigens dat dit soort verkiezingen een te groot beroep 
doet op de personeelscapaciteit van de bonden.336 De Verbondsraad constateert 
‘dat op dit moment negatief gereageerd wordt op de adviesaanvraag. Eerst moeten 
andere, meer inhoudelijke, wensen ter wijziging van de Wet Ondernemingsraden 
worden gehonoreerd door de minister’. Maar blijkbaar heeft de Verbondsraad 
toch wat moeite met zijn afwijzende standpunt, want de Raad meent dat het niet 
uitgesloten is ‘dat op den duur wel positief op een dergelijk voorstel kan worden 
gereageerd’.337 Dat ‘op den duur’ duurt tot 1995 als het cnv in een brief aan minis-
ter Melkert zelf pleit voor or-verkiezingen op dezelfde dag.338

Arbeiderszelfbeheer

In de jaren ’60 en ’70 wordt gediscussieerd over en geëxperimenteerd met nieu-
we organisatievormen van arbeid, onder andere onder invloed van Joegoslavische 
voorbeelden van arbeiderszelfbestuur. Joegoslavië vormt in deze tijd voor velen 
een alternatief tussen het kapitalistische westen en het communistische oosten. 
Daarom is er ook belangstelling voor ontwikkelingen in dat Balkanland, ont-
wikkelingen die op zichzelf weer aanleiding zijn ‘de derde weg’ te bestuderen. 
Een van de ontwikkelingen betreft de inrichting van de ondernemingen, die ge-
baseerd heten te zijn op arbeiderszelfbestuur. Niet de staat – zoals in het com-
munistische blok – noch de vrije markt – zoals in het westerse blok – bepalen 
de economische ontwikkelingen van de ondernemingen, maar de gezamenlijke 
besluitvorming van de werknemers, die gezamenlijk eigenaar zijn. Ook in Ne-
derland is belangstelling voor deze organisatievorm, waarmee ook praktische er-
varing wordt opgedaan. Een aantal voornamelijk kleine ondernemingen kent ar-
beiderszelfbestuur.

Op 25 april 1980 neemt Harm van der Meulen  deel aan een symposium over 
werknemerszelfbeheer.339 Blijkbaar is de uitnodiging op een zodanig tijdstip ge-
daan dat binnen het cnv voldoende tijd is de bijdrage van de cnv-voorzitter goed 
voor te bereiden. Daarbij wordt aangesloten op eerdere activiteiten van de Stich-
ting Onderzoek Vakcentrales, die mede op basis van een vakbondsbezoek aan 
Joegoslavië onderzoek heeft gedaan naar werknemerszelfbestuur in Nederland.340 
De voorbereidingen leiden tot een beleidsnota, waarvan de eerste versie op 27 
mei 1980 in de Verbondsraad aan de orde komt. De Verbondsraad heeft duide-
lijk moeite met de nota, die voorlopig maar ‘discussienota’ moet heten. De Ver-
bondsraad constateert ‘dat we hier te maken hebben met een zeer ingrijpend pro-
bleem, waarover de discussie nog niet is en mag worden gesloten’. De commissie 
Arbeids- en Ondernemingsrecht, die de nota heeft voorbereid, krijgt de opdracht 
er nog maar eens goed naar te kijken en ‘het discussiestuk te voorzien van een fi -
losofi sche onderbouwing’.341
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De vraag is waar de pijn zit. De Verbondsraad rept van een ‘ingrijpend pro-
bleem’, maar de nota zelf maakt duidelijk dat het maar om een zeer beperkt aan-
tal bedrijven gaat. De ‘ingrijpendheid’ schuilt waarschijnlijk ergens anders. De 
nota windt er geen doekjes om: de relatie tussen vakbeweging en zelfbeheerde 
bedrijven in ons land is altijd tamelijk problematisch geweest. ‘De vroegere zelf-
beheerde bedrijven hadden een nogal sterk anarchistisch (nas) of elitair (Frede-
rik van  Eeden ) karakter’.342 Dat beeld bestaat blijkbaar nog bij leden van de Ver-
bondsraad gelet op de aarzelende reacties. Anderzijds bestaat ook het besef dat de 
cnv-opvattingen over medezeggenschap, die tot uiting komen in het debat over 
de rechtsvorm van de onderneming, wel eens heel dicht in de buurt van werkne-
merszelfbestuur kunnen komen. Dat besef ‘schuurt’ in de beleving van vakbonds-
bestuurders, die veelal geneigd zijn de kat wat uit de boom te kijken bij in hun be-
leving radicale voorstellen.

In oktober 1980 heeft de commissie blijkbaar voldoende goed naar de nota ge-
keken en wordt een vernieuwde versie door de Verbondsraad besproken. Ten 
opzichte van de eerste versie is een passage toegevoegd over de vraag of werkne-
merszelfbeheer past in de economische orde – dat is het geval –  en is de rol van de 
vakbeweging verduidelijkt. Nu stemt de Verbondsraad in met de beleidsconclusie 
dat ‘het cnv bereid is verdere initiatieven op het gebied van werknemerszelfbe-
heer te ondersteunen’.

De kern van de discussie betreft de vraag naar de aard van de medezeggenschap. 
Werknemerszelfbeheer oogt als de ultieme vorm van medezeggenschap: de werk-
nemers beslissen immers zelf over de doelstellingen, de strategie en het dagelijks 
handelen van de onderneming. Maar zij doen dat als eigenaar. Daar wringt voor 
het cnv de schoen. Het cnv wil ‘de grondslag voor medezeggenschap niet zoeken 
in de eigendom van het ondernemingskapitaal, maar in het deelgenoot zijn aan 
het samenwerkingsverband’, dat een onderneming in de visie van het cnv is. Met 
andere woorden: de medezeggenschap is in ondernemingen met werknemerszelf-
beheer niet zozeer gebaseerd op het principiële uitgangspunt van het cnv, maar 
juist op het tegendeel daarvan, te weten de eigendom. Al te veel enthousiasme 
voor werknemerszelfbeheer kan daarom – zo is de vrees – wel eens averechts uit-
pakken. Want wat voor organisaties met werknemers-eigenaren geldt, is immers 
ook van toepassing op ondernemingen met aandeelhouders-eigenaren. ‘Deze te-
genstrijdigheid hoeft echter niet automatisch tot een veroordeling van werkne-
merszelfbeheer te leiden (…) De eigendomsrechten worden alleen gebruikt voor 
een extra vergroting van de medezeggenschap van de werknemers die in andere 
ondernemingen niet kan worden gerealiseerd’. Op deze manier strijkt het cnv de 
principiële plooi glad. Zij het niet helemaal, want ondernemingen met werkne-
merszelfbeheer moeten zeker niet automatisch worden vrijgesteld van de bestaan-
de medezeggenschapswetgeving. Degelijk vooronderzoek is en blijft nodig.343

Een jaar na het vaststellen van de nota tekent het cnv, samen met de fnv, een 
intentieverklaring, waarin vakbeweging en abc (Associatie van Bedrijven op Co-
operatieve grondslag) afspreken in voorkomende gevallen samen te werken.344 
Jaarlijks zullen partijen elkaar ontmoeten.345 Of deze ontmoetingen ook feitelijk 
plaatsvinden is niet te achterhalen. 
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De cnv-visie op werknemerszelfbeheer raakt niet helemaal buiten beeld. In 
achtereenvolgende sociaal-politieke programma’s wordt kort aandacht besteed 
aan ‘een beperkt onderdeel van het totale terrein van de medezeggenschap’. Voor 
de vakbeweging is er dan ook weinig noodzaak om ‘aan dit verschijnsel meer uit-
gebreid aandacht te besteden’. Deze constatering – voorafgaande aan de stand-
puntbepaling – is feitelijk ook na afl oop daarvan relevant te noemen. Het is en 
blijft – ondanks de formele, positieve houding van het cnv – een lastig terrein. De 
vakbeweging wordt vooral betrokken als er onoverkomelijke problemen zijn en 
daarom is niet al te veel aandacht blijkbaar voldoende aandacht.

9.5   Relaties346

De vorming van het cda brengt het cnv ertoe zich te beraden op zijn relatie met 
de politiek in het algemeen en met het ideologisch verwante cda in het bijzon-
der. Het cnv kiest duidelijk voor grote terughoudendheid als het gaat om het 
verenigen van gekozen functies in een volkvertegenwoordiging en werken als 
vakbondsbestuurder. De houding tegenover het cda wordt ook door diezelfde 
terughoudendheid gekenmerkt. Natuurlijk zijn er politieke contacten nodig om 
het overheidsbeleid te beïnvloeden, maar die moeten zeker niet beperkt blijven tot 
een partij. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan en ‘dus’ blijft de relatie met het 
cda anders dan met andere politieke partijen. Begin 1980 bekoelt de verhouding 
plots aanzienlijk, omdat het kabinet – niet tegengesproken door de Kamer i.c. de 
cda-fractie – het plan oppert een loonmaatregel te treffen. Het cnv is woedend. 
Algemeen secretaris Hordijk  schrijft een brief op hoge poten aan het bestuur en 
de fractie van het cda. In de grond van de zaak zet hij forse vraagtekens bij het 
christelijk-sociale gehalte van de nieuwe partij en vraagt zich af of puur opportu-
nisme niet de echte drijfveer is.347 Ondanks zijn boosheid nodigt de algemeen se-
cretaris het cda uit ‘om binnen niet al te lange tijd’ te overleggen.348 Het cda ac-
cepteert  de uitnodiging en op 23 mei ontmoeten twee uitvoerige delegaties elkaar 
in het Verbondskantoor. Kernwoord van het overleg – zo blijkt uit het verslag – is 
‘vervreemding’. Die vervreemding dreigt tussen cda en cnv en die moet worden 
voorkomen. Over de praktische politiek blijft men het ook tijdens dit overleg on-
eens, maar wel wordt afgesproken een Commissie van Acht in het leven te roe-
pen. Deze commissie zal zich beraden over nadere vormen van contact tussen cnv 
en cda.349

Het eerste resultaat van dat beraad is dat op 5 en 6 september 1980 een ont-
moeting tussen beide partijen plaatsvindt op de Ernst Sillem Hoeve in de Lage 
Vuursche. Adjunct-secretaris C.A. van den Berg  schrijft een ‘kort verslag’ van 
de ontmoeting. Na elkaar eerst wederzijds te hebben geïnformeerd over ieders 
werkwijze wordt een reeks van onderwerpen inhoudelijk verkend. Daarbij speelt 
het concept cda-verkiezingsprogramma Om een zinvol bestaan een agendabepa-
lende rol. Uit het verslag blijkt dat op tal van punten inhoudelijke verschillen van 
mening zijn en blijven. Hordijk , die de bijeenkomst op vrijdagmorgen presideert, 
trekt drie conclusies. Het is ‘goed dat het cda en het cnv vanuit hun gemeen-

414-525•Hazenbosch H09.indd   516 08-04-2009   22:38:36



schappelijke uitgangspunten over de problemen van deze tijd hebben gesproken’. 
Er zijn veel punten aangesneden, maar het gesprek daarover is nog niet afgerond 
– informele voortzetting is dan ook gewenst. Tot slot stelt hij vast ‘dat de contac-
ten tussen het cda en het cnv worden voortgezet’. De ‘Commissie van Acht’, die 
bestaat uit vier cnv’ers en vier cda’ers, kan daarbij goede diensten bewijzen.350

In april 1981 stelt de Commissie voor om in het najaar een conferentie te beleg-
gen over het spanningsveld tussen de overheid en maatschappelijke organisaties, 
toegespitst op de sociaal-economische problematiek.351 Deze bijeenkomst vindt 
plaats op 24 september in het cnv-vakantieoord in Garderen. Veertig cnv’ers en 
cda’ers luisteren die dag naar een aantal inleidingen en discussiëren met elkaar 
over de relatie tussen de overheid en het maatschappelijk midden. Weer blijkt dat 
gedeelde beginselen niet noodzakelijkerwijs tot hetzelfde beleid en tot dezelfde 
zienswijze behoeven te leiden. De conferentie krijgt overigens een merkwaardig 
staartje. Uit de notulen van het Verbondsbestuur blijkt dat CDAktueel ‘tegen de 
gemaakte afspraken in’ een verslag van de conferentie zal publiceren.352 Het be-
stuur schrijft een boze brief en het cda-blad trekt zijn voornemen schielijk in.353 
Naar de achterliggende gedachte kan slechts geraden worden, maar het cnv zelf 
houdt zich zo strikt aan de gemaakte afspraak dat zelfs geen verslag wordt gedaan 
aan de Verbondsraad – in afwijking van de gebruikelijke manier van doen.

In 1982 raakt de klad in het functioneren van de Commissie van Acht. Het cda 
– zo merkt het cnv-bestuur op – vervult de vacatures, die door de formatie zijn 
ontstaan, niet en derhalve is er feitelijk geen Commissie van Acht meer. Hordijk  
vertrouwt erop dat het cda zijn verplichtingen snel zal nakomen. De nieuw sa-
mengestelde Commissie kan dan als eerste op basis van de conferentie in Garde-
ren een inventarisatie maken van onderwerpen, die op langere termijn spelen en 
waarover overleg zinvol wordt geacht.354 Groenendijk  – vervoer – vraagt zich naar 
aanleiding van deze mededelingen van Hordijk  in de Verbondsraad hardop af hoe 
zinvol het is om de gesprekken voort te zetten. Wat hem betreft hoeft het blijkbaar 
niet meer zo nodig. Hordijk  is dat niet met hem eens, want de gesprekken vinden 
plaats op verzoek van het cnv en hij meent ‘dat het niet erg past deze nu te laten 
doodbloeden’.355 Toch lijkt dat wel te gebeuren. De feitelijke politieke ontwikke-
lingen als gevolg van het beleid van het kabinet-Lubbers  spelen daarbij zeker een 
rol. cnv en cda staan voortdurend tegenover elkaar. Er zijn contacten, maar die 
richten zich vooral op actuele politieke zaken. Het cnv moet daarbij vaststellen 
dat de invloed van de christelijke vakcentrale op de opstelling van het cda mini-
maal is. Het Verbondsbestuur probeert op alle mogelijke manieren invloed uit te 
oefenen, maar ziet de belangstelling voor cnv-opvattingen bij het cda afnemen. 
Blijkbaar beklaagt het bestuur zich bij de fractieleiding over het gedrag van cda-
Kamerleden bij ontmoetingen, want het cda zegt toe dat de Kamerleden ‘zullen 
proberen om gemaakte afspraken zoveel mogelijk na te komen’. Uit het feit dat 
een verzonden uitnodiging voor een ontmoeting op 6 juni niet is ontvangen door 
de fractie, kan worden begrepen dat de relaties aanmerkelijk zijn bekoeld en dat 
er van de zijde van het cda sprake zou kunnen zijn van een zekere desinteresse.356 
Dat brengt Van der Meulen  ertoe om – tijdens een meeting in Ede – te stellen dat 
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hij omziet in wrok. De verhoudingen vertonen de kenmerken van een ‘koude 
oorlog tussen het cnv en de christen-democratie’.357 Die situatie willen partijen 
– ondanks de feiten van het moment – eigenlijk niet. Met de woorden van Albeda  
tijdens de conferentie te Garderen willen cnv en cda op grond van de gedeelde 
beginselen elkaars ‘steunpilaren’ zijn. Dat brengt het cda-bestuur er begin 1984 
toe om een plaats in het cda-bestuur in te ruimen voor een cnv’er. ‘Met de stand-
puntbepaling van 1977 in het achterhoofd is dat niet mogelijk’. Toen is immers 
bepaald dat cnv-bestuurders geen partijpolitieke rol mogen spelen. Toch acht het 
bestuur de door het cda voorgestelde methode nuttig in het kader van verbetering 
van de relatie tussen cnv en cda. De zaak zal derhalve aan de Verbondsraad wor-
den voorgelegd, maar dat gebeurt niet.358 Wel wordt de eigen standpuntbepaling 
uit 1977 uit pragmatische overwegingen omzeild door wel op het verzoek van het 
cda in te gaan, maar niet door het voordragen van een bestuurder, maar van een 
beleidsmedewerker. M. Kastelein  – beleidsmedewerker sociale zekerheid – wordt 
op persoonlijke titel lid van het cda-partijbestuur en blijft dat tot 1994. Het par-
tijbestuur neemt overigens nog meer initiatieven om de relatie met het cnv te ver-
beteren. Partij en vakcentrale moeten elkaar zeker vier keer per jaar ontmoeten 
om over actuele vraagstukken van gedachten te wisselen en ‘ook heeft het cda be-
langstelling voor een ontmoeting (…), zoals deze in het verleden meerdere malen 
hebben plaatsgevonden’.359 Dat initiatief leidt tot een ‘hernieuwde kennismaking’ 
tussen cda en cnv op 23 november 1984. Ook bepleit het cnv-bestuur een ont-

Afb. 32   Ontmoeting tussen het CNV en de CDA-fractie. Links de CNV’ers C.J .van Leeuwen, 
C.A. van den Berg, H. Hofstede en H. van der Meulen; rechts de CDA’ers: partij secretaris 
R. Smits, voorzitter P. Bukman, B. de Vries. G. Gerritsen en S.C. Weijers.
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moeting tussen de staf van het cnv en de fractiemedewerkers van het cda.360 Die 
ontmoeting vindt plaats op 12 oktober en het cnv-bestuur meent dat ‘de cda-be-
leidsmedewerkers een goede ingang vormen voor beïnvloeding van de politieke 
besluitvorming’, want daar is en blijft het allemaal om draaien.361 Opvallend is de 
aantekening in het verslag dat een soortgelijke ontmoeting met de medewerkers 
van pvda en vvd ‘niet nodig’ is. Blijkbaar gaat de partijpolitieke onafhankelijkheid 
niet altijd even ver.

In februari 1984 besluit de Verbondsraad een werkgroep in te stellen om de re-
latie politiek-vakbeweging nogmaals te verkennen.362 Daarbij speelt ongetwijfeld 
ook de constatering van Van der Meulen  dat aan het slot van de vorige discussie 
over dit thema wel erg strakke conclusies zijn getrokken over de onverenigbaar-
heid van functies. Overigens blijkt hier dat de herinnering aan de in 1977 getrok-
ken conclusies sterker is dan de feitelijk getrokken conclusies.363 Op 10 september 
brengt de werkgroep een tussenrapportage uit. De nota Politiek-Vakbeweging is 
geschreven op verzoek van de twee onderwijsbonden  ‘omdat er onder hun leden 
en in de maatschappij sprake is van een toenemend en ernstig gebrek aan vertrou-
wen in de politiek’. De werkgroep, die onder leiding van Hordijk  staat, gaat in 
op de rol van de politiek. Met name op ‘ons parlementaire stelsel’.  Daarbij gaat 
het om de vraag ‘welke ruimte het parlementaire systeem, met zijn regeerakkoor-
den, biedt aan beïnvloedingsmogelijkheden van maatschappelijke organisaties. 
De werkgroep gaat ook in op een aantal min of meer actuele thema’s die verband 
houden met de vernieuwing van democratische processen. Zo wordt stil gestaan 
bij de vraag naar de wenselijkheid van een constitutioneel hof.364 En wordt inge-
gaan op de vraag of een of andere vorm van referendum nagestreefd moet worden. 
De werkgroep somt keurig de voor- en nadelen op, maar maakt geen keuze. De 
werkgroep benadrukt (nogmaals) dat het cnv ‘een onafhankelijke organisatie is, 
die niet gelieerd is aan een politieke partij’. Natuurlijk zijn er contacten met ka-
binet en volksvertegenwoordigers nodig om de eigen doelstellingen te realiseren, 
maar het cnv verlangt niet terug naar vroeger dagen toen bestuurders hun vak-
bondswerk combineerden met het Kamerlidmaatschap. ‘Nu is een nogal strikte 
scheiding tussen funkties in de politiek en in het cnv’ en wellicht is die scheiding 
wat te drastisch, want cnv-bestuurders kunnen – ook op persoonlijke titel – geen 
deel uitmaken van cda-organen. En dat is niet altijd even handig.

Uitvoerig gaat de werkgroep in op de relatie tussen de overheid-werkgever en 
het overheidspersoneel. Daar is alle reden toe, want de (verloren) acties in 1983 
liggen nog vers in het geheugen. Er speelt een reeks van vragen, die samenvallen 
in de vraag naar het  overlegstelsel dat wordt gehanteerd. Daarachter schuilen dan  
vragen over het stakingsrecht van ambtenaren en over de rol van de overheid-be-
leidsmaker, die de lasten van het beleid afwentelt op de ambtenaren.

Tot slot staat de nota uitvoerig stil bij de vraag of buiten-parlementaire actie en 
burgerlijke ongehoorzaamheid  als actievormen zijn toegestaan. De nota, die een 
verkennend karakter heeft, doet ook hierover geen uitspraak. Dat gebeurt wel in 
de beleidsconclusies die de Verbondsraad later aan het debat zal toevoegen.365

De nota dient als aftrap voor een studieconferentie, die begin maart 1985 wordt 
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gehouden. De verzamelde vakbondsbestuurders laten zich toespreken door drie 
(oud-)politici, ieder gezaghebbend in hun eigen kring. W.F. de Gaay Fortman  
(cda), H. Vonhof  (vvd) en H. Lammers  (pvda) vertegenwoordigen de drie gro-
te stromen van de politiek in de jaren ’80.366 De conferentie is ‘zeer geslaagd’ en 
dat is begrijpelijk, want de drie inleiders spreken woorden die als balsem voor de 
gekwetste cnv-ziel kunnen voelen. Vonhof  rept over de politiek als over ‘geïso-
leerde culturen, die onvoldoende voeling hebben met de brede maatschappelijke 
werkelijkheid’. De Gaay Fortman  is ‘niet gelukkig met het functioneren van het 
parlement. De oppositie en maatschappelijke groeperingen zijn monddood ge-
maakt door een heilig regeerakkoord’, zo stelt hij. Ook Lammers  is kritisch over 
het functioneren van het parlement, daar moet de richting worden bepaald, maar 
er behoort geen permanente bemoeienis met de uitvoering te zijn.367

In twee kort op elkaar volgende vergaderingen, op 3 en 10 juni 1985, rondt de 
Verbondsraad de discussie af en stelt hij een aantal beleidsuitspraken vast. Het 
cnv meent dat het geloof in de maakbaarheid van de samenleving geleid heeft tot 
een overmaat aan politieke invloed. De taakverdeling overheid-sociale partners 
moet daarom echt anders. Sociale partners zijn verantwoordelijk voor het ar-
beidsvoorwaardenbeleid, voor pensioenen en werknemersverzekeringen. Sociale 
partners en overheid zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijs, volks-
verzekeringen, gezondheidzorg en arbeidsvoorziening. Tot slot is ‘in een aantal 
gevallen noodzakelijk dat de overheid in het kader van het algemeen belang re-
gulerend optreedt op specifi eke terreinen, zoals het arbeidsrecht en bescherming 
van de minima’. De dagen dat de overheid een leidende rol op sociaal-economisch 
terrein had, liggen ver achter de bestuurders van het cnv. Het is overigens van be-
lang dat de politiek duidelijke criteria vaststelt voor wat betreft ‘de omvang en de 
kwaliteit van het takenpakket van de overheid’. Op grond daarvan is dan de om-
vang van het overheidsapparaat te bepalen. Hier wordt de frustratie van het cnv 
– en in het bijzonder van de collectieve sectorbonden – duidelijk. Zij voelen zich 
een speelbal van onduidelijke besluitvorming, bezuinigingen en de ‘kaasschaaf-
methode’. Het cnv kiest daarbij – in het kader van de arbeidsvoorwaardenvor-
ming – voor een zelfstandige onderhandelingspositie van de bonden. Dat bete-
kent dat de overheid niet eenzijdig bezuinigingen aan haar personeel kan opleggen 
en dat ambtenaren dezelfde rechten moeten hebben op het voeren van collectieve 
acties als alle andere werknemers.

Het optreden van het cnv is buiten-parlementair. Laconiek wordt dat verklaard 
met ‘immers het cnv maakt geen deel uit van het parlement’. Dat betekent niet dat 
vakbondsacties en burgerlijke ongehoorzaamheid hetzelfde zijn. Dat is niet zo, 
meent het Verbond. Om dat duidelijk te maken formuleert het cnv regels, waar-
aan eigen acties tegen politieke besluitvorming moeten voldoen om binnen ‘de 
grenzen van de rechtsorde te blijven’. Het cnv stelt dat acties gericht moeten zijn 
op heroverweging en dat er geen sprake mag zijn van geweld of intimidatie. Er 
moet vervolgens sprake zijn van een zekere evenredigheid tussen doel en gevol-
gen én de acties mogen niet beogen de parlementaire democratie uit te hollen. Het 
cnv meent dat acties gerechtvaardigd zijn als ‘bepaalde groepen in de samenleving 
constant tot de verliezers behoren’. Acties zijn niet gerechtvaardigd als deze ‘ten 
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doel hebben een kabinet te krijgen van een andere politieke samenstelling’. Het 
cnv meent overigens dat ‘hardere vormen van verzet zijn toegestaan indien fun-
damentele grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst, onderwijs, meningsui-
ting, vrijwaring van armoede, vrijheid van vakorganisatie en collectieve onderhan-
delen’ in het geding zijn ‘en er sprake is van een dictatoriaal, tiranniek optreden 
van de overheid’. Daarbij verwijst de christelijke vakcentrale naar de eigen ophef-
fi ng in 1941 ‘toen de christelijke vakbeweging gelijkgeschakeld dreigde te worden 
met het nazi-regime’.

In een van de beleidsuitspraken neemt het cnv afstand van al te gedetailleerde 
regeerakkoorden. De regeerakkoorden brengen het parlementaire stelsel in gevaar 
en ontkrachten de betekenis van het dualisme tussen parlement en kabinet. Daar-
door wordt de beïnvloeding door maatschappelijke organisaties – als spreekbuis 
van burgers – nagenoeg onmogelijk. ‘Automatisch vloeit hier uit voort: een kloof 
tussen burgers en maatschappelijke organisaties enerzijds en de politiek ander-
zijds. Het cnv meent dan ook dat de regeerakkoorden ‘losser’ moeten. Daarbij is 
het van belang dat sociale partners hun uiterste best doen om samen op te trekken 
en onderzocht moet worden of een constitutioneel hof ‘het functioneren van ons 
parlementair stelsel kan verbeteren’. Een nogal voor de hand liggende uitspraak, 
want in de voorafgaande jaren is het cnv keer op keer aangelopen tegen het strak-
ke regeerakkoord, dat de basis legde voor het zittende kabinet-Lubbers . Het plei-
dooi zal overigens te vergeefs blijken.

Tot slot van de beleidsuitspraken herhaalt het cnv zijn mantra in zijn relatie tot 
de politiek: ‘Het cnv is partijpolitiek ongebonden’. Dit uitgangspunt wordt direct 
gevolgd door de zin ‘het ziet voor zichzelf geen taak weggelegd ten aanzien van 
politieke partijvorming’. Deze zin is opmerkelijk omdat juist in het midden van 
de jaren ’80 door sommigen binnen het cnv wel degelijk wordt nagedacht over de 
vorming van een eigen christelijk-sociale partij.368 Dillo van Commenée  – bouw – 
raakt teleurgesteld in het cda, waarvan hij lid is. De bezuinigingspolitiek is niet in 
overeenstemming met christelijk-sociale uitgangspunten, zo meent hij en anderen 
met hem. Hij staat sympathiek tegenover de Evangelische Volkspartij en een af-
splitsing van de cda-fractie, de groep Scholten -Dijkman. 369 Hij stelt zijn bonds-
bestuur voor om die sympathie om te zetten in samenwerking, maar dat gaat zijn 
collega’s te ver. Toch blijft Van Commenée  zoeken naar een alternatief voor het 
cda en hij doet dat niet zonder enige steun van andere bondsbestuurders.370 In 
die kring leeft de gedachte aan een eigen politiek groepering, maar ook onder 
cnv-leden is die gedachte ontstaan. De cfo-afdeling Geleen bepleit begin 1985 
de oprichting van een vooruitstrevende partij door het cnv. Naar aanleiding van 
dit bericht meldt Van Commenée  in de Verbondsraad dat hij het cda heeft verla-
ten en ‘met enige anderen gaat praten over nieuwe partijvorming’.371 Uit een opi-
nieonderzoek in 1985 blijkt dat één op de drie cnv-leden, die in 1982 op het cda 
stemde,  bereid is op een nieuwe, progressieve christelijk-sociale partij te stem-
men. Door de beleidsuitspraak dat het cnv geen taak voor zichzelf ziet wegge-
legd, poogt de vakcentrale het debat over mogelijke partijvorming te beëindigen. 
Die poging slaagt, zeker ook omdat Van Commenée  eind 1985 het cnv verlaat.

Ondanks de partijpolitieke onafhankelijkheid van de organisatie, wil het cnv 
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522 9  ‘Om werk en welzijn’

niet langer ‘op voorhand barrières opwerpen voor de mogelijkheid om het bezol-
digd werken bij het cnv te combineren met een politieke functie’. Van geval tot 
geval zal worden bekeken welke afspraken nodig zijn om de combinatie mogelijk 
te maken.372 Dit standpunt, dat feitelijk afwijkt van een eerder standpunt waarin 
de onverenigbaarheid tussen het bestuurslidmaatschap en een gekozen functie 
werd beklemtoond, is ook het gevolg van een dure les.

N.J.L. de Jaeger  treedt op 1 september 1976 als districtsbestuurder in dienst van het 
cnv. Twee jaar later wordt hij in de Eindhovense gemeenteraad gekozen, in 1982 
herkozen. Blijkbaar worden spanningen ervaren door de combinatie van dit lid-
maatschap en het functioneren binnen het cnv, want in het najaar van 1983 vinden 
daarover gesprekken plaats. De conclusies daarvan komen op het volgende neer: De 
Jaeger  kan in dienst blijven, maar dan moet hij zijn raadslidmaatschap neerleggen, 
dan wel hij blijft lid van de gemeenteraad, maar dan wordt zijn dienstverband per 
1 januari 1984 beëindigd. Voor deze keuze geplaatst besluit De Jaeger  zijn raads-
lidmaatschap te beëindigen. Op 23 januari 1984 deelt de Jaeger  het bestuur mee op 
zoek te gaan naar een baan buiten het cnv. In dat licht heeft hij zich opnieuw be-
schikbaar gesteld voor het raadslidmaatschap. Tegen de zin van het Verbondsbestuur 
maakt De Jaeger  zijn voornemens openbaar en dat leidt ertoe dat het Verbondsbe-
stuur besluit hem alsnog te ontslaan. Het bestuur dient een ontbindingsverzoek in 
bij de kantonrechter. De rechter stelt dat een werkgever mag bedingen dat een ne-
venfunctie niet schadelijk is voor de hoofdfunctie, maar dat het cnv nooit iets heeft 
aangemerkt op de kwaliteit van De Jaegers werk. Derhalve wordt de vordering af-
gewezen.373 Een voor het cnv pijnlijke uitspraak, want de onverenigbaarheid van 
vakbondsbestuurder en gekozen vertegenwoordiger blijkt in strijd met de wet. De 
in 1985 getrokken beleidsconclusie over de onverenigbaarheid van functies wordt 
door de rechter min of meer nietig verklaard en heeft ook nog praktische bezwaren, 
zoals blijkt uit Kasteleins lidmaatschap van het cda-bestuur.

Toch blijft het cnv met deze zaak worstelen. Op 18 maart 1987 wordt penning-
meester R.L. Boer  gekozen tot lid van Provinciale Staten van Utrecht. Boer  heeft 
zich in het voortraject keurig gehouden aan de afgesproken spelregels en hij stelt 
voor om in relatie tot bepalingen in het burgerlijk wetboek374 te komen tot een sa-
larisvermindering van 10%.375 Omdat dit laatste aspect onderdeel vormt van de 
rechtspositie van Boer,  is daarvoor een formeel besluit van de Verbondsraad no-
dig. Dat besluit leidt tot een uitvoerige discussie, die klem zit tussen wat juridisch 
is toegestaan en wat praktisch en emotioneel wenselijk wordt geacht. Nogal wat 
leden vinden dat het lidmaatschap van het Verbondsbestuur en het lidmaatschap 
van Provinciale Staten onverenigbaar zijn. Deze leden realiseren zich dat Boer  
zich aan de afgesproken spelregels heeft gehouden en dat er verder dan ook weinig 
mogelijkheden zijn om hun gevoelens te vertalen in concrete acties. Zeker als Boer  
toezegt dat hij zijn werk voor het cnv zal laten prevaleren en zich in de Staten niet 
zal bezighouden met terreinen van vakbondswerk, zit er weinig anders op dan met 
zijn verzoek in te stemmen. Met frisse tegenzin gaat de Verbondsraad akkoord, 
maar spreekt af dat de zaak na een jaar zal worden geëvalueerd.376 Daar komt het 
overigens niet van, want eind december 1987 verlaat Boer  het bestuur.377
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Tijdens de vergadering van 10 juni 1985, waarin de fi nale discussie over de be-
leidsuitspraken inzake de relatie politiek-vakbeweging plaatsvindt, wordt ook 
het cnv-commentaar op het cda-verkiezingsprogramma vastgesteld. Dat com-
mentaar bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een brede, inhoudelijke 
beschouwing opgenomen, in het tweede deel worden concrete amendementen ge-
formuleerd, die cnv’ers in hun hoedanigheid van cda-lid tijdens de programma-
besprekingen in hun politieke partij kunnen inbrengen.378 Later worden ook de 
programma’s van pvda en vvd op dezelfde manier behandeld.

Het cnv constateert dat het cda in sommige opzichten is opgeschoven naar de 
wensen van het cnv. Dat geldt met name voor de relatie tussen overheid en maat-
schappelijke organisaties. ‘Er wordt gesproken over een terughoudend beleid op 
het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorziening en sociale zekerheid’. 
Toch twijfelt het cnv over de vraag of de intenties wel op de goede manier wor-
den uitgewerkt. Daarbij  doelt het Verbond op de uitwerking van het overlegstel-
sel tussen ambtenarenbonden en overheid als werkgever, de sociale zekerheid en 
het arbeidsvoorzieningsbeleid. Het cda wil – tegen de zin van sociale partners – 
deze twee laatste combineren. ‘Kernzin in het cnv-commentaar is dan ook  dat 
het cda op de goede weg is, maar lang niet op alle gebieden de consequentie trekt 
in de uitwerking. (…) Ernstige kritiek heeft het cnv wel op het onderdeel waarin 
de medezeggenschap wordt behandeld. Het cda-programma is hier volstrekt on-
voldoende’.379 In relatie tot de soms bijtende kritiek in de achterliggende jaren een 
betrekkelijk mild commentaar. Het cnv is duidelijk gecharmeerd van de cda-op-
vattingen over de rol van het maatschappelijk middenveld en kiest bewust voor 
een vriendelijke toonzetting om de goede sfeer verder te kunnen uitbouwen.

Het vvd-programma De toekomst zier er beter uit wordt wel scherp bekriti-
seerd: ‘het cnv is het fundamenteel oneens met de keuze van de vvd voor het zon-
der meer doorvoeren van een bezuinigingsbeleid waarbij de inkomenspositie van 
velen direct in het gedrang komt. De vvd biedt absoluut geen oplossingen voor 
de problemen waarvoor we ons geplaatst zien en zet een politieke lijn uit die niet 
is gebaseerd op solidariteit en het voorkomen van tweespalt in de samenleving’.  
Het cnv concludeert dan ook – met een verwijzing naar de titel van het program-
ma – dat ‘in de visie van de vvd de toekomst er kennelijk niet voor iedereen beter 
uitziet’.380

De reactie op het pvda-programma De Toekomst is voor iedereen is een stuk 
vriendelijker. De prioriteiten in het pvda-program sporen – zo meldt het com-
mentaar – met het cnv-beleid. Een duidelijk zwakte van het concept vindt het cnv 
het gebrek aan een aansprekende rolverdeling tussen overheid en sociale partners. 
‘Het vertrouwen van de pvda in maatschappelijke organisaties is kennelijk niet 
zo groot dat zij op de daarvoor in aanmerking komende terreinen de rol krijgen 
toebedeeld die zij behoren te vervullen, gezien hun taken en gezien de mensen en 
groeperingen die zij vertegenwoordigen’.381

Kort na het zomerreces van 1985 meldt sociaal-economisch bestuurder G.H. 
Terpstra , dat hij waarschijnlijk op de kandidatenlijst van het cda geplaatst zal 
worden.382 Dat gebeurt ook en in het voorjaar van 1986 wordt hij in de Tweede 

 9.5  Relaties 523

414-525•Hazenbosch H09.indd   523 08-04-2009   22:38:39



524 9  ‘Om werk en welzijn’

Kamer gekozen.383 Het resultaat van de formatie is, dat de cda-vvd-coalitie wordt 
voortgezet en dat kan op weinig enthousiasme binnen het cnv rekenen, dat eerder 
het vvd-program kraakte en warmer sprak over de programma’s van cda en pvda. 
De verhoudingen met het nieuwe kabinet-Lubbers  blijven moeizaam. Hetzelfde 
geldt eigenlijk ook voor de relatie met het cda. Er zijn tal van formele en infor-
mele contacten, maar zichtbare invloed van het cnv op de hoofdlijnen van beleid 
is niet te ontdekken. Er wordt opnieuw een ontmoeting georganiseerd tussen de 
cnv-staf en de cda-fractiemedewerkers, maar in de praktijk blijkt het toch moei-
lijk om elkaar te vinden. 

Het cnv zoekt driftig naar mogelijkheden om wel gehoor te vinden bij de poli-
tiek, met name bij het formeel bevriende cda. Op 21 maart 1988 reizen vijf pro-
minente cnv’ers naar een cda-partijbijeenkomst in Leeuwarden. cda-fractie-
voorzitter B. de Vries  zal daar het woord voeren. Met belangstelling wordt naar 
die toespraak uitgezien, want De Vries  heeft zich al eerder kritisch uitgesproken 
over ombuigingsplannen van het kabinet. Getooid met een groot spandoek met de 
woorden ‘Bert, het cnv rekent op je’ pogen Hofstede  en de zijnen aandacht voor 
de cnv-opvattingen te vragen.384 Deze keer met succes – althans volgens Hofstede  
zelf. Na afl oop van het Kamerdebat constateert Hofstede : ‘voor het eerste in jaren 
heeft het cnv weer eens iets positiefs kunnen bereiken in de politiek’.385 Een op-
merking, die bij enige doordenking, geen teken van veel vreugde kan zijn en die 
tekenend is voor de relatie tot de politiek in de jaren ’80. Er wordt een scala van 
activiteiten ontwikkeld, er wordt een stroom brieven en nota’s in de richting van 
Kamer en kabinet gezonden, maar de invloed op het beleid is te verwaarlozen. 
Belangrijkste oorzaak is dat de politiek een andere, meer neoliberale oplossings-
richting kiest voor de sociaal-economische problemen dan het cnv, dat meer ver-
trouwt op loonmatiging, herverdeling van arbeid en het handhaven van een hoog 
niveau van sociale zekerheid.

Tabel 9.2   Politieke voorkeur CNV-leden386

 1986 1988 1989 

cda
pvda
vvd
d’66
sgp
rpf
gpv
ppr
psp387

evp
niet-stemmers
anders
weet niet

53,2
14,5
10,4
5,6
1,6
3,3
1,9
1,3
0,4
0,3
5
0,3
1,9

43,9
16,6
8,1
5,7
3
1,7
2,7
1,9
0,3
0,5
2,6
2,1
10,8

42,4
10,6
7,8
5,7
2,4
0,4
1,2
 
1,2
 
4,1
2,9
21,2
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Als vertegenwoordiger van werknemers heeft het cnv op allerlei manieren te ma-
ken met de overheid. Daarbij kan het van belang zijn om de politieke voorkeur 
van de leden te kennen. In september 1988 is leden naar hun politieke voorkeur en 
hun stemgedrag bij de parlementsverkiezingen van 1986 gevraagd. Uit ander on-
derzoek zijn ook gegevens over het stemgedrag van cnv-leden bekend. Rond de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in 1989 wordt opnieuw gepeild. In ta-
bel 9.2 wordt een overzicht van die (wisselende) voorkeuren gegeven.

Zonder in te gaan op de verschuivingen in de politieke voorkeur is duidelijk dat 
het cda een relatief grote aanhang heeft onder cnv-leden. De aanhang onder de 
evp, waarmee in het midden van de jaren ’80 onder andere door Van Commenée  
wordt ‘gefl irt’ is zeer bescheiden te noemen.
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10.1   De vereniging

10.1.1   Ledenontwikkeling

Op 8 mei 1999 viert het cnv zijn 90-jarig jubileum onder het motto ‘Opdat de dro-
men niet slapen’. In de Utrechtse Jacobikerk wordt in een kerkdienst stilgestaan 
bij de zingeving van arbeid en een gelegenheidskoor van cnv-medewerkers blaast 
het stof van De Vrijheidsvaan, door dit bijna vergeten Verbondslied ten gehore te 
brengen. In het kader van het jubileum worden meer activiteiten georganiseerd: voor 
het eerst in de geschiedenis van het cnv wordt op 27 mei 1999 een groot internati-
onaal congres georganiseerd met als thema ‘werknemersrechten wereldwijd’. De 
dag daarna komt het Nationaal Congres bijeen om over de rechtsorde van de arbeid 
te praten. Op 12 juni wordt met een grote manifestatie op het sbi-terrein in Doorn 
dank gebracht aan de vrijwilligers, die binnen het cnv zo’n belangrijke rol spelen.

Het cnv blikt met tevredenheid terug. Het ledenverlies in de jaren ’80 lijkt ver-
geten en de ledenontwikkeling rechtvaardigt een zeker optimisme aan de voor-
avond van de nieuwe eeuw. In de dagelijkse praktijk noemt het cnv zich een vak-
centrale met 360.000 leden, maar de ledengroei – zo blijkt uit grafi ek 10.1 – vlakt 
af. De stevige groei in de eerste helft van de jaren ’90 daalt in de tweede helft van 
dat decennium en komt bijna tot stilstand. Het is aannemelijk dat de economische 
groei en de groeiende beroepsbevolking twee belangrijke verklarende variabelen 
zijn. De ledenontwikkeling van het cnv  met een groei van 19,5%  is zelfs iets ho-
ger dan de groei van het aantal werkzame personen (18,1%).2

Net als in de andere periodes van tien jaar gaat ook tussen de ledenstand in 1990 
en 2000 een ontwikkeling schuil. Bonden treden toe en vertrekken, andere bonden 
fuseren en nog weer andere bonden houden simpelweg op te bestaan. Dat laatste 
geldt voor de Vrouwenbond cnv. Een dalend ledenaantal doet aan het eind van de 
jaren ’80 al een sombere toekomst verwachten. Een fusiepoging met een voorna-
melijk Brabantse, katholieke vrouwenorganisatie mislukt in de loop van 1995 de-
fi nitief.3  De veranderingen in het denken over de positie van de gehuwde vrouw 
die betaalde arbeid verricht, leidt tot een klimaat waarin er feitelijk geen of zeer 
weinig belangstelling meer bestaat voor een organisatie die zich richt op de niet-
buitenshuis werkende vrouwen van mannelijke leden. Het fi nanciële draagvlak 
onder de Vrouwenbond brokkelt af en de vakcentrale moet telkens bijspringen. 
Als de bereidheid om de tekorten af te dekken vermindert, is dat het einde van 
een zelfstandige Vrouwenbond. De resterende leden worden bijeengebracht in de
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1990 2000

Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (acom)
Algemeen Christelijke Politiefederatie (acp)
Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond (akkv)
Bond van Kerkelijke Medewerkers (bkm)
Centrum voor Christelijke Journalisten
cnv BedrijvenBond
*  Industrie- en Voedingsbond cnv (ivb-cnv)
*  Vervoersbond cnv
Christelijke Federatie van Overheidspersoneel (cfo)
Dienstenbond cnv
*  Nederl. Christelijke Grafi sche Bond (ncgb) 
Hout- en Bouwbond cnv
Kostersbond cnv
Kunstenbond cnv
*  Christian Artist 
Onderwijsbond cnv
*  Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (kov)
*  Protestants-Christelijke Onderwijsbond
*  Vereniging Christelijke avo
Vrouwenbond cnv
cnv Jongerenorganisatie
Werkende Jeugd cnv
Rechstreekse leden

13.217
19.843

186
196
89

50.240
14.684
83.289
14.500
7.228

39.985
884

 
188

 
37.058
17.130

 
959

 
457
71

15.350
18.647

–
240

–
87.892

 
 

85.870
34.399

 
51.394

795
3.322

 
57.849

 
 
 
 

2.547
 

370

Totaal cnv 300.204 358.675

Landelijke groep Onbetaalde Zorgarbeid (loz) en getalsmatig ondergebracht bij 
het aantal rechtstreekse leden.4

De onderwijsbonden pco en kov, die in de jaren ’80 los van elkaar opereren, 
besluiten eerst tot samenwerking, dan – in 1994 – tot een federatie en later – in 
1999 – tot een fusie.5 Daarmee eindigt het verschijnsel dat twee bonden binnen 
dezelfde sector actief zijn binnen de Vakcentrale cnv. Bij die fusie spelen elemen-
ten als ledenverlies een rol en ook het feit dat langzaam aan een einde komt aan de 
segregatie in de wereld van het onderwijs. Daar bestond de stilzwijgende afspraak 
dat iedere bond actief is in zijn eigen zuil, maar bij het wegvallen van die zuilen 
krijgt de afspraak in de praktijk steeds minder betekenis. De fusie tussen de twee 
onderwijsbonden is niet de enige. Een andere fusie – met ingang van 1 januari 
1995 – is die tussen twee oude cnv-bonden, de Dienstenbond cnv en de Grafi sche 
Bond cnv. Deze laatste verliest positie als gevolg van snelle technologische veran-
deringen in de sector, waar de grenzen tussen de traditionele grafi sche beroepen 
en andere beroepen in de wereld van de media snel vervagen. De Dienstenbond 
cnv viert op 20 november 1994 als eerste cnv-bond het 100-jarig bestaan. De In-
dustrie- en Voedingsbond cnv en de Vervoersbond cnv besluiten tot een fusie en 
per 1 januari 1998 komt de cnv Bedrijvenbond tot stand. Deze fusies zijn voor een 
belangrijk deel het gevolg van discussies in cnv-kring over de toekomstige organi-
satie van de vakbeweging. In paragraaf 10.5 kom ik daar op terug.

Tabel 10.1   Leden aangesloten bij organisaties
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Er zijn bonden die de kring van het cnv verlaten. Dat geldt voor het zieltogen-
de Centrum voor Christelijke Journalisten, dat na een naamsverandering in Kring 
van Journalisten, besluit tot feitelijke opheffi ng. De leden van de Kring kunnen 
zich aansluiten bij cnv-bonden, maar de Kring ‘wordt niet langer beschouwd als 
lid van het cnv’.6 Ook de akkv verlaat het Verbond. Aanvankelijk wordt onder-
zocht of samenwerking met de andere kunstenaars binnen het cnv mogelijk is, 
maar dat blijkt niet het geval. Als de Verbondsraad in december 1994 instemt met 
een naamsverandering van de Association of Christian Artists in Kunstenbond 
cnv, is dat de druppel die voor de akkv de emmer doet overlopen.7 Bij brief van 
11 maart 1996 beëindigt de organisatie haar lidmaatschap.8

Een laatste ontwikkeling die in dit verband aandacht verdient, is het lidmaatschap 
van de Marechausseevereniging (MarVer). In de militaire wereld bestaat aan het 
begin van de jaren ’80 een groot aantal organisaties die de belangen van groepen 
militairen behartigen. Deze organisaties pogen met veel vallen en opstaan tot sa-
menwerking te komen om op die manier krachtiger te kunnen optreden tijdens 
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met de Defensietop.9 In de loop van de ja-
ren ’80 wordt de overlegstructuur herzien. Relevant aspect in dit verband is dat 
het overleg zal plaatsvinden tussen de staatssecretaris van Defensie als werkgever 
enerzijds en vier centrales van overheidspersoneel anderzijds. Een organisatie van 
militairen moet derhalve bij een van de vier centrales van overheidspersoneel zijn 
aangesloten.10 Dat is voor de Marechausseevereniging (MarVer) een probleem, 
want uit onvrede met de gang van zaken heeft deze vereniging het Ambtenaren 
Centrum verlaten en dreigt zij als gevolg daarvan buiten het overleg te raken. Ook 
de acom heeft problemen met het nieuwe model, zij het van een andere orde. De 
acom – lid van de ccoop – is in de loop van de jaren ’80 een van de grotere spelers 
in de Defensiewereld, maar dreigt die positie kwijt te raken als gevolg van het vier 
centrales–model. De acom stuurt aan op samenwerking met de MarVer, waar-
bij nadrukkelijk gestreefd wordt naar een fusie op termijn. In dat verband poogt 
cnv-voorzitter Westerlaken  inhoud te geven aan een van zijn bestuurlijke doelen, 
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te weten een betere samenwerking tussen de cnv-bonden. Hij ziet mogelijkheden 
om de acom, de MarVer en de acp op te laten gaan in een uniformbond, de Fe-
deratie Vrede en Veiligheid. Daartoe stimuleert hij – fi nancieel geholpen door de 
verkoop van een nog resterend deel van de ubo-aandelen – de oprichting van een 
facilitair centrum. Als dat centrum een succes blijkt dan kan het in zijn zienswijze 
worden uitgebouwd tot een centrum voor het hele cnv.

Maar de samenwerking tussen de acom en de MarVer verloopt uiterst moei-
zaam en het Facilitair Centrum wordt – voorzichtig gezegd – geen succes. De 
beoogde fusie komt niet tot stand. Dat is vooral voor de MarVer een probleem, 
want deze organisatie dreigt daardoor buiten het arbeidsvoorwaardenoverleg te 
vallen. De MarVer kan alleen maar lid van de ccoop blijven als deze organisatie 
aanstuurt op nauwe samenwerking met een andere ccoop-bond. Daarbij speelt 
de al eerder genoemde bepaling in de cnv-statuten dat slechts een bond per sec-
tor lid kan zijn en de acom claimt – op grond van oude rechten – dat zij dé cnv-
bond voor militair personeel is. Dit probleem wordt opgelost doordat de MarVer 
samenwerking zoekt met de cfo, die daar ook heil in ziet – de poging van de cfo 
om met de onderwijsbonden te gaan samenwerken is mislukt en de bond streeft 
naar positieversterking door ledengroei. 

Bij dit alles speelt nog een lastig probleem. De MarVer is niet rechtstreeks, maar 
via de Federatie voor Vrede en Veiligheid lid van het cnv. Nu die Federatie uit elkaar 
is gevallen, sluiten acom en MarVer zich zelfstandig aan bij het cnv. De aansluiting 
van de MarVer is overigens zeer tegen de zin van de acom. Er kan immers maar een 
sectorale organisatie lid van het Verbond zijn. Het feit echter dat cfo en MarVer 
samenwerking zoeken is – net als eerder – voldoende voor een soepele interpreta-
tie van de cnv-statuten. De statuten worden op nog een manier soepel geïnterpre-
teerd. Die statuten bepalen dat een toetredende organisatie ‘instemming betuigt met 
de statuten van het Verbond’. Daarmee stemt de toetreder in met de grondslag van 
het cnv. Die grondslag luidt: ‘Als uitgangspunt voor zijn beleid, doelstellingen en 
werkzaamheden aanvaardt het verbond de Bijbel, die de mens oproept tot dienst 
aan God en de naaste’. Praktisch betekent het onderschrijven van de grondslag, dat 
de statuten van een toetredende organisatie een soortgelijke bepaling moeten be-
vatten. Bij de Marechausseevereniging is dat evenwel niet het geval, maar – zo is 
de redenering – een groot deel van het MarVer-kader is van christelijke huize en 
omdat de MarVer zich bij het cnv wil aansluiten, is dat voldoende om ervan uit te 
gaan dat leden van de MarVer de grondslag van het cnv onderschrijven dan wel res-
pecteren. Blijkbaar is ‘respecteren’ voldoende voor het cnv, dat naarstig op zoek is 
naar draagvlakverbreding en ledengroei.11 In dat kader past ogenschijnlijk een wat 
ruime uitleg van de eigen regels – overigens niet voor het eerst. 
De samenwerking tussen de cfo en de MarVer loopt op niets uit en brengt de 
MarVer in de loop van 1999 tot het besluit nu ook de ccoop – en daarmee het 
cnv – te verlaten. De mislukte samenwerking met de cfo is overigens niet de eni-
ge reden om het cnv te verlaten, zo blijkt uit een verklaring van de MarVer-voor-
zitter A.J.M. Heerts  tijdens een extra vergadering van het Algemeen Bestuur12 van 
het cnv op 22 september 1999. In die verklaring kondigt Heerts  zijn vertrek bij de 
MarVer aan. De oorzaak daarvan ligt in zijn ervaringen rond de selectie van een 
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530 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

algemeen secretaris-penningmeester van het cnv, waar hij zich ‘gebruikt voelde 
en er een vieze smaak van had gekregen’. Hij wordt bestuurder van de afmp, een 
organisatie van militairen die is aangesloten bij de fnv. In dezelfde verklaring kon-
digt Heerts   – het gaat om ‘twee volstrekt verschillende zaken’ – ook het vertrek 
van de MarVer aan, dat nader wordt toegelicht door een ander lid van het Mar-
Ver-bestuur. In het kader van de eigen strategie heeft de vereniging nagedacht 
over ‘een groot aantal oplossingen. (…) Deze opties zijn echter verworpen. Een 
voorstel werd geformuleerd (…). Het voorstel was collectief lidmaatschap van de 
MarVer bij de afmp. Op dit voorstel is met unanieme goedkeuring gereageerd’.13 
Op 11 oktober blikt het Algemeen Bestuur terug op de gebeurtenis. Veel behoefte 
om de gang van zaken te evalueren blijkt er niet te zijn. W.J.G. Gooijers  – Militai-
ren – heeft geen behoefte aan een brede evaluatie, wel meent hij ‘in de toekomst 
voorzichtiger om te gaan met het toelaten van categorale organisatie, vooral wat 
betreft de ‘C’ van het cnv’.14 Gooijers  is blijkbaar vergeten dat het de acom was, 
die eertijds toenadering tot de MarVer zocht.

10.1.2   Dienstverlening en propaganda

Het teruglopend ledenaantal in het begin van de jaren ’80 is een van de redenen 
om meer nadruk te leggen op individuele dienstverlening aan leden. Een ontwik-
keling die past in een wereld waarin het individu belangrijker wordt en de ideolo-
gische en idealistische overwegingen om vakbondslid te worden, afnemen. Leden-
binding en ledenwerving worden meer dan voorheen verbonden met kwalitatief 
goede dienstverlening. Je hebt direct, persoonlijk baat bij een vakbondslidmaat-
schap. De ledenontwikkeling in de tweede helft van de jaren ’80 kan licht de in-
druk wekken dat deze aanpak succesvol is. Het is dan ook weinig verrassend dat 
de versterking van de dienstverlening aandacht blijft houden. Overigens niet al-
leen binnen het cnv, ook binnen de fnv wordt meer nadruk op de individuele 
dienstverlening gelegd.15 In oktober 1990 stuurt Cammaert  een uitvoerige ver-
kenning van alle diensten die het cnv zijn leden aanbiedt, aan de bonden met het 
verzoek te willen reageren. De brede opsomming maakt telkens duidelijk welke 
dienst door wie – bond of vakcentrale – wordt geleverd en welke mogelijkheden 
er zijn om de dienst te verbeteren. De taakverdeling tussen bonden en vakcentrale 
is dat bonden diensten, die direct gerelateerd zijn aan de werksituatie leveren en 
dat de vakcentrale zich richt op meer algemene diensten, die beschikbaar zijn voor 
alle leden. Zo levert de bond rechtskundige bijstand in arbeidskwesties, terwijl de 
vakcentrale rechtsbijstand verleend op andere terreinen. De verbetersuggestie in 
de nota is dat ‘de wens bestaat om na te gaan of er meer in gezamenlijkheid kan 
worden gedaan. Dit geldt met name voor de behandeling van kwesties waarvoor 
een professionele deskundigheid nodig is’. Hier wordt de basis gelegd voor wat in 
later jaren Rechtshulp Plus zal gaan heten. Een ander initiatief heeft betrekking op 
het aanbieden van een ‘voordelig verzekeringspakket’. Sommige bonden bieden 
hun leden al zo’n pakket aan in samenwerking met een verzekeringsmaatschappij. 
De mogelijkheid om zo’n pakket aan alle leden aan te bieden moet worden on-
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derzocht. Een aantal jaren later leidt deze aanbeveling tot de oprichting van cnv 
Verzekeringen.

De nota doet niet alleen voorstellen om het aantal diensten uit te breiden. De 
bestaande diensten moeten zeker blijven bestaan en ieder voor zich worden ver-
beterd. Zo wordt opgemerkt dat de Stichting cnv Vakanties, die de drie vakan-
tieoorden van het cnv beheert en reizen organiseert, moet blijven voortbestaan, 
maar dat een goed evenwicht moet worden gevonden ‘tussen het exploiteren van 
commercieel verantwoorde oorden enerzijds en het zijn van een ‘eigen cnv-oord’  
waarin leden zich ‘thuis’ voelen’. Ook wordt voorgesteld om een projectgroep in 
het leven te roepen, die eens goed gaat kijken naar het scholingsaanbod van vak-
centrale en bonden. Het aanbod kan worden geïntensiveerd, dat wil zeggen dat 
het kan worden uitgebreid, en er kan meer en beter worden samengewerkt.16

De inventarisatie en de veelal instemmende reacties van bonden komen in maart 
1991 in de Verbondsraad aan de orde. Dit college neemt kennis van het overzicht 
en besluit om de ad hoc werkgroep, die het voorbereidende werk deed, een blij-
vende positie te geven. De werkgroep Dienstverlening krijgt de opdracht de voor-
stellen uit te werken tot concrete plannen.17

Het zal blijken dat het tot ontwikkeling brengen van nieuwe diensten niet een-
voudig is, maar ook het handhaven van bestaande activiteiten stuit op problemen. 
Dat blijkt bij de cnv-vakantieoorden. Het aantal leden dat gebruik maakt van de 
drie vakantieoorden neemt langzaam af en de bezoekers vergrijzen sterk. Gevolg 
is, dat de verliezen eerder toe dan afnemen, ondanks aanzienlijke investeringen in 
de kwaliteit van de voorzieningen. cnv-leden stellen steeds hogere eisen en ver-
gelijken de cnv-oorden met andere, soortgelijke voorzieningen. Opwaartse prijs-
aanpassingen, die nodig zijn om de gedane investeringen rendabel te maken, lei-
den tot een dalende vraag. Vanuit het perspectief dat de opbrengsten de kosten ten 
minste moeten bijhouden, besluit het bestuur van de Stichting in 1998 om twee 
centra te verkopen – Putten en Oostkapelle – en om te onderzoeken welke moge-
lijkheden er zijn om de Talmahoeve in Garderen in eigen beheer te houden. Dat 
laatste blijkt mogelijk, maar vergt een aanzienlijke investering en daar voelen de 
bonden niets voor. De bonden menen dat het cnv zich moet richten op zijn kern-
taken en het voorzien in vakantieoorden is geen kerntaak (meer). Zo heeft de cfo 
al eerder besloten om eigen vakantiecentra af te stoten, later zal de cnv Bedrij-
venbond hetzelfde doen met zijn oord in Driebergen.  Het oudste vakantieoord 
– Putten – wordt in december 1998 als eerste verkocht. De verkoop van Oostka-
pelle neemt wat meer tijd in beslag en vindt plaats op 6 januari 2000. De Talma-
hoeve – ten slotte – wordt op 1 mei 2001 verkocht.

Het bestuur van de Stichting Vakanties besluit zichzelf op te heffen, maar dat 
kan pas nadat een bestemming is gevonden voor de resterende middelen. In ok-
tober 2002 stemt de fi scus ermee in dat het vermogen zonder schenkingsrechten 
wordt overgedragen aan de cnv Vakcentrale. Het Stichtingsbestuur verbindt een 
voorwaarde aan die schenking: het vermogen moet in de geest van de Stichting 
worden bestemd. De middelen worden gestort in het Talmafonds, dat de fi nancie-
ring van de ontwikkeling van diensten tegen aanvaardbare kosten mogelijk moet 
gaan maken.18
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Een dienst die in de jaren ’80 is ontstaan en in toenemende mate in de gunst van 
de leden komt te staan, is de Belastingservice. Jaarlijks vullen door het cnv opge-
leide vrijwilligers voor een groeiende aantal leden het belastingformulier in.  In 
1991 worden door 648 vrijwilligers in 192 plaatsen bijna 8.200 formulieren inge-
vuld.19 Tien jaar later zijn dat circa 15.000 formulieren, die door 851 vrijwilligers 
worden ingevuld.20

Een voortdurende discussie bij deze vorm van dienstverlening is de vraag of de 
leden, die van deze dienst gebruik maken, een eigen bijdrage moeten betalen. Er 
blijken nogal wat leden te zijn, die vinden dat zij via hun contributie voor deze 
dienst betalen. Daar staat tegenover dat niet alle leden van deze service gebruik 
maken en dat rechtvaardigt de eigen bijdrage. In 1991 wordt een bijdrage van f 6,– 
per formulier gevraagd. Dat wordt door de meerderheid van de Verbondsraad als 
een aanvaardbare prijs gezien.21 In november 2000 verdedigt penningmeester H. 
van Boggelen  een verhoging van de eigen bijdrage. ‘De in rekening gebrachte kos-
ten voor de belastingservice bedragen sinds jaar en dag ƒ5,– (!). Uit onderzoek on-
der leden is gebleken dat er geen bezwaar bestaat tegen een verhoging. Om de prijs 
enigszins te actualiseren stelt het Dagelijks Bestuur een verhoging tot ƒ10,– voor. 
Het Algemeen Bestuur gaat hiermee akkoord’. Een verhoging, die overigens tegen 
de zin van de Hout- en Bouwbond cnv plaatsvindt, die meent dat de dienst op niet 
beschikbaar moet worden gesteld.

Een andere dienst die zich in een groeiende belangstelling mag verheugen, is de 
rechtskundige bijstand, die door de Vakcentrale aan de leden van bonden wordt 
geleverd. Op zich een ontwikkeling, die past in een samenleving van mondige 
burgers. Burgers die willen weten of hen recht wordt gedaan. Het toenemende be-
roep op rechtsbijstand anders dan arbeidszaken blijkt uit het feit dat de daarmee 
gemoeide kosten het jaarlijks beschikbare budget telkens overschrijden. In eerste 
instantie wordt geprobeerd de kosten terug te dringen door scherpere afspraken te 
maken over de tijdsinzet van de juristen en door scherper toe te zien op de moge-
lijkheden dat leden zelf bijdragen in de te maken proceskosten. Die aanpak werkt 
onvoldoende. Dat is een van de redenen voor het hoofd van de Rechtskundige 
Dienst cnv,  H. Groen , om een andere rechtshulpbenadering te ontwikkelen, die 
bekend wordt als Rechtshulp Plus. Leden hebben op grond van hun lidmaatschap 
recht op juridische bijstand bij arbeidskwesties en krijgen op grond van de nieuwe 
regeling ook recht op een nauwkeurig omschreven pakket rechtsbijstand, dat be-
staat uit ondersteuning voor alle andere privaatrechtelijke problemen, waar leden 
mee te maken kunnen krijgen.22 Dat pakket wordt beschouwd als een extra pakket 
en leden moeten daar dan ook in aanvulling op hun contributie een apart bedrag 
betalen. Binnen dit pakket krijgt ieder lid recht op vijftig uur kosteloze rechtsbij-
stand in plaats van de drie uur die in het traditionele pakket beschikbaar zijn. Le-
den krijgen op die manier aanmerkelijk meer ‘waar voor hun geld’. Als blijkt dat 
meer uren nodig zijn dan kunnen die uren – in overleg met de bond waarvan be-
trokkene lid is – beschikbaar komen.

De vraag die aan de orde komt, is of dit Rechtshulp Pluspakket aan alle leden 
moet worden aangeboden of dat leden de vrije keuze hebben. Anders: gaat het om 
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een collectief aangeboden dienst of om een dienst die leden zelf als aanvulling op 
hun contributie kunnen afnemen? In eerste instantie verschillen de meningen. Er 
is brede overeenstemming over de algemene aanpak, maar de vraag naar het al dan 
niet collectieve arrangement vergt het nodige debat. Zeker is dat een collectieve 
dienst goedkoper is dan een ‘keuzemenu’, want ieder lid draagt bij, maar niet ieder 
lid maakt gebruik. Uiteindelijk beslissen de bonden dat het een collectief aangebo-
den dienst wordt. Deze discussie laat onverlet dat bonden zelfstandig besluiten tot 
deelname.23 Probleem voor een bond is dat het collectief aanbieden leidt tot ver-
hoging van de contributie en dat kan gevolgen hebben voor de concurrentiepositie 
op de markt van vakbondslidmaatschap. 

In augustus 1997 duiken er berichten op in de media dat de Verzekeringska-
mer een onderzoek instelt naar het karakter van Rechtshulp Plus.24 Uit die be-
richten blijkt dat het in de zienswijze van de Kamer gaat om een verzekering en 
verzekeringen kunnen niet zo maar, die moeten aan bepaalde eisen voldoen. Van 
der Meulen  – bouw – stelt dat ‘het rechtshulppakket geen verzekering is, maar 
een integraal onderdeel van de dienstverlening’.25 Daarmee formuleert hij de kern 
van het verweer tegen de uitspraak van de Verzekeringskamer in april 1998, die 
bepaalt dat het rechtshulppakket wel degelijk moet worden aangemerkt als een 
verzekering en derhalve moet voldoen aan alle voorwaarden waaraan een verze-
keringsmaatschappij moet voldoen.26 Dat de Verzekeringskamer deze uitspraak 
doet, is koren op de molen van degenen die de zaak onder de aandacht van de Ka-
mer hebben gebracht, te weten de rechtsbijstandverzekeraars, die blijkbaar con-
currentie vrezen van deze nieuwe cnv-dienst.

De discussie sleept enige jaren, want het cnv gaat in beroep tegen de uitspraak 
en beroept zich daarbij op het al eerder door Van der Meulen  gehanteerde ar-
gument. Tevergeefs. Dat stelt het cnv voor een keuze: de dienst beëindigen of 
Rechtshulp Plus onder brengen in een voor de Verzekeringskamer aanvaardbare 
juridische vorm. Die vorm wordt gevonden in een door Vakcentrale en bonden 
op 16 oktober 2001 opgerichte Onderlinge Waarborg Maatschappij.27 Daarmee is 
overigens het debat met de toezichthouder niet afgelopen, want deze zet telkens 
opnieuw vraagtekens bij de professionaliteit van ‘de Onderlinge’.

Tot in de jaren ’80 is het cnv eigenaar van een eigen verzekeringsmaatschappij 
– ubo – zodat leden verzekeringen kunnen afsluiten bij de eigen maatschappij. Als 
gevolg van ontwikkelingen in de verzekeringsbranche besluit het cnv de maat-
schappij te verkopen, daardoor neemt de afstand tussen het cnv en ubo toe. In de 
zoektocht naar ledenbindende diensten komt het bieden van een voordelig ver-
zekeringspakket opnieuw ter sprake en in de werkgroep Leden Benefi ts ontstaat 
de gedachte om te komen tot een Stichting cnv Financiële Dienstverlening. Deze 
stichting gaat in nauwe samenwerking met ubo verzekeringsproducten aanbieden 
onder het ‘vertrouwde’ cnv-label. Niet alleen het cnv is geïnteresseerd ook ubo 
ziet brood in zo’n aanpak en is in dat kader bereid de fi nanciële risico’s te dragen. 
Overigens raakt de gedachte om een en ander in een stichtingsvorm te gieten gaan-
deweg het proces op de achtergrond en verdwijnt zelfs helemaal buiten beeld. 

In juni 1996 besluit de Verbondsraad de zaak serieus op te pakken en nader uit 
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te werken, zodat deze dienstverlening op 1 januari 1997 van start kan gaan.28 In de 
maanden, die volgen op het besluit, blijkt dat er onvoldoende basis is om de sa-
menwerking met Axent29 uit te werken. ‘Kortweg – zo meldt de voorzitter van de 
werkgroep – is het beeld dat cnv-bonden geen exclusieve verbintenis met Axent 
wensen te effectueren. De motieven daarbij lopen uiteen van reeds bestaande ban-
den met een andere verzekeringspartner (cfo, Onderwijsbonden), geen interes-
se (acom, MarVer) dan wel uitdrukkelijk niet meedoen (acp) tot bewuste keu-
ze voor onafhankelijkheid ten opzichte van verzekeraars in de dienstverlening 
(Dienstenbond cnv, Vervoersbond cnv en Hout- en Bouwbond cnv). De Indu-
strie- en Voedingsbond cnv en de Jongerenorganisatie cnv zijn in principe bereid 
om met Axent verder te gaan’.30 Een sterk verbrokkeld beeld, dat op gespannen 
voet staat met de oorspronkelijke basisgedachte over de te ontwikkelen dienstver-
lening. Het geeft overigens een goed beeld van wat mogelijk is binnen een vereni-
ging van autonome verenigingen – iedere bond maakt zijn eigen afweging en dat 
kan tot zeer uiteenlopende conclusies leiden. De vraag is op welke manier uit deze 
baaierd aan opvattingen een gezamenlijke lijn kan worden ontwikkeld. Dat is van 
belang omdat de merknaam ‘cnv’ in het geding is. Het Verbondsbestuur wil uit 
oogpunt van herkenbaarheid dat het pakket aan verzekeringsproducten wordt 
aangeboden onder cnv-vlag. De discussie in de Verbondsraad leidt ertoe dat een 
contractcommissie in het leven wordt geroepen, die bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de marktbonden. Deze commissie overlegt met Axent over de ontwik-
keling van een verzekeringspakket op het gebied van arbeid en inkomen en voert 
daarbij ook een concurrentietoets uit door na te gaan of bestaande relaties van 
bonden niet een goedkoper product aanbieden.31 De uitweg uit de veelheid van 
opvattingen wordt gevonden door gezamenlijk de ontwikkeling van cnv Verze-
keringen te realiseren, maar de keuze tot deelname volkomen vrij te laten.

In november heeft de contractcommissie zijn verkenning afgerond. Er is ge-
sproken met Axent en met Achmea.32 Uit de gesprekken blijkt dat beide organisa-
ties bereid zijn een pakket te ontwikkelen dat exclusief is voor cnv-leden. Mensen 
die hun lidmaatschap van een cnv-bond opzeggen, maar hun verzekering moeten 
of willen voortzetten, zijn een hogere premie verschuldigd. Gelet op de prijs/kwa-
liteitsverhouding, de exclusiviteit en gelijkwaardigheid/partnership is de meerder-
heid van de contractcommissie voorstander van een contract met Axent. Daarbij 
speelt voor de marktbonden – om wie het feitelijk nog gaat – dat er nogal wat le-
den zijn die polissen hebben lopen uit de tijd dat ubo nog een cnv-verzekerings-
maatschappij was.33 In december 1996 wordt de zaak in twee vergaderingen afge-
rond. Op 9 december wordt de intentieverklaring tot samenwerking besproken. 
Het regent kritiek op de inhoud, ook van de bonden die niet van plan zijn deel 
te nemen, maar de resterende plooien worden glad gestreken en op 23 december 
stemt de Verbondsraad in met de overeenkomst met Axent.34 Net als bij Rechts-
hulp Plus is er een nieuwe dienst onder cnv-label tot stand gekomen, die maar be-
schikbaar is voor een deel van leden.
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Scholing en vorming
In de loop van de cnv-geschiedenis is er vaak en intensief gediscussieerd over de 
vraag op welke wijze ledenscholing vorm moet krijgen. Het ligt dan ook voor de 
hand dat in een herbezinning op de dienstverlening van leden wordt ingegaan op 
de vraag naar de vormgeving van scholing en training – ook al zijn eerdere initi-
atieven om uiteenlopende redenen op niets uitgelopen. De vraag komt nu aan de 
orde in het bredere kader van de gesprekken over versterking van de samenwer-
king tussen vakcentrale en bonden, die in de jaren ’90 worden gevoerd. 

Scholing en vorming binnen de vakbeweging moeten een doel dienen, zo stellen 
de schrijvers van een voorstel tot vernieuwing van de opzet van vakbondsscholing 
en -vorming. Zij zoeken aansluiting bij de drie traditionele vakbondsdoelen: eman-
cipatie, belangenbehartiging en maatschappijvernieuwing. Het gaat om het werken 
aan de persoonlijke ontplooiing van leden, om het verwerven van vaardigheden en 
attitudes om te kunnen bijdragen aan de verenigingsdemocratie, om diensten aan 
andere leden te kunnen leveren en om te kunnen bijdragen aan een verantwoorde-
lijke samenleving. Deze doelen moeten worden vertaald in een concreet aanbod van 
cursussen, die in samenwerking met het sbi kunnen worden ontwikkeld onder ver-
antwoordelijkheid van een breed samengestelde kerngroep. Organisatorisch komt 
er binnen de cnv Vakcentrale een afdeling Training, Opleiding en Vorming (tov), 
die voor vakcentrale en bonden de cursussen gaat aanbieden. De cnv-regiokanto-
ren en de cnv-afdelingen gaan een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het 
geheel. Net zoals een groep kaderleden die de cursussen gaat verzorgen.35

In december 1993 bespreekt de Verbondsraad de voorstellen, waarbij vooral de 
fi nanciële gevolgen aan de orde komen. Het voorstel is om de plannen met ingang 
van 1 januari 1994 te gaan uitvoeren, maar de bonden hebben hun begrotingen al 
klaar en hebben geen rekening gehouden met deze ontwikkeling. Er wordt met 
andere woorden tegengesputterd, maar de ruime meerderheid van de Verbonds-
raad kan instemmen.36

Begin 1995 bespreekt de Verbondsraad de resultaten die in het eerste jaar zijn 
bereikt. Uit de evaluatie blijkt dat het project op schema ligt; met name geldt dat 
voor het ontwikkelen van nieuwe cursusprogramma’s. Er zijn hier en daar nog 
wel uitvoeringsproblemen, maar die kunnen gemakkelijk worden opgelost. Gro-
ter probleem is dat de budgettaire grenzen in zicht komen. Dat is het gevolg van 
het succes. Als meer leden deelnemen dan nemen de kosten toe. Dus meent de 
kerngroep dat er ‘eventueel ruimte moet zijn om een aanvullend budget te vragen 
aan de Verbondsraad’.37 Daar denkt de Verbondsraad een tikje anders over. Brü-
ning , die als algemeen secretaris bestuurlijk verantwoordelijk is, merkt op dat tov 
bij het opstellen van de begroting voor 1995 al is ontzien en dat extra budget al-
leen maar beschikbaar kan komen als duidelijk is waar dat geld dan vandaan moet 
komen.38 Overigens valt op dat nergens uit de evaluatie blijkt hoeveel leden feite-
lijk deelnemen aan de tov-activiteiten.39 Blijkbaar wordt dat niet als een omissie 
beschouwd, want er wordt door de Verbondsraad – veelal geneigd tot het stellen 
van kritische vragen – ook geen nadere informatie ingewonnen.

In dezelfde vergadering van de Verbondsraad komt nog een ander aspect van 
scholing aan de orde: de scholing van de eigen medewerkers en bestuurders. ‘Ont-
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536 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

wikkelingen binnen de christelijke vakbeweging (identiteit, structuur, tov en ef-
fi ciency) leiden ertoe de mogelijkheden na te gaan om de eigen bedrijfsopleidin-
gen meer gezamenlijk aan te pakken’.40 De kaderschool – inmiddels omgedoopt in 
Marinus Ruppert Academie – verzorgt de gezamenlijke opleiding voor bestuur-
ders met toekomstperspectief binnen het cnv, maar de scholing van medewerker-
kers en het topkader gebeurt door de bonden zelf – al dan niet in samenwerking 
met het sbi – of het gebeurt niet. De gedachte is dat het geheel van deze bedrijfsop-
leidingen beter kan. Daarom besluit de Verbondsraad een projectgroep te belasten 
met het uitwerken van het idee.41

In maart 1995 is een eerste verkenning gereed en die biedt voldoende basis om 
verder te werken, zij het dat sommige bonden vraagtekens hebben bij de ontwik-
keling van een geïntegreerd scholingsbeleid. Zo vraagt Van der Meulen  – bouw – 
zich af ‘of het cnv een geïntegreerd scholingsbeleid wil. Niemand kan gerichter 
maatwerk leveren aan mensen die in de bouw werken dan de bond zelf’. Swager-
man  – diensten – meent dat samenwerken heel goed mogelijk is, maar dat de ver-
antwoordelijkheid voor scholing bij de bond moet blijven.42 

De uitgevoerde verkenning is mede een gevolg van de bezinning op de rela-
tie tussen het cnv en het sbi, het vorminginstituut van de christelijk-sociale be-
weging. Een relatie, die in de loop der jaren afstandelijker is geworden, mede als 
gevolg van een verdergaande professionalisering van het sbi. Samenwerking kan 
voor beide positieve gevolgen hebben: het cnv krijgt toegang tot onderwijskun-
dige kennis die kan worden ingezet bij scholing van bestuurders, medewerkers, 
kaderleden en leden en het sbi krijgt een stabiele stroom aan opdrachten. Er wordt 
door cnv en sbi gezocht naar mogelijkheden om de inhoudelijke relatie te verster-
ken, want bestuurlijk is en blijft de relatie hecht. De revitalisering van de relatie 
begint rond de ontwikkeling van tov. Daarmee ontstaat een nieuwe vorm van sa-
menwerking buiten de nogal traditionele meerdaagse cursussen voor bestuurders. 
Het sbi is ook nadrukkelijk betrokken bij de uitbouw van de cnv Kaderschool en 
er is samenwerking ontstaan op het gebied van advisering aan medezeggenschaps-
organen. De Stichting Dienstverlening Medezeggenschap (sdm) ‘verhuist’ van het 
cnv naar het sbi, waar het naar verwachting beter tot zijn recht komt. Maar de 
mogelijkheden tot intensievere samenwerking zijn blijkbaar nog niet uitgeput en 
er wordt gezocht naar wegen om het sbi te betrekken bij het ontwikkelen van een 
nieuwe scholingsaanpak binnen het cnv.43

Er blijkt de nodige tijd gemoeid met de ontwikkeling van een voor alle partij-
en relevante aanpak. Het voorbereidende werk is dan ook pas in december 1997 
gereed voor besluitvorming. In een notitie wordt de vormgeving van de nieuwe 
scholingsaanpak gepresenteerd. ‘De basisgedachte voor deze notitie is dat bunde-
ling van krachten met behoud van autonomie leidt tot een effi ciënter aanpak van 
werkzaamheden, een betere besteding van schaarse middelen en een betere kwa-
liteit’. De drie vormen van scholing en training – tov voor leden, mra voor be-
stuurders en bedrijfscursussen voor medewerkers – worden samengevoegd in een 
organisatie, die dezelfde naam krijgt als de kaderschool eerder kreeg: de Marinus 
Ruppert Academie. Deze nieuwe Academie wordt bestuurd door een college van 
bestuurders uit de beweging en de uitvoering ligt bij een projectgroep bestaande 
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uit medewerkers van vakcentrale en bonden. Naast deze scholingsorganisatie be-
houdt elke bond de mogelijkheid om voor leden bondsspecifi eke cursussen te or-
ganiseren, al dan niet in samenwerking met de Academie. De ontwikkeling van 
het nieuwe samenwerkingsverband zal werkende weg tot stand komen en in dat 
kader zal ook telkens gekeken worden naar de praktische mogelijkheden tot sa-
menwerking met het sbi. 

Nu gaat het erom het concept te vertalen naar de praktijk. Dat heeft de nodige 
voeten in de aarde, zo blijkt in oktober 1998. Er is een inventarisatie gemaakt van 
de stand van zaken bij bonden. Daaruit blijkt dat sommige bonden een uitgewerkt 
scholingsplan hebben inclusief een daarbij passend budget, dat andere bonden 
zo’n plan in ontwikkeling hebben en dat er nog weer andere bonden zijn waar het 
ontwikkelen van scholing nog in de kinderschoenen staat. Ook blijkt dat er nog 
onvoldoende structurele middelen beschikbaar zijn. Er is op basis van de geïnven-
tariseerde wensen naar schatting een bedrag van f360.000 nodig, maar er is slechts 
f160.000 beschikbaar. Toch wil de projectleiding van start gaan en stelt voor dat 
het Investeringsfonds garant staat voor het mogelijke ‘gat’ van f200.000.44

De bondsvoorzitters maken snel duidelijk dat dit voorstel op deze manier niet 
kan. Brüning  en Van der Meulen , die naast zijn voorzitterschap van de Hout- en 
Bouwbond cnv ook penningmeester van de Vakcentrale is, proberen de colle-
ga’s te overtuigen. De bonden hebben opdracht gegeven om van start te gaan, dan 
moeten zij ook bereid zijn om de fi nanciële gevolgen te dragen. Brüning  en Van 
der Meulen  overtuigen niet. Omdat een paar kleine bonden in de inventarisatie-
ronde niet zijn bezocht, moet de inventarisatie eerst maar eens worden afgerond 
en moet duidelijk worden waar het fi nanciële risico voor de operatie ligt.45

In de december-vergadering zet het ab het debat voort. Terpstra  – hij zit voor 
het eerst het Algemeen Bestuur voor – stelt dat gezamenlijke fi nanciering voor-
waarde is om met het plan verder  te gaan. Tot nu toe – zo merkt hij op – zijn zes 
bonden akkoord met de fi nanciering. Na het debat constateert hij opgelucht dat 
de ‘algehele grondhouding positief genoemd kan worden, maar dat er ook gecon-
cludeerd moet worden dat 100% dekking op dit moment niet mogelijk is. Er zal 
desgewenst bilateraal gesproken worden met degenen (o.a. de cfo) die nog niet 
met een toezegging tot deelname hebben gereageerd op het plan.46

De zaak komt volgens afspraak in januari 1999 opnieuw aan de orde. Het bila-
terale overleg heeft tot resultaat geleid. De cfo is bereid tot deelname, zij het on-
der twee voorwaarden: de bijdrage bedraagt niet een kwartje per lid per jaar, maar 
bestaat uit een eenmalig bedrag van f225.000 en de bestaande scholingsmodules, 
die de cfo in eigen beheer heeft ontwikkeld, moeten onderdeel van het pakket 
worden. Nu is er voldoende draagvlak en ‘het ab neemt met instemming kennis 
van het plan waarmee tot uitvoering kan worden overgegaan’.47 Daarmee lijkt een 
eind te zijn gekomen aan een lange weg van voorbereiding, waarop de worsteling 
tussen inhoudelijke ambitie en fi nanciële mogelijkheden zichtbaar wordt en de 
spanning tussen ‘samen doen, wat samen kan’ en  bondsautonomie traag wordt 
overbrugd.

Op 1 juni 2001 zijn alle voorbereidingen echt afgerond en gaat de mra met een 
feestelijke bijeenkomst van start. Tijdens die bijeenkomst wordt het eerste gedeel-
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te van de biografi e van Marinus Ruppert, die in de jaren ’40 een belangrijke impuls 
gaf aan de kwaliteit van de professionele scholing, gepresenteerd door de schrij-
vers, Jan de Bruijn  en Paul Werkman .

Maar de ambities zijn te hoog gesteld. De ontwikkelde dienstverlening past wel-
licht bij een grote, kapitaalkrachtig organisatie, maar de beperkte middelen passen 
niet bij de ambities van het grote scholingshuis voor het cnv. De Marinus Rup-
pert Academie krimpt tot de maat der dingen die past bij het cnv. De kaderschool, 
gericht op het opleiden van toekomstige leidinggevenden binnen de christelijke 
vakbeweging, wil een opleiding worden met een civiel effect en zoekt daarom 
verbinding met andere christelijk-sociale organisaties om een breed draagvlak te 
ontwikkelen. Dat lukt niet en dus resteert niets dan de oorspronkelijke omvang. 
Wel kost het jaar na jaar meer moeite om voldoende studenten te werven. De kos-
ten voor een bond om een bestuurder of medewerker de Masterclass – zoals de 
kaderschool vanaf 2001 wordt genoemd – zijn net als de tijdsinzet hoog. Beide 
zijn  belemmeringen tot deelname, maar er is ook nog iets anders aan de hand. Als 
Ruppert  in 1948 de Kaderschool start zijn de vakbondbestuurders voornamelijk 
geschoolde arbeiders met betrekkelijk weinig of geen intellectuele bagage. De be-
stuurders die in het begin van de 21ste eeuw worden aangetrokken zijn bijna zon-
der uitzondering al hoog opgeleid en de noodzaak om hen te scholen is dan ook 
aanmerkelijk geringer dan in vroeger dagen toen bestuurders een veel minder for-
mele opleiding hadden genoten.

De andere twee delen van de mra ontwikkelen zich ieder op eigen wijze en 
worden aangepast aan de tijd. Opleiding & Training, dat eerder tov heette, levert 
cursussen voor kaderleden en gaat meer en meer werken op verzoek van bonden. 
Datzelfde geldt voor de bedrijfstrainingen, waarover jaarlijks tussen bonden en 
vakcentrale afspraken worden gemaakt.48 Een belangrijk deel van de scholings-
diensten hebben de ambities van het cnv rond de eeuwwisseling overleefd, maar 
de scholingskosten zijn en blijven hoog in relatie tot het mogelijke gebruik van 
deze dienst. Daarmee is de discussie niet voorbij. In toenemende mate worden in 
cao’s afspraken gemaakt over allerlei vormen van scholing. Daarbij gaat het niet 
alleen om functiegerichte trainingen, maar steeds meer werknemers krijgen een 
persoonlijk ontwikkelingsbudget om zo opleidingen naar keuze te volgen. Vak-
bondsscholing ontstond in een tijd dat die cao-voorzieningen er niet waren en er 
was een herkenbare rol voor vakbondsscholing. Een rol, die steeds minder nodig 
lijkt. Dus is de vraag naar de noodzaak van scholing van leden uit contributiemid-
delen stellig aan de orde.

De ontwikkelingen rond scholing en vorming laten zien dat ook als er voor een 
idee draagvlak lijkt te bestaan, dat nog geen garantie is voor het feit dat de uit-
werking snel tot stand komt. Om van idee tot praktijk te komen moeten hobbels 
worden genomen of omzeild en er moet vaak water bij de ambitieuze wijn worden 
gedaan. Soms zoveel dat een idee wel een eindweegs wordt gedragen, maar toch 
vastloopt. Een voorbeeld daarvan is het voorstel van Terpstra  om een duurzaam 
beleggingsfonds tot ontwikkeling te brengen. Terpstra probeert de toenemende 
belangstelling voor beleggen aan het begin van de 21ste eeuw te combineren met 
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de cnv Beleggingscode, waarin voorwaarden worden geformuleerd waaraan be-
leggingen van bijvoorbeeld pensioenfondsen moeten voldoen.49 Er bestaat bij de 
bonden in eerste instantie de nodige belangstelling, maar niet iedereen loopt warm 
voor het idee. De gevolgen van ‘nine-eleven’ en het uit elkaar spatten van de zoge-
naamde nieuwe economie, laten het idee in een bureaula verdwijnen.50

Een andere ontwikkelingspoging die op niets uitloopt, is die van cnv Reïntegra-
tie. De nieuwe, striktere regelgeving rond de Ziektewet – de Wet Poortwachter – 
doet in het najaar van 2001 binnen het cnv de gedachte ontstaan om leden, die met 
langduriger ziekte te maken krijgen, te ondersteunen.51 De zaak wordt georgani-
seerd opgepakt. In eerste instantie wordt een ledenonderzoek gehouden om na te 
gaan of er belangstelling voor deze nieuwe dienst zal bestaan. Uit dat onderzoek 
blijkt dat er op bescheiden schaal interesse is voor ondersteuning en begeleiding 
in het reïntegratieproces door de vakbeweging. Nader onderzoek – onder niet-le-
den – moet uitwijzen of zo’n nieuwe dienst als wervingsmiddel inzetbaar is.52 Zo-
als vaker is ook nu weer de fi nanciering een belangrijk probleem. De beschikbare 
middelen staan – als gevolg van een stagnerende ledenontwikkeling – onder druk 
en laten weinig ruimte voor experimenten. Daarom doet het cnv een beroep op 
het gak-fonds,53 maar tevergeefs. De fondsbeheerders menen dat het hier om een 
kerntaak van de vakbeweging gaat die niet voor subsidiëring in aanmerking komt. 
Dat besluit stelt het cnv voor een probleem: moet de ontwikkeling worden be-
eindigd of kan een andere oplossing worden gevonden?54 Het duurt even, maar in 
december 2002 is een oplossing gevonden voor de pilot. Het experiment start in 
een kleinere regio dan eerder de bedoeling was en het pakket wordt verkleind: de 
persoonlijke ondersteuning vervalt en het project richt zich vooral op goede in-
formatieverschaffi ng en het zo nodig inzetten van andere, al bestaande diensten 
zoals Rechtshulp. De fi nanciering wordt gevonden in het Talmafonds, dat juist in 
de tijd tot stand komt.55 De resultaten van het experiment maken duidelijk dat er 
in de praktijk onder cnv-leden niet veel belangstelling voor dit soort dienstver-
lening bestaat. Zij het dat er één uitzondering op die conclusie is: de cursus ‘ziek 
zijn en wat dan?’. Deze cursus is bedoeld voor mensen die zelf langdurig ziek 
zijn, maar in de praktijk blijkt dat vooral niet-zieken de cursus volgen. Belangrij-
ke drijfveer voor deze leden lijkt te zijn dat zij kennis willen vergaren om anderen 
in hun omgeving te kunnen ondersteunen. De cursus overleeft het experiment en 
gaat een vast – en succesvol – onderdeel vormen van het cursusaanbod aan leden. 
Het experiment wijst uit dat het verder ontwikkelen van deze nieuwe vorm van 
dienstverlening niet gewenst is. De effecten van de Wet Poortwachter zijn ster-
ker dan verwacht en het blijkt dat werkgevers zich onder de wettelijke bepalingen 
aanmerkelijk meer en beter richten op reïntegratie van zieke werknemers dan aan-
vankelijk door het cnv werd verwacht.56

De zoektocht naar nieuwe diensten krijgt ook nog op een andere manier vorm. In 
de loop van de jaren worden tijdelijke diensten ontwikkeld. Een dienst wordt ge-
durende een bepaalde periode in verband met bepaalde gebeurtenissen verleend. 
Zo opent het cnv van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 januari 1992 zijn tele-
foonlijnen om klachten en vragen te verzamelen van mensen onder het motto ‘ge-
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schrokken van uw loonstrookje’.57 Een veelheid van veranderingen in de fi scale 
sfeer en rond de premies sociale zekerheid vormt aanleiding de aandacht van de 
leden te vragen.58 Op deze manier kanaliseert het cnv gevoelens van onvrede bij 
leden en verzamelt het concrete informatie over de gevolgen van het beleid, die 
eerder alleen nog maar inzichtelijk waren op grond van theoretische berekenin-
gen. Het is ook een manier om duidelijk te maken waarvoor het cnv staat. In die 
zin is het een ledenbindende en -wervende activiteit.

Meer dan 1.000 mensen worden te woord gestaan, zo blijkt uit een eerste rap-
portage. In sommige gevallen is mensen geadviseerd om in actie te komen en is 
aangegeven welke actie zij kunnen ondernemen. Op grond van het totaalbeeld 
trekt het cnv ook een aantal beleidsmatige conclusies, waarover het gesprek ge-
zocht zal worden met verzekeraars en de staatssecretaris van Volksgezondheid.59

Een ander voorbeeld dat ook beschouwd kan worden als een experiment met 
een vorm van dienstverlening, die sterk lijkt op cnv Servicelijn, is de sz-infolijn. 
Verbondsbestuurder De Geus , die in 1992 ook de geestelijk vader van de Service-
lijn was, stelt vast dat er behoefte onder leden en niet-leden is om informatie te 
kunnen vragen op het brede terrein van sociale zekerheid. ‘De Ziektewet wordt 
per 1 maart afgeschaft, terwijl per 1 juli de Algemene nabestaandenwet in werking 
treedt. (…) Hierover bestaan veel vragen bij de leden. De informatiebehoefte  zal 
naar verwachting de komende maanden onveranderd hoog blijven’. Na enige dis-
cussie gaat de Verbondsraad in meerderheid akkoord. De bondsvoorzitters ma-
ken wel duidelijk dat het informeren van leden in beginsel een taak van de bonden 
is. Een goede doorverwijzing is dan ook van groot belang.60 De sz-infolijn gaat op 
1 mei van start. Dagelijks wordt in de dagbladen een kleine advertentie geplaatst, 
die mensen wijst op het telefoonnummer van de infolijn. Na aanvankelijke be-
langstelling neemt het aantal telefoontjes af, maar als de boodschap wordt aange-
past – de woorden sociale zekerheid worden vervangen door ww en wao – neemt 
het aantal weer toe. De ervaringen met telefonische klachtenlijnen en telefonische 
informatieverstrekking worden later gebruikt als de vakcentrale besluit een per-
manente informatielijn voor leden en niet-leden te openen.

Dienstverlening is een vanzelfsprekende taak van vakbonden. De ledendaling in 
de jaren ’80 legt de grondslag voor een meer structurele organisatie van de dienst-
verlening door de vakcentrale. Dienstverlening is een mogelijkheid om leden te 
binden en om leden te werven. Uit onderzoek naar de toekomst van de vakbe-
weging blijkt dat vakbonden die een kwalitatief goed product bieden, zeker toe-
komst hebben – ook in een samenleving waarin leden zich steeds meer als kriti-
sche consumenten gaan gedragen. Die kritische consumenten  moeten dan wel 
weten wat die vakbeweging doet en de vakbeweging moet weten wat haar leden 
en de niet-leden bezighoudt en beweegt.61 Dienstverlening is vanuit dit perspectief 
een mogelijkheid van propaganda, zoals de marktbewerking bij het cnv tot diep in 
de jaren ’90 wordt genoemd. Maar propaganda is meer dan dienstverlening.

Dienstverlening aan leden is ook een poging leden zo van dienst te zijn, dat zij 
zich verbonden voelen met het cnv, zodat het lidmaatschap wordt voortgezet. 
Als mensen aangeven hun lidmaatschap toch te willen beëindigen, kan altijd nog 
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een laatste poging worden gedaan om hen te behouden. Uit het onderzoek Parti-
cipatie in vakbonden, dat in 1992 werd verricht, blijkt dat ‘alle cnv-bonden leden 
verliezen doordat de zogenaamde status van de betreffende opzeggers verander-
de. Onder statusverandering moet worden verstaan: het veranderen van baan, met 
pensioen of vut gaan of uitkeringsgerechtigde worden. Deze verandering wordt 
door veel leden aangegrepen om het lidmaatschap van één van de cnv-bonden op 
te zeggen. Op jaarbasis gaat het hier om circa 4.000 leden’. Daar moet wat tegen 
gedaan worden, zo vindt de Vakcentrale. Door een kleine groep bestuurders van 
Vakcentrale en bonden is een aanpak ontwikkeld, die zoveel mogelijk voorkomt 
dat statusveranderaars verlaters worden. De aanpak komt er op neer dat mensen 
die opzeggen omdat zij van baan veranderen dan wel opzeggen zonder opgave van 
reden, telefonisch worden benaderd door een telemarketingbureau. Doel van het 
gesprek is mensen over te halen lid te blijven dan wel zicht te krijgen op de reden 
van hun vertrek. Het voornemen is om in het vierde kwartaal van 1994 een test uit 
te voeren. De kosten worden bestreden uit de Actiekas, maar als de aanpak succes-
vol is dan worden de kosten terugverdiend doordat mensen langer lid blijven.62

Eind november blijkt – bijna terloops – dat het project niet van start is gegaan. 
Tijdens een discussie over de kwaliteit van de interne besluitvorming wijst Wes-
terlaken  er op dat genomen besluiten ook echt moeten worden uitgevoerd. Zo 
is besloten tot een project telemarketing, maar vervolgens blijkt dat bonden de 
noodzakelijke gegevens om allerlei redenen niet ter beschikking willen stellen. Er 
volgt nog – zo zegt hij – nader overleg, maar dit is niet de manier waarop wij met 
elkaar moeten omgaan. De Verbondsraad sputtert wat, maar laat de zaak in af-
wachting van het komende overleg liggen.63

‘Als doelstelling van het project is geformuleerd: primair het genereren van 
overschrijvingen van de ene naar de andere bond, secundair het verkrijgen van in-
formatie omtrent redenen van bedanken’. De uitvoering mislukt in eerste instan-
tie en het vervolg komt langzaam op gang. Als gevolg van de vertraging wordt 
besloten de pilot over te slaan en direct van start te gaan. Een probleem dat zich 
ook voordoet is dat pas bij de start blijkt dat een aantal bonden niet meedoet. Ver-
volgens wordt de operationele doelstelling om per kwartaal 2.500 bedankers op 
te bellen bij lange na niet gehaald als gevolg van het geringe aantal bedankers dat 
aan telemarketingbureaus wordt toegezonden. De conclusies liegen er niet om. 
Het eerste jaar is voor 20% van de leden beslissend voor het al dan niet lid blijven. 
Vrouwen bedanken eerder als lid dan mannen. Het blijkt moeilijk leden voor lan-
gere tijd aan de organisatie te binden. De belangrijkste redenen om te bedanken 
zijn te duur/geen gebruik en ontevreden over de dienstverlening. Voor meer dan 
50% van de leden die bedanken ligt de reden hiervoor in het (niet) functioneren 
van de organisatie. Omdat het overschrijven van de ene naar de andere bond bij 
baanwisseling van belang is, is nagegaan waarom er zo weinig overschrijvingen 
zijn. Het blijkt dat circa tweederde van de baanwisselaars het veranderen van po-
sitie gebruiken om hun lidmaatschap te beëindigen op grond van dezelfde rede-
nen als mensen die geen opgave doen van hun vertrekreden.64 Een weinig hoop-
vol beeld.
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542 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

Imagocampagne
Ledengroei ontstaat niet alleen door het vasthouden van leden, maar ook – en 
vooral – door het werven van nieuwe leden. Die ontwikkeling verloopt in de eer-
ste helft van de jaren ’90 positief. De meeste bonden winnen leden. Toch is het 
cnv niet tevreden. Het moet mogelijk zijn een hogere ledengroei te bereiken.  De 
Industrie- en Voedingsbond cnv bestaat in 1996 100 jaar en in dat kader wil deze 
bond een imago- en ledenwerfcampagne starten.65 De vraag is of andere bonden 
daaraan willen meedoen. De Verbondsraad blijkt gevoelig door die vraag, ook 
door de ontwikkelingen die zich afspelen op de markt van het vakbondslidmaat-
schap. De fnv is ook doende zich herkenbaar te profi leren en dat vraagt om cnv-
actie. 

Op basis van onderzoek is gebleken dat er nogal wat vooroordelen bestaan over 
de vakbeweging. Beelden als ‘vakbonden kijken alleen richting ‘Den Haag’’, ‘vak-
bonden staken alleen maar’ en ‘vakbonden gaat het alleen om de centen’, moeten 
in een campagne worden weerlegd.66 Zo’n campagne moet de vooroordelen be-
slechten zodat ledenwerfacties in vruchtbare aarde vallen.

De Verbondsraad bespreekt het voorstel op 23 januari 1995. Bureau Van Zand-
beek presenteert de opzet van een imagocampagne. De campagne loopt van april 
tot december. Als de bonden instemmen met een imagocampagne – zo stelt Brü-
ning  – dan committeren zij zich ook tot het uitvoeren van wervingsactiviteiten, 
die moeten volgen op de campagne. Er zal voor en na afl oop een meting worden 
gedaan om het resultaat van de campagne in beeld te brengen.

De Verbondsraad stemt in met het voorstel, maar uit de bespreking van het 
voorstel blijkt dat de bonden zo elk hun eigen visie hebben. De Federatie Vrede en 
Veiligheid (fvv) ‘geeft aan op de werkplek een eigen aanpak te hebben’. De eigen 
plannen liggen vast en ‘daar waar mogelijk zal op de imagocampagne ingespeeld 
worden’. Volgens de cfo sluiten de al ontwikkelde eigen plannen goed aan op de 
campagne, terwijl de Hout- en Bouwbond cnv meent dat er een eigen traject voor 
de bond moet kunnen zijn. De Industrie- en Voedingsbond cnv is akkoord, maar 
begint op 1 april al vast met een eigen ledenwerfcampagne en de kov vraagt zich 
af of haar leden zich wel voldoende identifi ceren met het cnv.67 Kortom: een ver-
deeld huis. Iedereen vindt het een mooi plan, maar niemand is echt bereid zijn ei-
gen plannen aan te passen.

Na afl oop van de offi ciële vergadering vindt een bijeenkomst plaats, waarin de 
concrete campagne gepresenteerd wordt. Het doel van de campagne is om het 
imago van het cnv te verbeteren, daarbij gaat het om de kernbegrippen: welover-
wogen, zelfbewust en samenwerking. De dragende tekst is: ‘Wij zoeken liever de 
oplossing dan het confl ict’. Volgens het bureau staat de mens centraal in de cam-
pagne. ‘De tekst weerspiegelt het karakter van het cnv en vormt een contrast met 
het imago van de fnv’.68

Eind mei zijn de resultaten van de nul-meting bekend. ‘De naamsbekendheid 
van het cnv is in zijn algemeenheid goed, behalve bij specifi eke groepen (o.a. 
vrouwen, lagere sociale klassen). Opvallend is ook dat het cnv in zijn algemeen-
heid niet zelfbewust overkomt. Van de ondervraagden heeft 64% een negatieve 
houding ten opzichte van de vakbeweging’.69
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Op 26 juli vindt een gesprek plaats met Van Zandbeek over de eerste resultaten 
van de imagocampagne. ‘Alhoewel er voor de campagne een basisgolf van waar-
dering bestaat – zo wordt vastgesteld – heeft deze waardering klaarblijkelijk niet 
bijgedragen tot een grote ledenwinst bij enkele cnv-bonden, getuige de resultaten 
van de diverse ledenwerfcampagnes’. Uit de resultaten blijkt ook dat ‘de hoogte 
van de contributie een reële drempel bij het aangaan van het vakbondslidmaat-
schap is’. Die constatering brengt de ivb ertoe te gaan experimenteren met intro-
ductiekortingen voor nieuwe leden.70

Eind maart 1996 is de evaluatie van de campagne gereed. Feitelijk zijn er een 
paar evaluaties. Een van de hand van marketingmedewerker M. Bokdam , een van 
het bureau zelf en een van een externe deskundige die in de vorm van een review 
het geheel overziet. Ook zijn er bondsrapportages over de bondservaringen met 
de campagne en de resultaten van de ledenwerfacties.

Bokdam  beschrijft de gang van zaken tijdens de voorbereiding en de uitvoering 
van de campagne. Hij schetst een aantal opties, die er in de grond van de zaak op 
neer komen dat moet worden nagedacht over de inrichting van een mogelijk ver-
volg, waarbij serieus moet worden stilgestaan bij de verbetering van het product 
vakbondslidmaatschap. Daarbij vat hij ook de reacties van de bonden op de cam-
pagne samen. ‘Globaal genomen komt uit de reacties het volgende beeld naar vo-
ren: de campagne is veelal niet gezien als (ook) een campagne van de eigen bond’. 
Bonden melden dat zij geen of weinig effect merken van de campagne en zij ver-
schillen dan ook over de vraag of de campagne moet worden voortgezet.71

Van Zandbeek merkt in een eigen, kritische nabeschouwing op dat het beïn-
vloeden van een bestaand beeld van een organisatie eigenlijk alleen maar succesvol 
kan zijn als de campagne langdurig – circa 5 jaar – wordt volgehouden en als het 
beeld dat ‘buiten’ wordt geschapen ook ‘binnen’ wordt gespiegeld. De kern van 
de kritiek van Van Zandbeek is dat aan die twee voorwaarden niet is voldaan, al-
hoewel de naamsbekendheid van het cnv gedurende de looptijd van de campag-
ne – driekwart jaar – wel is verbeterd. Wat niet is veranderd, is het aantal mensen 
dat verschil ziet tussen het cnv en andere bonden. Bij degenen die dat verschil 
wel zien – minder dan 40% van de ondervraagden overigens – is het beeld van het 
cnv als weloverwogen, zelfbewuste en op samenwerking gerichte organisatie ver-
sterkt. Hoe het ook zij – merken de adviseurs op – je moet bekend zijn om leden 
te werven en een imagocampagne biedt de mogelijkheden om op eigen wijze het 
gewenste beeld te communiceren onafhankelijk van de media, die over het beleid 
berichten. Er zijn effecten in deze sfeer gemeten. ‘Echter, een ding is duidelijk, 
willen we deze effecten blijvend handhaven, dan moeten we op een of andere ma-
nier een vervolg geven aan deze campagne’.72

Westerlaken  concludeert tot slot van de evaluerende besprekingen in de Ver-
bondsraad ‘dat er verschillend wordt aangekeken tegen voortzetting van de ima-
gocampagne’. Het is dan ook de vraag of er voldoende draagvlak is voor voort-
zetting van de campagne. Een besluit wordt uitgesteld en het Verbondsbestuur 
zal een voorstel doen voor een mogelijk vervolg en voor de fi nanciering van dat 
vervolg. Het komt echter nooit tot een uitgewerkt voorstel. De bonden hebben 
blijkbaar meer vertrouwen in de in eigen huis ontwikkelde ledenwerfactiviteiten 
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544 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

dan in een gezamenlijke imagocampagne als basis voor die activiteiten. Het gebrek 
aan geld – Van Zandbeek spreekt over grote bedragen – speelt daarbij ongetwij-
feld een rol.

De imagocampagne is gekoppeld aan ledenwerfacties, die een groeidoelstelling 
van 5% per jaar hebben.73 Op de keper beschouwd worden de doelstellingen van 
de imagocampagne in beperkte mate gehaald, die van de ledenwerfacties niet. De 
naamsbekendheid van het cnv is toegenomen, maar de omvang van de steekproef 
is bescheiden te noemen en er kan derhalve een voorzichtig vraagteken worden 
gezet bij de betrouwbaarheid en bij de vraag of de campagne tot gevolg heeft ge-
had dat de naamsbekendheid toenam. Het beeld van het cnv is niet veranderd en 
dat is toch altijd een kerndoel van een imagocampagne. Het is overigens de vraag 
of het zo nauw verbinden van een imagocampagne met een ledenwerfactie ver-
standig is. Gelet op de discussies in de Verbondsraad lijkt het eerder een compro-
mis tussen verschillende opvattingen en verschillende snelheden. Niet elk com-
promis is onder alle omstandigheden een verstandige keuze.

De ledenwerfacties kennen een doel dat bij lange na niet wordt gerealiseerd. De 
vraag is overigens hoe realistisch de groeidoelstelling is, zeker ook gelet op het 
bestaande vakbondsimago. Van 1990 tot 1995 bedraagt de ledengroei gemiddeld 
3,2% per jaar. In dat licht is een doelstelling van 5% ten minste ambitieus te noe-
men. Zeker ook omdat van te voren geen scherpe afspraken zijn gemaakt over de 
wijze van realisatie. Blijkbaar wil men het doel werkende weg bereiken. Dat blijkt 
geen gelukkige werkwijze, gegeven het feit dat de imagocampagne na driekwart 
jaar feitelijk al weer gestopt wordt. Blijkbaar is er geen groot gevoel van urgentie 
op het gebied van ledenbehoud en ledenwerving, terwijl de groeicijfers na 1995 
minder voorspoedig verlopen dan in de eerste helft van het decennium. In 1996 
en volgende jaren groeit het cnv met gemiddeld 0,6% per jaar.74 Overigens speelt 
de groeidoelstelling niet alleen een rol in de imagocampagne, maar ook in de ont-
wikkeling van het Regiowerk Nieuwe Stijl, zoals ik verderop in dit hoofdstuk nog 
zal schrijven.

10.1.3   De Gids en Evangelie en Maatschappij

Een van de eerste besluiten die het pas opgerichte cnv in 1909 neemt, is dat tot 
uitgifte van een eigen periodiek met de symbolische titel De Gids. Eerst moeten 
leden zich abonneren, later krijgen zij het als onderdeel van hun lidmaatschap om 
voor niets toegezonden. De Gids is met enige regelmaat onderwerp van gesprek. 
De omvang van het nummer (4 of 8 pagina’s?), de frequentie van verschijnen (eens 
per maand of eens per veertien dagen?) en de toon (louter gericht op ledeninfor-
matie of breder op het gezin?).

Het sociologisch instituut van het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties 
begint in 1957 een onderzoek onder de lezer. Het rapport verschijnt begin 1960. 
Daaruit blijkt dat 63% van de leden het blad regelmatig leest, terwijl 14% het blad 
nooit inziet. Het rapport vormt de aanleiding om nog eens grondig na te denken 
over De Gids en de relatie met de bondsbladen. Naar goed cnv-gebruik wordt 
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een commissie ingesteld, die in november 1962 rapporteert. In het onderzoek 
naar uiteenlopende mogelijkheden is ook de relatie met de eigen drukkerij Edecea 
betrokken. In december blijkt dat de Verbondsraad niet tevreden is over het rap-
port en vraagt de commissie het huiswerk opnieuw te maken.75 Dat neemt enige 
tijd in beslag, maar in 1965 kan de Verbondsraad een besluit nemen over de toe-
komst van De Gids. Uit het debat blijkt dat het niet alleen gaat over een optima-
le vorm van communicatie, maar dat ook fi nanciële aspecten een belangrijke rol 
spelen. Dat laatste is doorslaggevend bij de vraag waar De Gids en de bondsbla-
den, waar De Gids onderdeel van gaat uitmaken, zullen worden gedrukt. De Ver-
bondsraad stemt in met de keuze voor Drukkerij Libertas en daarmee neemt De 
Gids afscheid van Edecea.76 Alhoewel er voor één systeem van vormgeving wordt 
gekozen zegt dat nog niets over de realisatie daarvan. Iedere bond besluit zelf, of 
en zo ja deelgenomen wordt in het nieuwe systeem. De praktijk blijkt anders dan 
de besluitvorming in de Verbondsraad.

In de loop van de tijd eroderen de gemaakte afspraken steeds verder. Elke bond 
ontwikkelt zijn eigen blad en houdt daarbij geen rekening met het feit dat De Gids 
een katern van dat blad is. Steeds minder bonden nemen De Gids dan ook op. 
Daarbij komt dat het blad er – in vergelijking met andere, soortgelijke bladen – uit-
ziet als ‘een vodje’. Dat draagt niet echt bij aan de uitstraling van het cnv. Er moet 
derhalve een andere aanpak worden ontwikkeld.

Sinds 1947 verschijnt naast De Gids het kaderblad van het cnv onder de naam 
Evangelie en Maatschappij. Het maandblad is bestemd voor het kader van de 
christelijke vakbeweging en heeft in het begin een populair-wetenschappelijk ka-
rakter. Dat karakter wijzigt in de loop van de tijd – het tijdschrift wil zich rich-
ten tot een bredere lezerskring – en ook de frequentie verandert. Zo verschijnt het 
blad in 1959 nog maar een keer per kwartaal. Dat bevalt niet en spoedig wordt be-
sloten op de oude voet – eens per maand – verder te gaan. Het aantal lezers in de 
jaren ’60 loopt tegen de 9.000.

Aan het eind van de jaren ’70 verandert de naam van Evangelie en Maatschappij 
in E+M, een naam die beter bij de moderne tijd past, zo meent het bestuur. Eind 
jaren ’80 heeft het blad een oplage van 12.000 exemplaren en het wordt door het 
relatief kleine lezerspubliek gewaardeerd. Probleem is dat het blad arbeidsinten-
sief is om te maken.

Hofstede  stelt de Verbondsraad voor om een andere aanpak te kiezen, want op de 
ingeslagen weg voortgaan is niet realistisch. Zijn voorstel komt erop neer dat beide 
bestaande bladen worden opgeheven. Elke veertien dagen levert de communica-
tie-afdeling van de Vakcentrale kant-en-klare berichten aan de bondsbladen en er 
verschijnt een nieuw maandblad, dat de toets der kritiek kan doorstaan en dat vol-
doende diepgang heeft. Dit full-colourblad wordt toegezonden aan alle leden.77

Hofstede ’s voorstel komt op 1 mei 1989 aan de orde in de Verbondsraad.78 In 
het voortraject is al verschil van mening geconstateerd tussen het Secretarissen-
overleg en de Financiële Commissie. De Verbondsraad moet derhalve de hoofd-
lijn van beleid bepalen, maar is zelf ook verdeeld. Een aantal bonden meent dat 
De Gids moet blijven bestaan en dat modernisering van het uiterlijk voldoende is. 
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Andere bonden hebben weer andere opvattingen. Zoals eerder en vaker, wordt 
besloten het besluit uit te stellen en een kleine werkgroep uit de Verbondsraad nog 
eens naar het voorstel te laten kijken.79

De werkgroep heeft precies een jaar nodig om een nieuw voorstel te ontwikke-
lingen. Op 1 mei 1990  komt de zaak weer aan de orde en nu zijn alle betrokkenen 
het eens. De werkgroep heeft zijn voorbereidende werk blijkbaar goed gedaan. Er 
wordt besloten om De Gids niet langer uit te geven, maar via een cnv-persbureau 
de bonden elke twee weken te voorzien van 8 pagina’s cnv-nieuws. De bonden 
kunnen deze kopij desgewenst opnemen in hun eigen bladen. Daarnaast komt er 
een sterk vernieuwd E+M, dat in een oplage van 20.000 stuks tien keer per jaar zal 
verschijnen. Het belangrijkste verschil met het eerste voorstel is dat in de nieuwe 
formule er niet een blad komt dat aan alle leden wordt toegezonden. Iets dat de 
vakcentrale graag wil – ook omdat de fnv zo’n blad uitgeeft – maar waar de bon-
den niets voor voelen. Zij houden graag zelf de regie over de communicatie met 
hun leden. Het sterk vernieuwde E+M krijgt de naam CNV Opinie en verschijnt 
voor het eerst in de loop van 1990.

De fi nanciële ontwikkelingen dwingen het cnv in de loop van de jaren ’90 tot 
het maken van keuzes. Een van die keuzes betreft het verminderen van het aan-
tal Opinienummers, omdat het blad weliswaar goed wordt gemaakt en wordt ge-
waardeerd door zijn lezers, maar ook erg kostbaar is. Daarbij komt dat middelen 
moeten worden vrijgemaakt voor de opkomende media, met name voor de ont-
wikkeling van een eigen internetsite. De fi nanciële mogelijkheden worden er niet 
beter op en het onderhouden van een goede internetsite kost meer geld dan aan-
vankelijk werd verwacht. Daarom besluit het cnv in de loop van 2002 om met in-
gang van januari 2003 niet langer een eigen blad uit te brengen. De eigen inzet op 
externe communicatie, die vanaf het ontstaan van het cnv vorm kreeg in een pa-
pieren uitgave wordt defi nitief vervangen door elektronische berichtgeving.80

Het cnv laat op 16 april 1996 de domeinnaam cnv registreren, maar het duurt 
nog even totdat er ook feitelijk een website wordt gepresenteerd. Het eerste pers-
bericht dat op de site (www.cnv.nl) wordt geplaatst dateert van 16 september 
1997: cnv in reactie op miljoenennota: ‘Verdeling van economische groei moet 
beter’. In de daarop volgende jaren wordt de site regelmatig gemoderniseerd en 
aangepast aan de wensen van de tijd.81

10.1.4   Doelgroepen

Het cnv versterkt in de jaren ’80 en ’90 zijn inspanningen op het gebied van 
dienstverlening en richt zich op speciale groepen werknemers. Bij het verster-
ken van de dienstverlening en bij het doelgroepenbeleid speelt de wens tot le-
dengroei een belangrijke rol. Bij de activiteiten voor doelgroepen gaat het ook 
– en wellicht zelfs nog meer – om het versterken van hun positie. Het cnv streeft 
naar ledengroei onder vrouwen en allochtonen, maar bepleit hun zaak ook los 
daarvan. Hetzelfde geldt voor senioren en anders-actieven. Om de belangenbe-
hartiging en dienstverlening vorm en inhoud te geven, worden in de loop der 
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tijd speciale secretariaten ingericht binnen de vakcentrale. Deze secretariaten 
zijn overigens geen unieke organisatievorm, ook de fnv kent soortgelijke orga-
nisatieonderdelen. De werkwijze is in de kern voor alle doelgroepen hetzelfde: 
extern wordt aandacht voor hun problemen gevraagd en worden oplossingen 
aangedragen, intern wil men door voorlichting zorgen voor draagvlak bij leden 
en onder de doelgroep zelf.

Buitenlandse werknemers
Er is eind jaren ’80, begin jaren ’90 ruime aandacht voor racistische elementen in 
het debat over de positie van minderheden in de West-Europese samenleving, zo-
als blijkt uit een reeks verklaringen van Europese topontmoetingen.82 In dat ka-
der past een Algemene Verklaring tegen rassendiscriminatie, die in 1990 door een 
groot aantal maatschappelijke organisaties en politieke partijen wordt onderte-
kend. ‘Wanneer wij om ons heen kijken dan moeten wij tot de conclusie komen 
dat het spook van racisme wederom door Europa rondwaart. (…) Opnieuw drei-
gen groepen mensen het slachtoffer te worden van dit proces’, concludeert cnv-
bestuurder G.A. Cremers . Het Nederlands Centrum voor Buitenlanders heeft 
een beroep op het cnv (en andere) gedaan om te overwegen een actie uit te voeren, 
waarbij er landelijk één minuut stilte in acht wordt genomen als een stil protest te-
gen de ontwikkelingen.83 De Verbondsraad is het eens met het idee om te protes-
teren, maar zet vraagtekens bij de vorm.  Na enig debat stemmen de bondsvoor-
zitters in met ‘een breed gedragen actie, waarbij een beroep gedaan kan worden op 
de Actiekas van het cnv’.84 Ondanks de goede voornemens om een breed gedra-
gen maatschappelijk signaal te geven, komt er van de oproep niets terecht. Het is 
moeilijk te achterhalen wat daarvan de precieze oorzaak is.

In de jaren daarna ebt de belangstelling binnen het cnv voor het vraagstuk van 
de minderheden langzaam weg. In 1996 – de werkorganisatie van de Vakcentrale 
wordt gereorganiseerd – wordt het Secretariaat Buitenlandse Werknemers opge-
heven.85 Deze aparte organisatievorm heeft zijn tijd overleefd. De afnemende be-
langstelling laat zich wellicht verklaren uit een verschuiving in de focus van het 
beleid. Ligt in de jaren ’80 de nadruk op de (slechte) arbeidsmarktpositie van min-
derheden, het accent komt meer en meer te liggen op de integratie – de gedachte 
dat buitenlanders slechts tijdelijk in Nederland verblijven verdwijnt, naar de ach-
tergrond. Het cnv poogt aan deze integratie bij te dragen.

Samen met de verwante werkgevers van het ncw en de ncov neemt het cnv eind 
1991 het initiatief om via het organiseren van extra taallessen de integratie van bui-
tenlandse werknemers te bevorderen. Het idee is gebaseerd op de gedachte dat 
de toenemende problemen rond allochtone werknemers moet worden aangepakt 
door het bevorderen van hun integratie in de Nederlandse samenleving. De werk-
loosheid stijgt in 1991 van 37 naar 40%, terwijl de algemene werkloosheid daalt 
van 7 naar 5% en de blijken van racisme nemen toe. Het beheersen van de Neder-
landse taal is onmisbaar, maar er is te weinig capaciteit om te voldoen aan de vraag 
naar taallessen. De drie organisaties combineren hun mogelijkheden. Binnen het 
cnv zijn bevoegde leerkrachten die de lessen kunnen geven – de Onderwijsbon-
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den kunnen daarvoor mensen leveren – en de werkgevers beschikken over loka-
len en bedrijfsruimten – waar de lessen kunnen worden gehouden. Om te kijken 
of het idee in de praktijk werkt, wordt een experiment gestart in Rijnmond-regio, 
waar veel allochtonen wonen.86

‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Deze 
dichtregel van Willem Elsschot87 is zeker ook van toepassing op dit initiatief, dat 
verzandt in bureaucratie en gebrek aan medewerking. Het past blijkbaar niet in de 
Nederlandse bestuurs- en onderwijscultuur om op deze manier onderwijs te or-
ganiseren. Het experiment is dan ook al voorbij voordat het echt begonnen is.

Het is aannemelijk dat die ervaring het cnv duidelijk maakt dat zijn kracht niet 
ligt in dit soort activiteiten en dat integratievraagstukken eerder op andere be-
leidsterreinen tot een oplossing moeten komen dan op het werkgebied van de 
vakbeweging. Ook de afnemende invloed in het bestuur van de openbare arbeids-
voorziening en de sociale zekerheid laat de betrokkenheid in de tweede helft van 
de jaren ’90 eerder af- dan toenemen.

Het is niet alleen de verschuiving in beleidsfocus die de betrokkenheid van het 
cnv vermindert. De aansluiting met de doelgroep komt – ondanks allerlei inspan-
ningen – niet tot stand. In vakbondstermen: er ontstaat onder de doelgroep geen 
achterban en dat betekent onvermijdelijk dat de belangstelling voor de problemen 
van de doelgroep vermindert. De groep heeft geen uitgesproken interne vertegen-
woordigers en woordvoerders die blijvend aandacht voor de problemen vragen. 
Natuurlijk blijft het cnv op tal van plaatsen betrokken bij de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt, maar die betrokkenheid krijgt een meer algemeen beleidsmatig 
karakter.

De beleidsbetrokkenheid van de vakcentrale krijgt vorm omdat de gedachte be-
staat dat ook werknemers van allochtone afkomst georganiseerd moeten en kun-
nen worden. Het cnv denkt een voordeel te hebben als religieus geïnspireerde be-
weging,  maar allochtone werknemers zijn veelal werknemers met lage inkomens 
en de lagere inkomensgroepen in Nederland zijn in het algemeen geen lid van het 
cnv, meer in het algemeen: geen lid van een vakbond. Het beleid kan dan ook fei-
telijk als mislukt worden beschouwd. Uit beschikbaar onderzoek blijkt dat een 
aantal factoren een rol speelt. Immigranten spelen nauwelijks tot geen rol bin-
nen het cnv. Er is binnen het (kleine) secretariaat Buitenlandse Werknemers een 
Turkse medewerker, Talip Demirhan , maar hij is en blijft de enige beleidsmatig 
betrokken buitenlander in dienst van het cnv. Herhaalde pleidooien van de kant 
van de vakcentrale om bonden te verleiden buitenlanders als bestuurder in dienst 
te nemen, zijn verzoeken aan dovemansoren. Het ontbreken van rolmodellen bin-
nen de christelijke vakbeweging bemoeilijkt de identifi catie tenminste, zo deze 
daardoor niet belemmerd wordt en dat stimuleert het lid worden niet. Een ander 
aspect dat een rol speelt is dat ten tijde van economische vertraging en stagneren-
de of dalende werkgelegenheid spanning kan ontstaan tussen de belangen van au-
tochtone en allochtone werknemers. Iets soortgelijks speelt bij het uitvoeren van 
positieve actieplannen voor allochtone werknemers. Positieve actie wordt vaak 
beleefd als ‘negatieve actie’ voor de werknemers met een sterkere arbeidsmarkt-
positie. Omdat allochtone werknemers – zo goed als zeker – ondervertegenwoor-

526-663•Hazenbosch H10.indd   548 08-04-2009   22:39:09



digd zijn binnen het cnv ledenbestand, spelen zij bij het maken van afwegingen in 
ledenvergaderingen een kleine of geen rol.88

Vrouwen
In dezelfde tijd dat binnen het cnv het Secretariaat Buitenlandse Werknemers tot 
stand komt, wordt ook het Vrouwensecretariaat ingericht. Beide secretariaten ont-
wikkelen zich op ongeveer dezelfde manier met dit verschil dat de aandacht voor 
vrouwen in de tijd gezien niet afneemt. Wel verschuift ook hier de aandacht. Staat 
in de jaren ’80 vooral het debat rond de gelijke behandeling centraal, in de jaren ’90 
komt er steeds meer aandacht voor de randvoorwaarden, die ingekleurd moeten 
worden, om vrouwen ook daadwerkelijk bij het arbeidsproces te betrekken. 

In de jaren ’60 wordt de inschakeling van de gehuwde vrouw in het arbeidspro-
ces wellicht nog gezien als tijdelijk, gegeven de grote spanningen op de arbeids-
markt. In later jaren komt steeds meer aandacht voor het recht van de (gehuwde) 
vrouw op werk. In de jaren ’90 worden tendensen zichtbaar waaruit blijkt dat voor 
vrouwen dezelfde verplichtingen gelden als voor mannen: deelname aan betaalde 
beroepsarbeid wordt van een recht tot een plicht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het 
aanscherpen van de voorwaarden voor een bijstandsuitkering.89 In weer later jaren 
krijgt het pleidooi voor fulltime werkende vrouwen steeds meer kracht.90

Mislukt de werving onder allochtonen, onder vrouwen slaagt de inspanning tot 
op zekere hoogte wel. Begin jaren ’80 berekent Kastelein  dat 17,7% van het aan-
tal cnv-leden vrouw is.91 Dat percentage groeit naar ruim een kwart aan het begin 
van de 21ste eeuw. 

Op 1 april 1989 richt het cnv – fi nancieel gesteund door het ministerie van Soci-
ale Zaken – het Bureau Positieve Actie in. De positie van vrouwelijke sollicitan-
ten moet worden versterkt omdat de werkloosheid onder vrouwen relatief hoog 
is. Dat kan onder andere door het maken van cao-afspraken. Het Bureau kan die 
cnv-activiteiten ondersteunen.

Begin 1993 loopt de subsidie van het ministerie ten einde. I. Wiersinga  evalueert 
het Bureau Positieve Actie op een grondige manier. Als zij de inspanningen van 
bonden – of juist het gebrek daaraan – bond voor bond beschrijft, vermijdt zij po-
litiek correct taalgebruik door onomwonden te melden dat sommige bonden fei-
telijk hun medewerking weigerden. Positieve actie heeft effect, zo concludeert zij 
– als het instrument ten minste goed wordt ingezet. Binnen het cnv is dat gebeurd 
bij het werven van vrouwelijke kaderleden, buiten het cnv vooral in de vorm van 
concrete arbeidsvoorwaardenprojecten. Zij concludeert ook dat het draagvlak 
voor positieve actie aanzienlijk is toegenomen. ‘Illustratief hiervoor is het voor-
beeld dat vier jaar geleden de medewerker Positieve Actie nog moest verdedigen 
waarom het voor het cnv noodzakelijk is aandacht te besteden aan de positie van 
de vrouw. Vandaag de dag is het zo dat mensen, die beweren dat al die aandacht 
voor de achterstandspositie van vrouwen onzin is, zich moeten verdedigen’.92

Op grond van het feit dat positieve actie goede resultaten kan hebben, bepleit 
verantwoordelijk bestuurder G. Verburg  dat positieve actie ‘een belangrijke rol 
kan spelen in de ontwikkeling van de verenigings- en werkorganisatie van het cnv 
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en bonden, met als doel te komen tot een fi fty-fi fty-verhouding van mannen en 
vrouwen op alle niveaus, in zowel de vereniging als de werkorganisaties van cnv 
en bonden’. Zij wijst er ook op dat positieve actie vanaf nu onderdeel moet zijn 
van het doelgroepenbeleid van vakcentrale en bonden.

De Verbondsraad maakt in ronde bewoordingen duidelijk dat de evaluatie een 
veel te persoonlijk karakter draagt, tendentieus is en een nogal onjuist beeld geeft 
van de werkelijkheid. Zo merkt Terpstra  – industrie – op dat ‘binnen zijn orga-
nisatie positieve actie al jaren een geïntegreerd onderdeel is van het arbeidsvoor-
waardenbeleid’. Wiersinga  concludeert – op basis van een aantal praktijkvoorbeel-
den – dat het de vraag is ‘of positief aktiebeleid in het algemeen binnen de ivb-cnv 
gemeengoed is’. Niet precies dezelfde waarneming. Terpstra en anderen vragen 
zich met enige verbazing af waarom de commissie Vrouw en Arbeid niet bij de 
evaluatie is betrokken. Verburg  verklaart dat door er op te wijzen dat de commis-
sie geen begeleidende rol heeft gespeeld in het project en zij wijst er ook op dat 
de bonden veelal schitteren door afwezigheid. Van der Meulen  – bouw – ‘is van 
mening dat het rapport ongenuanceerd is geschreven. Dit onderwerp, dat binnen 
zijn organisatie toch al geen prioriteit heeft, wordt op deze manier zeker niet po-
pulairder’. De toon van het debat vertoont kenmerken van verongelijkheid. Blijk-
baar legt de evaluatie de vinger op zere plekken en daar willen de voorzitters liever 
niet door de vakcentrale op worden gewezen. Voorzitter Westerlaken  en verant-
woordelijk bestuurder Verburg  maken terugtrekkende bewegingen. De evalu-
atie is ‘een persoonlijke refl ectie van mevr. Wiersinga ’ en de Commissie Vrouw 
en Arbeid zal worden gevraagd nog eens naar het stuk en de conclusies te kijken.

Op 14 februari 1994 komt de zaak opnieuw aan de orde. De commissie Vrouw 
en Arbeid heeft de zaak bekeken en een aantal conclusies getrokken. Conclu-
sies die inhoudelijk nauwelijks afwijken van de eerdere conclusies van Wiersinga . 
Opnieuw wordt voorgesteld positieve actie ook in eigen huis in te zetten om een 
evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te realiseren. Opnieuw wordt 
ook duidelijk dat er geen geld is om het project voort te zetten, maar dat wel moet 
worden nagegaan welke rol positieve actie kan spelen in het doelgroepenbeleid. 
Concrete, van scherpe doelen voorziene voorstellen kunnen dan wellicht uit het 
Investeringsfonds worden gefi nancierd.93 Verburg  streeft naar het volgende be-
sluit: ‘De Verbondsraad besluit om positieve actie in de toekomst als instrument te 
blijven hanteren en vraagt de projectgroep om hieromtrent met verdere voorstel-
len te komen’. De bondsvoorzitters wijzen dit voorstel ‘om zowel fi nanciële als 
principiële redenen’ af.94 Dat is het laatste dat in de Verbondsraad op dit punt ge-
beurt. Blijkbaar slaagt Verburg  er niet in om een vervolg te geven aan positieve ac-
tie-inspanningen en lijkt het project toch vooral tot stand te zijn gekomen omdat 
het ministerie subsidie verstrekt, niet omdat de zaak binnen het cnv echt leeft.

Op 22 november 1993 wordt C.J. Praamstra  benoemd tot districtsbestuurder in 
Overijssel. Een van de vele benoemingen, die de Verbondsraad in de loop der ja-
ren verricht – de Verbondsraad benoemt geen medewerkers, maar wel bestuur-
ders, die een verenigingsrechtelijke rol spelen. Bij deze benoeming is er discussie 
over de uitdrukkelijke wens van Praamstra om zijn functie in deeltijd te gaan ver-
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vullen. Daartegen bestaan geen principiële bezwaren, maar het vormt wel aanlei-
ding het Secretarissenoverleg te vragen een uitspraak te doen over wenselijkheden 
en mogelijkheden van een deeltijdfunctie voor bestuurders.95 Eind januari 1994 
ligt het resultaat voor bij de Verbondsraad, die het blijkbaar eens is met de con-
clusies van het Secretarissenoverleg en derhalve kennisneemt van het stuk. De al-
gemeen secretarissen van de bonden buigen zich over de vraag ‘of het werken in 
parttime verband mogelijk en wenselijk is voor een bestuurder’. De secretarissen 
vragen zich – weinig toeschietelijk – af of ‘de functie van bestuurder ten principale 
kan worden uitgesloten van het werken in deeltijdverband. Dit mede vanwege de 
maatschappelijke discussie over deeltijdarbeid, het eerlijk delen van de zorgtaken 
tussen de man en de vrouw,96 het mogelijk maken dat meer vrouwen de functie 
van bestuurder gaan vervullen en de door sociale partners onderschreven richtlij-
nen binnen de Stichting van de Arbeid over het bevorderen van deeltijdarbeid’. 
Het antwoord luidt ontkennend maar de secretarissen tekenen aan ‘dat werken 
in parttime verband mogelijk moet zijn, zij het met inachtneming van het speciale 
karakter van deze functie’. Dat speciale karakter komt er in de praktijk op neer dat 
ook een parttime bestuurder zeven dagen per week beschikbaar moet zijn. Ook 
wijzen de secretarissen erop dat het een zaak van het personeelsbeleid is en dat be-
leid is voorbehouden aan bonden.97 

Dat in de jaren ’60 een gehuwde vrouw betaalde arbeid verricht is het gevolg 
van een krappe arbeidsmarkt, in latere jaren wordt het steeds duidelijker dat ook 
vrouwen hun recht op (betaalde) arbeid willen effectueren. Een hogere opleiding, 
kleinere gezinnen en betere huishoudelijke ondersteuning spelen daarbij een rol. 
Nederland loopt zijn achterstand wat betreft de arbeidsparticipatie van vrouwen 
snel in. Die ontwikkeling heeft tal van gevolgen. Ook op het gebied van de rand-
voorwaardelijke voorzieningen zoals verlofvormen en kinderopvang. In het tra-
ditionele gezin zijn de taken helder verdeeld: de man draagt zorg voor het inko-
men, de vrouw verzorgt het huishouden en houdt zich bezig met de dagelijkse 
zorg voor de kinderen. De veranderingen op de arbeidsmarkt weerspiegelen zich 
in de gezinnen, waar de traditionele taakverdeling onder druk komt  te staan. De 
pleidooien voor ouderschapsverlof worden gevolgd door regelgeving en op 1 ja-
nuari 1991 treedt de Wet op het ouderschapsverlof in werking.98 De wet biedt de 
mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald ouderschapsverlof voor een peri-
ode van ten hoogste zes maanden, terwijl het aantal gewerkte uren niet mag da-
len onder de 20 uur per week. Ook bepaalt de wet dat cao-partijen eigen afspra-
ken mogen maken die de wettelijke bepalingen te boven gaan. Deze bepaling van 
driekwart dwingend recht kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te bepalen dat 
het ouderschapsverlof niet onbetaald wordt opgenomen of dat de termijn van zes 
maanden wordt verlengd. Op deze manier krijgen cao-partijen de mogelijkheid 
om – op grond van een wettelijke basisregeling – desgewenst zelf maatwerk te ver-
richten.

Eigenlijk bedoelt de wet meer te regelen dat het ouderschapsverlof alleen. Door 
middel van de wet moet het arbeidsmarktgedrag van vrouwen structureel veran-
deren. Veel vrouwen verlaten bij de geboorte van hun eerste kind de arbeidsmarkt 
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en keren daar vaak pas na een reeks van jaren en met veel moeite – en soms hoge 
bijscholingskosten – terug. Zij werken vervolgens dan ook nog vaak onder hun 
niveau en dat is verspilling van het geld dat in hun opleiding is gestoken. Ouder-
schapsverlof moet bevorderen dat vrouwen (en mannen) wennen aan de combina-
tie van arbeid en zorg. Daarnaast poogt de wet invloed uit te oefenen op de scheve 
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.

De minister evalueert na een paar jaar de werking van de wet en legt die evalu-
atie in 1995 voor advies voor aan de Stichting van de Arbeid. Het blijkt dat de wet 
behoorlijk functioneert in die zin dat een groeiend aantal mensen gebruik maakt 
van de mogelijkheden, zij het dat betaald ouderschapsverlof aanzienlijk populair-
der is dan onbetaald verlof. De minister doet zelf een aantal voorstellen om de wet 
te veranderen. Zo wil hij de 20-uursgrens wegnemen en wil hij mogelijk maken 
dat mensen individueel van de wet afwijkende afspraken met hun werkgever kun-
nen maken. Het cnv voelt daar niks voor. Met name de commissie Vrouw en Ar-
beid wil geen voltijdsverlof en meent dat individuele afspraken een belemmering 
kunnen vormen voor het maken van cao-afspraken. Het cnv staat alleen in die 
stellingname en Verburg  meent dat ‘for the sake of the compromise’ maar moet 
worden ingestemd.99

De discussies over het bevorderen van arbeidsdeelname van vrouwen speelt zich 
ook af binnen het cnv. Op 23 oktober 1995 bepaalt de Verbondsraad de be-
leidsprioriteiten voor 1996.  Daarbij gaat het om de vraag of het cnv op bepaalde 
terreinen agendabepalend kan optreden. Een van die beleidsterreinen betreft het 
kindvriendelijk beleid.100 In een notitie ter zake nemen de auteurs, J. Stolwijk  en 
M. Kastelein ,  als vertrekpunt dat het combineren van werk en zorg een van de 
grote problemen in de samenleving is. Dat probleem moet tot een oplossing wor-
den gebracht, niet alleen vanuit economisch perspectief of vanuit de wens tot eco-
nomische zelfstandigheid van de vrouw. Het is ten minste ook in het belang van 
het kind, dat gemakkelijk de dupe kan worden van de sociaal-culturele verande-
ring die zich in Nederland voltrekt. Het kostwinnersmodel, waarbij de sociale 
bescherming zich op de kostwinner richt en zo indirect op het kind, wordt ver-
vangen door een model van economische zelfstandigheid van de ouders. En daar-
mee – zo constateren de schrijvers – komt de zorg voor kinderen in de knel. Dat 
bracht het cnv er al eerder toe om – samen met de andere Conventspartners – te 
pleiten voor hogere kinderbijslag. Begin jaren ’90 komt het kabinet aan die wens 
tegemoet, maar het kabinet-Kok  besluit tot een drastische bezuiniging op diezelf-
de kinderbijslag. Dat gaat ten laste van de draagkracht van gezinnen met kinderen 
en dat op zich belemmert de keuzevrijheid van mensen om al dan niet betaalde ar-
beid te verrichten. ‘Het cnv heeft zich verzet tegen deze zelfstandigheidsdwang 
via de sociale zekerheid en zal zich hiertegen blijven verzetten’. Het stimuleren 
van vrouwen om betaalde arbeid te (blijven) verrichten moet tot stand komen 
door het geven van positieve impulsen, zoals voldoende kinderopvang en adequa-
te verlofregelingen. In vergelijking met het omringende buitenland werken in Ne-
derland weinig vrouwen in voltijdbanen. Feitelijk compenseren zij op die manier 
in de lengte van hun arbeidscontract het gebrek aan voldoende verlofmogelijk-
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heden. Vrouwen stellen zich bij dit vraagstuk anders op dan mannen. ‘Klaarblij-
kelijk is ook hier de situatie van toepassing dat vaders het gezin aanpassen aan de 
arbeidssituatie en dat moeders de arbeidssituatie aan het gezin aanpassen’. De be-
leidsmedewerkers stellen dan ook met enige tevredenheid vast dat deze visie ook 
is doorgedrongen tot de beleidsdocumenten van het kabinet. Met de introductie 
van verlofvormen wordt immers ook gepoogd de taakverdeling tussen mannen 
en vrouwen te beïnvloeden. Er is evenwel een cruciaal probleem rond zorgver-
lof: het is in veel gevallen onbetaald en daardoor onbereikbaar voor mensen met 
lagere inkomens. ‘Het recht op verlof om zorgtaken uit te voeren ten behoeve 
van kinderen of zieke naasten en voor scholing is een zelfstandig recht en dient 
als zodanig te worden bevorderd en niet te worden vertroebeld door meerdere 
doelstellingen waardoor uiteindelijk het gevaar wordt gelopen dat het primaire 
doel, namelijk verlof, uit het oog wordt verloren’, zo menen de auteurs. Zij vin-
den dat ‘de zorg voor en de opvoeding van kinderen in gezinsverband een grote 
maatschappelijke waarde heeft. De keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid 
van ouders moet zo groot mogelijk zijn’. Dat is nu niet het geval en zij formule-
ren dan ook een reeks beleidsvoorstellen om die keuzevrijheid wel voor iedereen 
mogelijk te maken. Opnieuw bepleiten zij verhoging van de kinderbijslag  en een 
fi scale tegemoetkoming aan hen die kinderen opvoeden. Ook moet de kinderop-
vang worden geïntensiveerd en moet de naschoolse opvang tot ontwikkeling wor-
den gebracht. Rond het calamiteitenverlof moet dringend juridische duidelijkheid 
komen en er dient een wettelijk recht op verlof te komen, ‘waarin zorgverlof en 
loopbaanonderbreking worden gecombineerd’. Dit verlof moet worden betaald. 
‘Het betaalde verlof geeft het belang aan dat de samenleving heeft bij een sociaal 
verantwoordelijke maatschappij die haar burgers in staat stelt zorg te verlenen en 
zich breed te scholen. Tevens zal het betaalde verlof meer mensen in de gelegen-
heid stellen ook daadwerkelijk gebruik te maken van het recht op het verlof’. De 
Verbondsraad stemt van harte in met de voorstellen in de notitie, zij het dat er nog 
enig geharrewar is over de vraag hoe dit pakket aan verlangens moet worden ge-
fi nancierd. De Geus  biedt een oplossing. Hij stel dat ‘de toename van het aantal 
tweeverdieners hogere belastingen- en premie-inkomensten voor de overheid be-
tekent. Deze inkomsten kunnen worden ingezet om het pakket beleidsmaatrege-
len te fi nancieren. Het pakket beleidsmaatregelen kan tevens gefi nancierd worden 
door invoering van een heffi ngskorting’. Dat laatste werkt nivellerend en dat past 
goed in de gedachte van het cnv, dat vindt dat het inkomensbeleid te sterk deni-
vellerend werkt.101

Duidelijk wordt in deze notitie dat het cnv in een paar opzichten is opgescho-
ven. Nadrukkelijk wordt een rol voor de overheid gezien om niet alleen onder-
steunende wetgeving te maken of wettelijke belemmeringen weg te nemen, maar 
ook om actief via fi scale instrumenten bij te dragen aan de bruikbaarheid van ver-
lofregelingen. Ook het eerder ingenomen standpunt, dat verlof nemen een per-
soonlijke verantwoordelijkheid is die onbetaald dient te blijven, is verlaten. Daar-
bij speelt ongetwijfeld de ervaring rond het gebruik van verlofvormen een rol 
naast een verdere doordenking van het belang van de keuzevrijheid van mensen, 
waar het cnv vanuit zijn verantwoordelijkheidsideologie sterk aan hecht.

 10.1   De vereniging 553

526-663•Hazenbosch H10.indd   553 08-04-2009   22:39:11



554 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

Met de conclusies en beleidsaanbevelingen uit de eigen notitie in het achter-
hoofd werkt het cnv mee aan een nieuw advies van de Stichting van de Arbeid, 
dat in het voorjaar van 1997 gereed is. In een bijlage Verlof in breder perspectief bij 
Overwegingen en aanbevelingen inzake de combinatie van arbeid en zorg geeft 
de Stichting van de Arbeid een overzicht van alle bestaande vormen. Daarbij gaat 
het om bijna klassieke verlofvormen, zoals vakantie en bevallings- en zwanger-
schapsverlof, maar ook over meer recente vormen, zoals ouderschapsverlof en 
calamiteitenverlof. Nieuwe vormen, die ontstaan doordat de arbeidsparticipatie 
van gehuwd werkende vrouwen in Nederland aanzienlijk is toegenomen. Daar-
bij gaat het niet alleen over verlof als zodanig, maar ook – en misschien wel vooral 
– over de vraag hoe de Nederlandse arbeidsverhoudingen fl exibel kunnen worden 
ingericht mede in het licht van de internationale positie van de landseconomie.102 
Voor het cnv speelt daarbij stellig de gedachte dat verlof als zodanig een recht is 
en dat het verlof zo moet zijn ingericht dat mensen hun eigen keuzes kunnen ma-
ken. Dat blijkt tijdens de achterbanraadpleging van genoemd Stichtingsadvies. 
De cnv-bonden willen nadrukkelijk aandacht voor het zogenoemde palliatieve 
verlof,103 terwijl andere sociale partners daar weinig tot niets voor voelen. Blijk-
baar weegt de verlofvorm voor het cnv zo zwaar dat desnoods een minderheids-
standpunt moet worden ingenomen, want zorg voor de stervende is een moreel 
en maatschappelijk belang.104 Zo ver komt het niet, want er wordt – zoals wel va-
ker – een elegante ‘Haagse’ oplossing voor het probleem gevonden door niet in 
het advies zelf, maar in een begeleidende brief aandacht voor deze vorm van ver-
lof te vragen. 

Uit het Stichtingsadvies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, Melkert,  blijkt overigens nog een verschil van mening – nu langs de traditio-
nele lijnen: werknemers zijn voorstander van een wettelijke regeling voor verlof, 
terwijl werkgevers niet voelen voor een wettelijk recht. Zij menen dat verlof zijn 
basis kan vinden in cao-afspraken en verder een zaak is tussen individuele werk-
gevers en werknemers. Ondanks dit verschil van inzicht komen partijen tot een 
vergelijk, alhoewel het cnv spreekt over den ‘bijzonder slappe aanbeveling voor 
zorgverlof’.

In hetzelfde advies komt ook een andere verlofvorm aan bod: de loopbaanon-
derbrekingsregeling. Bij de al bestaande verlofvormen is er telkens een aanwijsba-
re oorzaak voor het verlof. Bij de loopbaanonderbrekingsregeling is die concrete 
oorzaak er niet noodzakelijkerwijs. Een werknemer kan om hem of haar move-
rende redenen behoefte hebben aan een langere verlofperiode. Dit ‘sabbatical’ kan 
ontstaan door verlof te sparen. Door het te koppelen aan de bestrijding van de 
werkloosheid kunnen ook anderen gebaat zijn bij deze nieuwe vorm. Het kabi-
net is – zo blijkt uit de adviesaanvrage – van mening dat verlof dat wordt opgeno-
men voor zorg of educatieve doeleinden fi nancieel ondersteund kan worden. Als 
de verlofganger wordt vervangen door een uitkeringsgerechtigde dan kan een deel 
van de uitkering worden ingezet om de (onbezoldigde) verlofganger fi nancieel te-
gemoet te komen. Het cnv is niet gelukkig met deze beperkingen en pleit voor een 
ruimere aanpak, waarbij ook niet-uitkeringsgerechtigden als vervanger kunnen 
optreden én de verlofganger fi nancieel wordt tegemoet gekomen. Andere partijen 
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kunnen zich echter wel vinden in de kabinetsbenadering en het cnv legt zich – in 
strijd met de eigen beleidswensen – bij die meerderheid neer.105

Aspecten van kindvriendelijk beleid komen ook aan de orde in het ser-advies 
Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid, dat op 11 mei 1998 in het Algemeen 
Bestuur aan de orde komt. De ser constateert dat het kabinet de thematiek te een-
zijdig benadert omdat in de zienswijze van het kabinet het eigenlijk alleen gaat 
om de arbeidsmarktpositie van (laag opgeleide) vrouwen. De raad is van mening 
dat het beleid zich moet richten op alle mannen en vrouwen in de Nederlandse 
samenleving met als uitgangspunt een volwaardige keuzevrijheid bij de verdeling 
van arbeids- en zorgtaken. Maar – zo constateren Kastelein  en Stolwijk  – nuchter 
in een notitie aan het Algemeen Bestuur ‘de raad raakt verdeeld zodra er betaald 
moet worden’. De werknemers – die overigens onderling verdeeld zijn over de 
techniek van de fi nanciële ondersteuning – zijn voorstanders van betaald ouder-
schapsverlof, de werkgevers zijn daar tegen.106

Voldoende kinderopvang wordt in het algemeen gezien als een belangrijke voor-
waarde waaraan moet worden voldaan om vrouwen duurzaam in te schakelen in het 
arbeidsproces. Het aantal kinderopvangplaatsen wordt dan ook met enige regelmaat 
uitgebreid en er wordt telkens opnieuw gezocht naar een passende fi nancierings-
vorm. Bij dat laatste speelt vooral de toegankelijkheid van de kinderopvang voor 
alle inkomensgroepen een belangrijke rol. In de jaren ’90 maakt de uitbreiding van 
de kinderopvang bijna vast onderdeel uit van een nieuw regeerakkoord. Zo ook bij 
het aantreden van het tweede kabinet-Kok  in 1998. Het kabinet legt zijn voorne-
men neer in een beleidsnota over kinderopvang en het cnv reageert op die nota. Op 
zich genomen is het cnv tevreden over de uitbreiding met 80%, maar het wijst erop 
dat ook na realisering van deze extra plaatsen een tekort aan opvang blijft bestaan. 
Het cnv vindt dat in de nota onvoldoende wordt gereageerd op het feit dat lage en 
middeninkomens relatief weinig gebruik maken van kinderopvang. Daar moet – zo 
meent het Verbond – grondig onderzoek naar worden gedaan en op grond daarvan 
moet het beleid – zo nodig – worden aangepast.107 Tijdens de voorbereiding van 
de cnv-reactie heeft de Sociaal-Economische Commissie van het cnv twee vragen 
niet kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de vraag naar de openingstijden van 
de kinderopvang en om de vraag of ook een beetje zieke kinderen kunnen worden 
opgevangen. Het Algemeen Bestuur hakt de knoop door. De openingstijden moeten 
niet  te krap worden bemeten, want dat geeft voor veel ouders problemen, maar de 
bondsvoorzitters voelen niets voor een 24-uurs openstelling. In sectoren waar het 
ontbreken van deze 24-uursopvang echt tot problemen leidt moet dit probleem in 
de sector zelf worden opgelost. Dat sluit aan bij de standpuntbepaling in het debat 
over de zogenoemde 24-uurseconomie, waar het cnv een verklaarde tegenstander 
van is. De voorzitters menen ook dat de opvang van zieke kinderen een verantwoor-
delijkheid van de ouders behoort te zijn en te blijven.108

Anders-actieven en armoede
In de jaren ’80 wordt ook een secretariaat voor senioren en anders-actieven inge-
richt. De discussie over de organisatie van vakcentrale en bonden heeft gevolgen 
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556 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

voor de organisatie van het doelgroepenbeleid. In 1996 worden de secretariaten 
opgeheven. De aandacht voor buitenlandse werknemers en vrouwen wordt on-
dergebracht in de afdeling Beleid, de aandacht voor senioren en anders-actieven 
wordt onderdeel van het nieuw in te richten regiowerk. Nederland wordt in cnv-
perspectief opgedeeld in circa 70 regio’s en in elke regio komt een platform voor 
senioren en een platform voor anders-actieven. ‘Daardoor worden diensten, acti-
viteiten en belangenbehartiging dichter bij de leden gebracht’. Om ‘de gevoelens 
en gedachten die leven bij de leden van de doelgroepen in het land te vertolken en 
deze over te brengen aan de verantwoordelijke dagelijks cnv-bestuurder’ wor-
den er voor beide doelgroepen landelijke platforms opgericht, die worden geko-
zen uit leden van de doelgroep, die zich daarvoor kandidaat stellen. Om te voor-
komen dat senioren en anders-actieven los komen te staan van hun bond, zullen 
bonden zich beraden op de vraag op welke wijze de belangen van deze leden ver-
ankerd worden in de bondsstructuur. ‘Het is duidelijk – zo stelt algemeen secre-
taris H. Brüning  – ‘dat het ideaal niet met de knip van de vinger gerealiseerd kan 
worden’.109 Dat blijkt ook uit de dagelijkse praktijk, waarin tal van grotere en klei-
nere problemen moeten worden opgelost. Zo is het bemensen van de regionale 
platforms een voortdurende zorg en blijkt het ook niet eenvoudig om in te spelen 
op de wensen van deze groepen leden. De vakcentrale richt zich in steeds grotere 
mate op vragen rond arbeid en inkomen, terwijl senioren en anders-actieven veel-
al worstelen met andere vragen, zoals die rond zorg, huisvesting en de uitvoering 
van de sociale zekerheid in de dagelijkse praktijk. 

Ook de vraag welk cnv-onderdeel – vakcentrale of bond – nu precies verant-
woordelijk is, leidt tot misverstanden en kost veel tijd en aandacht. Het combine-
ren van een regionale structuur met activiteiten en een sectorale structuur, waar-
binnen de formele besluitvorming plaatsvindt, blijkt niet eenvoudig.

Ook vanuit haar betrokkenheid bij de anders-actieven in de Nederlandse samenle-
ving wordt het cnv geconfronteerd met het probleem van de armoede. Tijdens de 
Algemene Vergadering op 28 juni 1989 in Oostkapelle vraagt R. Douma  – voor-
zitter Anders-Actieven – aandacht voor de armoedeproblematiek. Hij bepleit een 
structurele aanpak, waarbij het de taak van de overheid is om een voldoende func-
tionerend vangnet te garanderen voor mensen die tot armoede zijn of dreigen te 
vervallen. De Algemene Vergadering steunt zijn benadering en binnen het cnv 
wordt gewerkt aan een eigen visie op het bestrijden van armoede in Nederland.110 
Daarbij wordt de Algemene Bijstandswet (abw) als uitgangspunt genomen, dat is 
immers het offi ciële vangnet onder het systeem van sociale zekerheid.

De eerste stap, die wordt gezet, is het verrichten van een eigen onderzoek, dat 
in november 1989 gereed is. In Nieuwe armoede en het gemeentelijk minimabe-
leid geeft onderzoeker J.J. van Dijk  een beeld van de manier waarop gemeenten de 
abw uitvoeren nadat hij geprobeerd heeft een beeld te schetsen van de armoede in 
Nederland. Het blijkt dat er tussen de gemeenten grote verschillen bestaan en dat 
er weinig aandacht is voor persoonlijke omstandigheden. Het beleid is generiek en 
niet specifi ek te noemen en de effectiviteit wordt niet hoog ingeschat. De waarne-
mingen van Van Dijk  brengen De Geus  ertoe een reeks beleidsvoorstellen te doen, 
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waarvan een deel overigens niet nieuw is. Eerst en vooral moet er meer werk wor-
den geschapen en moeten vooral langdurig werklozen aan het werk worden ge-
bracht. Vervolgens dient de koppeling tussen lonen en uitkeringen te worden her-
steld en moeten de uitkering van de werknemersverzekeringen tenminste op 75% 
van het laatstverdiende loon worden gebracht, terwijl mensen van 55 jaar en ou-
der een gegarandeerde uitkering zonder inkomenstoets moeten ontvangen als zij 
werkloos blijven. Ook de kinderbijslag moet worden verhoogd en het toepassen 
van de bijzondere bijstand moet aanmerkelijk worden verruimd en vereenvou-
digd. Gemeenten moeten geen eigen, generiek inkomensbeleid voeren, maar zich 
richten op optimale uitvoering van de bestaande regels. Het cnv meent dat ook de 
mensen zelf moeten worden aangesproken door het consequent toepassen van het 
sanctiebeleid in de sociale zekerheid.111

De beleidsvoorstellen vormen de kern van een Actieplan Armoedebestrijding, 
dat op 8 februari 1990 door de Verbondsraad wordt goedgekeurd. Het plan be-
staat uit drie onderdelen: de beïnvloeding van de centrale overheid, de beïnvloe-
ding van de lokale overheid en het benoemen van cnv Vertrouwenspersonen. De 
lokale beleidsbeïnvloeding is een taak van de cnv-afdelingen, die het lokale beleid 
kritisch moeten volgen en moeten stimuleren dat gemeenten de juiste voorlichting 
geven en de bijzondere bijstand actief gaan toepassen. Het benoemen van vertrou-
wenspersonen is bedoeld om de dienstverlening van het cnv aan mensen die met 
armoede worden geconfronteerd te versterken. Het gaat daarbij onder andere om 
het geven van voorlichting, het helpen bij het invullen van formulieren en om het 
daadwerkelijk bijstaan van mensen in contacten met de lokale overheid. Daarnaast 
stelt het cnv voor om op lokaal niveau te komen tot de instelling van een Sociale 
Raad, waarin vakbeweging, kerken en andere betrokken maatschappelijke organi-
saties kunnen overleggen over het te voeren anti-armoedebeleid.112

In januari 1994 stelt de Verbondsraad een evaluatie van het Actieplan Armoe-
debestrijding vast, waarin armoedebestrijding en sociale vernieuwing met elkaar 
worden verbonden. Het overheersende beeld is dat er veel gedaan is om verande-
ringen tot stand te brengen, maar dat het een moeizame zaak is het vraagstuk echt 
goed op de agenda te krijgen.113 Toch neemt de aandacht voor het probleem toe. 
Vooral de stelling van de Bredase bisschop M.P.M. Muskens  dat de arme het recht 
heeft een brood te stelen, draagt sterk bij aan de maatschappelijk agendering van 
het probleem.114 

In de loop van 1997 vraagt ook het cnv opnieuw aandacht voor het armoede-
vraagstuk. Dat gebeurt onder andere in samenhang met een bijeenkomst van het 
Christelijk-Sociaal Congres op 29 augustus 1997. Christelijk-sociale organisaties 
van werkgevers en werknemers, maar ook tal van andere christelijk-sociale instel-
lingen wisselen die dag van gedachten over het armoedevraagstuk. Er blijken ver-
schillende visies op de oorzaken en op de oplossingen, maar er is geen verschil van 
mening over het belang. Duidelijk wordt ook dat alle organisaties vinden dat zij 
zelf meer kunnen doen. Dat vindt ook het cnv. In een pamfl etachtig document Een 
CNV-visie op armoede en armoedebestrijding, dat de Verbondsraad op 6 oktober 
1997 goedkeurt, worden twee lijnen getrokken: er is een rol voor de overheid, maar 
ook voor de samenleving en daarmee ook een rol voor het cnv. Werk is het belang-
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rijkste middel tegen armoede en dus moet het beleid gericht op het scheppen van 
werk worden voortgezet. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor het aan het 
werk brengen van uitkeringsgerechtigden, want uit onderzoek blijkt dat nieuwe 
banen vooral naar nieuwkomers op de arbeidsmarkt gaan. Cao-afspraken over de 
herbezetting van vrijkomende arbeidsplaatsen door mensen met een moeilijke ar-
beidsmarktpositie moeten dan ook onderdeel van het eigen arbeidsvoorwaarden-
beleid zijn. Er is ook een verantwoordelijkheid voor de overheid. ‘Nu eens echt 
rust op het terrein van de sociale zekerheid in de komende jaren’. Verder moet de 
koppeling worden hersteld, moet de kinderbijslag 80% van de kosten van een kind 
op minimumniveau gaan bedragen, moeten de woonkosten voor mensen op het 
minimumniveau worden gemaximeerd en moet er ruimte komen voor lokale ar-
moedebestrijding. Het cnv wil ook dat er ‘eindelijk ernst wordt gemaakt met de 
aanpak van niet-gebruik van sociale voorzieningen, zodat mensen die wel rechten 
hebben maar ze niet kunnen of durven halen, worden bereikt’.115

Niet alleen het Christelijk-Sociaal Congres beraadt zich in 1997 op het armoe-
devraagstuk, dat gebeurt ook tijdens de khv-conferentie, die al eerder – in april 
van – dat jaar plaatsvindt. Daar wordt besloten het Platform Armoedebestrijding 
op te richten, dat zijn werkzaamheden begint met het publiceren van een mani-
fest. Uit het concept-manifest, dat op 6 oktober 1997 in de Verbondsraad aan de 
orde komt, blijkt een belangrijk verschil van mening tussen het cnv en de andere 
deelnemers. In beleidstaal gaat het om de vraag of er een generiek of een specifi ek 
inkomensbeleid moet worden gevoerd. Het cnv is voorstander van een specifi ek 
beleid en daarmee tegenstander van een generiek beleid. Om armoede te bestrij-
den moeten ‘de armen’ een hogere uitkering ontvangen, maar omdat in Nederland 
uitkeringen met elkaar zijn verbonden, betekent een verhoging van de minimum-
uitkering dat iedere ontvanger van die uitkering meedeelt in de verhoging. Dat is 
met name voor aow-gerechtigden lang niet altijd nodig, want door het ontvangen 
van een aanvullend pensioen behoren zij veelal niet tot de armen. Het cnv meent 
ten principale dat gerichte maatregelen nodig zijn en gaat er daarbij vanuit dat die 
maatregelen wel haalbaar zijn in tegenstelling tot generieke maatregelen. Daarbij 
bepleit het cnv een duurzame verhoging van de uitkering met 5% als iemand lang-
durig uitkeringsgerechtigd is.116 Deze discussie blijft partijen verdeeld houden, zo 
blijkt ook in het najaar van 1998. Het cnv is door de fnv gevraagd deel te nemen 
aan een kaartenactie, waartoe disk Amsterdam het initiatief heeft genomen.117 De 
kaartenactie draagt de titel ‘Welvaart is van iedereen. Minimum omhoog!’ De me-
ningen in het Algemeen Bestuur zijn verdeeld. Enerzijds is het zo dat de actie niet 
aansluit bij het cnv-beleid, anderzijds mag het cnv niet ontbreken bij een brede 
actie tegen armoede. Daarom besluit het Algemeen Bestuur ‘dat op korte termijn 
overleg dient plaats te vinden met de fnv en disk Amsterdam over de kaartenac-
tie. De tekst moet zodanig geformuleerd zijn dat het cnv zich daarin kan vinden. 
Doelstelling is een gezamenlijke kaartenactie te realiseren’.118 Het overleg loopt op 
niets uit en dat brengt het cnv tot het besluit om niet aan de kaartenactie deel te 
nemen. De leden van het cnv-bestuur moeten dat besluit in de krant lezen en dat 
schiet Van der Meulen  – Bouw – in het verkeerde keelgat. Maar niet alleen hem. 
Ook de leden van de bondsraad van de Hout- en Bouwbond vinden dat het cnv 
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zichtbaar actief moet zijn in de strijd tegen de armoede en daarom besluiten zij 
dat de bond zelfstandig aan de actie zal meedoen. En dat vinden de andere bonds-
voorzitters dan weer niet passend.119 De woordenwisseling is stevig en maakt dui-
delijk dat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. 

De betrokkenheid bij het armoedevraagstuk blijkt in 1989 uit het onderzoek door 
Van Dijk naar het gedrag van gemeenten. In het verlengde daarvan start het cnv 
op 20 januari 1997 het project ‘Hoe Sociaal is Lokaal’. De nieuw ingerichte Regio-
besturen onderzoeken het sociale gedrag van de gemeenten in hun werkgebied en 
rapporteren daarover gezamenlijk aan de hand van de Gemeentelijke Kosten- en 
Baten Meter, die in het najaar van 1997 verschijnt. ‘Uit de resultaten van het on-
derzoek komt naar voren dat maar weinig gemeenten een sociaal beleid voeren dat 
overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van het cnv’.120 Er is met andere woorden 
werk aan de winkel voor het regionale cnv om de gemeenten te overtuigen van 
de noodzaak een ander sociaal beleid te gaan voeren. Beleid dat overigens breder 
is dan armoedebestrijding alleen. Met behulp van deze aanpak probeert het cnv 
een aantal vliegen in een klap te slaan: de nieuwe regiobesturen krijgen een acti-
vistische opdracht mee, de armoedebestrijding krijgt een impuls en het cnv wordt 
ook lokaal zichtbaar. Dat laatste is van belang volgens het al eerder geciteerde on-
derzoek van Klandermans en Visser, die erop wijzen dat ‘de aanwezigheid van de 
vakbond op plaatselijk niveau van levensbelang is’.121
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Senioren
De vierde doelgroep, die binnen het cnv wordt onderscheiden, wordt gevormd 
door de senioren, een groep die in de samenleving, maar ook binnen het ledenbe-
stand groeit als gevolg van de vergrijzing. In de samenleving worden veelal mensen 
ouder dan 50 jaar ‘senior’ genoemd, het cnv legt die grens hoger, te weten bij 65 jaar 
– als mensen offi cieel pensioengerechtigd worden. Uit onderzoek en talloze con-
tacten blijkt dat de belangstelling van senioren – naast het inkomen – uitgaat naar 
zaken als vrijwilligerswerk, ontspanning, welzijn, huisvesting, gezondheidszorg, 
vervoer en veiligheid. Het cnv wil hier aandacht aan besteden, maar stuit daarbij 
wel op een probleem. De vakcentrale en vooral de cnv-bonden beschikken over 
kennis op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen, maar binnen de profes-
sionele organisatie is over een aantal van deze thema’s geen of weinig kennis (meer) 
beschikbaar. Daarom moet de beschikbare kennis onder de seniore leden, die soms 
aanzienlijk is, op een effectieve manier worden ingezet. Ook hier het adagium ‘le-
den helpen leden’ – van oudsher een werkwijze van de vakbeweging. Daarom is het 
van belang dat senioren meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan. 
Deze stelling wordt ingenomen in de cnv-nota Seniorenbeleid in ontwikkeling, 
die oktober 1993 in de Verbondsraad wordt besproken. De nota bepaalt niet alleen 
de plaats van de senioren binnen het cnv, maar zet ook een inhoudelijk spoor naar 
de toekomst uit. Er moet aandacht zijn voor een welvaartsvaste ontwikkeling van 
de aow en de aanvullende pensioenen, terwijl de ziektekosten ook voor ouderen 
betaalbaar moeten blijven. Gemeenten dienen ouderen met een laag inkomen – het 
zijn vooral alleenstaande vrouwen – meer dan tot nu toe te ontzien. Vrijwilligers-
werk moet maatschappelijk erkend worden en fi scaal ondersteund worden. Niet 
alleen op het terrein van de politiek worden verlangens geformuleerd. Ook binnen 
het cnv moet het nodige veranderen. Zo moet inzicht bestaan in de ontwikkeling 
van het aantal seniore leden en moeten bonden beter samenwerken. Senioren die 
zich inzetten voor het cnv moeten adequaat ondersteund worden en daartoe moe-
ten scholingsmogelijkheden worden ontwikkeld. De christelijke vakbeweging 
moet optimaal gebruik maken van de kennis die senioren hebben. De vorming van 
een netwerk om die kennis op het gebied van huisvesting, zorg, vervoer, veiligheid 
en welzijn  kan daarbij helpen.122 Weinig verrassende of spectaculaire beleidsvoor-
nemens, maar in de zienswijze van het cnv wel van belang voor senioren, die nauw 
betrokken zijn bij het opstellen van de nota.

Het werk voor anders-actieven en senioren laat overigens goed zien hoe complex 
de organisatie van de vakbeweging soms kan zijn en hoe met beperkte middelen 
gezocht wordt naar mogelijkheden om voor de belangen van deze groepen in het 
krijt te treden. Beleidsinhoudelijk sluit het beleid gericht op deze doelgroepen 
– evenals bij buitenlandse werknemers en vrouwen – aan op het algemene cnv-be-
leid én bevat dit doelgroepenbeleid impulsen voor het algemene beleid. De wissel-
werking tussen het algemene en het specifi eke blijkt telkens weer: bezuinigingen 
op de sociale zekerheid zijn voor het cnv in het algemeen niet acceptabel, maar 
zeker niet voor deze groepen. Eerder zagen wij Douma  aandringen op een ade-
quate uitvoering van de Algemene Bijstandswet in het kader van de armoedebe-
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strijding. De belangen van de groepen overstijgen vaak de mogelijkheden van de 
afzonderlijke bonden en derhalve krijgt de belangenbehartiging voor deze leden 
vorm bij de vakcentrale. Toch hebben deze leden geen offi ciële invloed op de be-
sluitvorming, want die verloopt strikt langs de sectorale bondslijnen en dat leidt 
regelmatig tot spanningen. Doelgroepvertegenwoordigers nemen deel aan de Al-
gemene Vergadering, maar hebben daar geen stemrecht. Plaats en positie van deze 
groepen is dan ook bijna permanent onderwerp van debat. Dat komt onder an-
dere tot uiting door het veelvuldig veranderen van de interne regelgeving, waarbij 
de groepen zelf telkens aandringen op een heldere positie – ook in het kader van 
de besluitvorming en waarbij de bonden de besluitvorming maximaal aan zichzelf 
voorbehouden. Bij dit alles speelt de spanning tussen de goede bedoelingen en de 
dagelijkse praktijk. Leer en leven verschillen bijna noodzakelijkerwijs, want in het 
gedrang om voorrang leggen de doelgroepenamateurs het telkens weer af tegen de 
professionals van vakcentrale en bonden. De vrijwilligers uit de doelgroepen wor-
stelen dan ook voortdurend met hun eigen positie – zij krijgen altijd minder aan-
dacht dan zij zouden willen – en met hun loyaliteit – zij zijn voldoende betrokken 
om de afwegingen intellectueel te begrijpen. In dit mengsel moet doelgroepenbe-
leid vorm en inhoud krijgen. Dat is niet gemakkelijk en soms laaien de emoties 
dan ook hoog op.

10.1.5   Organisatie

De tegenvallende ledenontwikkeling in de jaren ’80 leidt niet alleen tot het inten-
siveren van de dienstverlening, maar roept ook vragen op over de organisatie van 
de vakbeweging. Vragen die slechts terloops aan de orde komen in de Verbonds-
raad. De agendadwang van dat overleg leidt tot een vergaderdiscipline, waarbij 
geen ruimte is voor informele contacten. pco-voorzitter E.J. de Jong  stelt samen 
met cfo-bestuurder L.G.L.M.  Poell  de leden van de Verbondsraad voor elkaar 
met een bescheiden regelmaat informeel te ontmoeten. Er is dan ruimte voor con-
tact zonder agenda en dat kan bijdragen aan het versterken van de onderlinge band 
en de in veler ogen gewenste cohesie. De Jong  bedingt dat die informele ontmoe-
tingen geen toeval mogen zijn, want dan komt er niks van terecht. Er moet eni-
ge structuur zijn. De ontmoetingen krijgen dan ook de merkwaardige naam Ge-
structureerd Informeel Beraad.123 Het valt vakbondsbestuurders blijkbaar zwaar 
om zonder agenda en zonder concreet resultaat bijeen te komen, want al tijdens 
de tweede bijeenkomst op 25 juni 1990 wordt een aantal werkafspraken gemaakt, 
die een breed terrein bestrijken. De opzet van De Jong  en Poell  is mislukt, maar 
vormt wel de basis voor een reeks indringende gebeurtenissen, die kunnen wor-
den opgevat als antwoorden op de vraag hoe de organisatie van het cnv optimaal 
kan worden afgestemd op de gewenste ontwikkelingen in een veranderende om-
geving. Het Verbondsbestuur – zo meent het Beraad – moet ‘een onderzoek naar 
de mogelijkheden en belemmeringen van groei in verschillende sectoren’ doen en 
er ‘wordt een oriëntering gehouden onder de bonden om te komen tot versterking 
van de gezamenlijke besturingssystemen’.124
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562 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

Op 26 november 1990 komt het ‘gestructureerd informeel beraad’ opnieuw bij-
een in de Talma Hoeve te Garderen. Er liggen twee rapporten ter bespreking voor. 
In het ene rapport worden de groeimogelijkheden van het cnv verkend. Het rap-
port concludeert ‘dat de cnv-bonden meer dan voldoende mogelijkheden heb-
ben om te groeien en dat er extra inspanningen moeten worden getroost om deze 
groeimogelijkheden te benutten’. De Propagandacommissie wordt belast met het 
uitwerken van voorstellen. In het tweede rapport wordt geconcludeerd dat ‘van-
uit de noodzaak en wil tot groei intensivering van de samenwerking gewenst is’. 
Er worden in het kader van de samenwerking afspraken gemaakt over het uitwis-
selen van informatie en het opzetten van een Investeringsbank waaruit projecten 
kunnen worden gefi nancierd. ‘Ten aanzien van de topstructuur van de beweging 
komt het rapport tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak is voor een struc-
turele wijziging’. Ondanks die constatering wordt een brede werkgroep in het 
leven geroepen, die wordt ‘belast met het ontwikkelen van voorstellen over mo-
gelijke wijzigingen van elementen van de topstructuur van de beweging, alsmede 
over aspecten van de werkwijze van de vakcentrale’.125

Op 24 juni 1991 rapporteert de werkgroep Structuur en legt een discussienota 
aan de Verbondsraad voor. Algemeen secretaris P.A.G. Cammaert  licht toe ‘dat 
gekozen is voor een mengmodel. Uitgegaan wordt van mensen, werkend in auto-
nome bonden, die met elkaar het cnv vormen: een vereniging van bonden’. De nota 
wordt niet echt besproken, want eerst zijn de bonden aan zet om te reageren.126 De 
werkgroep heeft zich gebogen over de vraag naar de visie op het cnv. Is het cnv 
vooral een beweging en een vereniging of is het cnv een federatie? De werkgroep 
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stelt vast dat daar genuanceerd over wordt gedacht, maar ook dat er overeenstem-
ming is over de gedachte dat het cnv een beweging is. Op grond van deze conclu-
sie heeft de werkgroep nagedacht over de vraag of de huidige structuur past bij dat 
motief en of verbeteringen in de structuur wenselijk en mogelijk zijn. Dat laatste is 
het geval en daarom bevat het vervolg van de nota voorstellen om de structuur aan 
te passen. ‘Er is en wordt te veel uitgegaan van dualisme tussen centrale en bonden. 
Te veel is sprake van een verhouding van bonden tegenover de vakcentrale en vice 
versa, terwijl juist het streven moet zijn: het zijn van één beweging met daarbinnen 
eigen taken en verantwoordelijkheden van bonden en vakcentrale’. Deze constate-
ring, die door niemand wordt bestreden, leidt tot een aantal concrete voorstellen:
1.  De Algemene Vergadering moet worden omgevormd tot daadwerkelijk  het 

hoogste orgaan binnen de beweging. De av moet twee keer per jaar bijeenko-
men om de hoofdlijnen van het beleid te bepalen en eens in de vier jaar krijgt de 
av het karakter van een congres. Op dat congres wordt de verbondsvoorzitter 
(her)kozen.

2.  De Verbondsraad van het cnv zal meer moeten opereren als bestuursorgaan 
van de beweging en niet – zoals nu het geval is – als een bijeenkomst van verte-
genwoordigers van bonden. Dat nieuwe bestuur – ten hoogste 12 leden groot – 
zal bestaan uit gekozen bestuurders en een aantal vertegenwoordigers uit de 
bonden. Praktisch betekent dit dat bonden met minder dan 5.000 leden niet 
langer automatisch deel uitmaken van het bestuur. Deze bonden kunnen zich 
door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen of samen een ‘eigen’ be-
stuurslid kiezen.

3.  Nu vindt veel van de besluitvorming haast onzichtbaar plaats in commissies en 
werkgroepen. Door het aantal commissies te verminderen en de taken beter te 
omschrijven kan de besluitvorming worden verbeterd.

4.  Het Verbondsbestuur is verantwoordelijk voor het proces van beleidsvorming 
en beleidsuitvoering binnen de vakcentrale en voor de dagelijkse leiding daar-
van. In dat verband wordt ook voorgesteld de verkiezingsprocedure te profes-
sionaliseren door het instellen van een vertrouwenscommissie.127

Uit de reacties op de nota blijkt begin 1992 dat ‘de behoefte bestaat dat de werk-
groep niet alleen over de topstructuur adviseert, maar ook over de totale organisa-
tie van de beweging’.128 De Verbondsraad is het daar mee eens. Tijdens de verga-
dering blijkt ook irritatie. Westerlaken  heeft zich in de media te kritisch uitgelaten 
over de bestuurlijke effectiviteit van de beweging en dat is in de woorden van 
Hanko  – Industrie – ‘niet unaniem positief ontvangen’ binnen sommige bonden.129 
Cammaerts  werkgroep legt tijdens een vervolgbijeenkomst van het Gestructu-
reerd Informeel Beraad op 27 april 1992 alvast een gedeelte van de te schrijven 
nota aan de deelnemers voor. In dat gedeelte gaat het om de vraag naar de posi-
ties van de bonden in hun sectoren. Voorwaarde voor een goed functioneren is 
dat bonden in staat zijn ‘zelfstandig een volwaardige plaats te kunnen vervullen 
in hun sectoren’. Dat wil zeggen dat hun ledengroei ten minste gelijke tred moet 
houden met de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de ledenontwikkeling 
van andere bonden in de sector, dat zichtbaarheid en aanwezigheid in de sector 
moet kunnen worden gerealiseerd, dat de vereniging democratisch moet zijn en 
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dat de bond een zelfstandige gespreks- en onderhandelingspartner moet zijn.130 
Afgesproken wordt dat bonden onderzoeken hoe zij scoren op deze criteria en 
daarover aan de Verbondsraad rapporteren. Ook wordt afgesproken dat met gro-
te voortvarendheid zal worden gewerkt aan het tot stand brengen van een Inves-
teringsfonds.131

Op 26 oktober is Cammaert  klaar. Het rapport van zijn werkgroep wordt be-
sproken in een bijeenkomst van het beraad. In Toekomst maken we samen wordt 
het antwoord gegeven op de vraag ‘op welke wijze de christelijke vakbeweging 
het beste haar doelstelling kan realiseren’. Die vraag wordt beantwoord tegen de 
achtergrond van kansen, bedreigingen en uitdagingen. Er is sprake van decentra-
lisatie en differentiatie van arbeidsverhoudingen en de economie mondialiseert.  
Het profi el van de werknemer is divers geworden. Uit de ‘kansen’ blijkt ‘de over-
tuiging dat christelijk-sociale visie op de samenleving perspectief heeft’ en dat er 
binnen de beweging de ‘principiële bereidheid (bestaat) om huidige visies, werk-
wijzen en structuren tegen het licht te houden en aan te passen omwille van de 
versterking van de totale beweging. Als belangrijke bedreigingen worden het ‘ach-
terblijven in groei’ gezien, ‘het onvoldoende hard kunnen maken van de directe 
noodzaak om lid te worden van de vakbeweging’ en ‘door in de politiek levende 
opvattingen over de rol van de vakbeweging’ alsmede een teruglopende represen-
tativiteit. Het rapport vat samen: ‘als beweging zijn we sterk op die plaatsen waar 
de beslissingen steeds minder worden genomen en zijn we zwak op die plaat-
sen waar de beslissingen genomen (gaan) worden’. Een onaangename conclusie 
en daarom moeten structuur en werkwijze grondig worden aangepast. De eerste 
vraag die het rapport beantwoordt, is die van de richting: waar willen we heen? Er 
worden drie modellen geschetst. Het ‘status quo-model’ wordt verworpen, want 
duidelijk dat is dat er iets moet veranderen. Het tweede model – de divisiestruc-
tuur – roept herinneringen op aan de jaren ’70 toen ook werd gediscussieerd over 
de toekomst van het cnv. Evenals toen wordt dit model van ‘één cnv’ verworpen 
maar het zal telkens op de achtergrond een rol blijven spelen. Het verwijt dat een 
bepaalde bond of bestuurder voorstander is van een ongedeeld cnv wordt zel-
den hardop gebruikt, maar duidt wel aan dat betrokkene ten minste ‘verdachte’ 
argumenten hanteert. Het derde model – sterke bonden en beperkte vakcentra-
le – wordt eveneens terzijde geschoven. Een kleine vakcentrale, die niet veel meer 
is dan een beperkte lobby-organisatie, kan nooit de brede ambities van het cnv 
als maatschappelijke organisatie waarmaken. Op grond van deze drie verworpen 
modellen, maakt de werkgroep de keuze voor ‘sterke bonden en een sterke vak-
centrale met grote onderlinge betrokkenheid’. Om dat waar te maken moeten de 
taken tussen bonden en vakcentrale helder worden afgebakend. ‘Bonden richten 
zich op de werkplek en op de beroepsgroepen’. Voorwaarde is dat ‘bonden in staat 
zijn zelfstandig een volwaardige plaats te vervullen in hun sectoren’. Naast de sec-
torale lijn is er een regionale. ‘Naast de verenigingstructuur (…) van de afzonder-
lijke bonden is er één gemeenschappelijke regionale structuur van de vakcentrale 
cnv’. Dienstverlening, doelgroepenbeleid, promotieactiviteiten, representatie van 
het cnv op lokaal en regionaal niveau en het onderhouden van contacten met an-
dere maatschappelijke organisaties behoren tot de taken van deze regiostructuur. 
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Om deze ambities te realiseren kiest de werkgroep ‘liever een beperkt aantal goed 
geoutilleerde gezamenlijke regiokantoren dan veel en minder geëquipeerde kan-
toren per organisatie’. Blijkbaar bestaat de overtuiging dat het streven naar geza-
menlijke kantoren nu wel zal lukken, een eerder voornemen daartoe in de jaren 
’70 mislukte immers.

Sterke bonden hebben tot taak individuele dienstverlening te verzorgen, cao’s 
af te sluiten en hun kaderleden te ondersteunen. Daarnaast moeten zij bestuur-
lijke posities, zoals in pensioenfondsen, oppakken en internationaal actief zijn in 
de beroepsacties132. Daarbij moeten bonden niet schromen om in de spiegel te kij-
ken. Het in stand houden van de eigen organisatie is geen doel op zich en daarom 
moet steeds worden nagegaan wat de meerwaarde van zelfstandigheid is. Het doel 
– het staat niet met zoveel woorden in de nota, maar is  te begrijpen uit vervolg-
documenten – is om met behulp van clustervorming bonden tot samenwerking te 
brengen, al dan niet uitmondend in een fusie. 

Het uiteindelijke doel van een sterke vakcentrale ‘is de belangen van de leden 
te behartigen op die niveaus en terreinen, die buiten de reikwijdte van de afzon-
derlijke bonden liggen’.  Deze nogal abstract geformuleerde taak van de vakcen-
trale wordt door de werkgroep nader ingevuld in het verlengde van de margina-
liseringsdiscussie die een aantal jaren eerder speelde. De toen gemaakte afspraken 
moeten nu worden doorgezet. De vakcentrale verricht externe beleidstaken op lo-
kaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast levert de vakcentrale 
een aantal duidelijk afgesproken diensten aan de leden van de bonden en geeft zij 
vorm aan het doelgroepenwerk. Tot slot is de vakcentrale het strategisch centrum 
van de beweging, waar het maatschappelijk karakter tot uiting moet komen.

In Toekomst maken wij samen wordt ook ingegaan op de topstructuur. Daar-
over werd al op 26 november 1991 van gedachten gewisseld en de conclusies uit 
dat overleg worden nu in de nota opgenomen. De positie van de Algemene Verga-
dering wordt versterkt en de samenstelling van de Verbondsraad wordt verkleind. 
Nu evenwel niet meer door bonden met minder dan 5.000 leden ‘uit te sluiten’. 
De verwachting is dat clustering van bonden zal leiden tot minder bonden en dus 
tot minder leden van de Verbondsraad. Wat wel blijft is het feit dat leden van de 
Verbondsraad niet langer vertegenwoordigers van hun organisatie zijn, maar be-
stuurders van hun gezamenlijke vereniging.133

In februari 1993 is Toekomst maken wij samen besproken binnen de besturen 
van de bonden. De nota wordt op onderdelen aangepast, maar de hoofdlijn van de 
reacties duidt op brede instemming. De Verbondsraad besluit het document nu als 
discussienota voor te leggen aan de leden. De resultaten van de achterban raadple-
ging moeten op 1 juli zijn afgerond.134

Eerder wordt vastgesteld dat bonden in staat moeten zijn ‘zelfstandig een vol-
waardige plaats te vervullen in hun sectoren’. Om bonden te ondersteunen bij 
het toetsen van de daarvoor ontwikkelde criteria is door de afdeling Onderzoek 
van de vakcentrale een verkenning gemaakt: Sectorenonderzoek – een inventari-
satie naar de huidige stand van zaken van de bij het CNV aangesloten organisaties. 
De onderzoekers – M.H.G. Amptmeijer-Spronk  en J.P. van den Toren  – presen-
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teren een grondig onderzoek en trekken per bond conclusies. Op grond van een 
verkenning van de groeicijfers van een bond in relatie tot de groei van de werk-
gelegenheid en de groeicijfers van de relevante fnv-bond, concluderen zij dat de 
marktbonden er in het algemeen beter in slagen hun positie te behouden of te ver-
stevigen dan de overheidsbonden. Ook blijkt dat ‘naar mate een werkorganisatie 
groter is (…) een bond beter in staat is aan alle gestelde criteria te voldoen. In de 
oorspronkelijke criteria voor het zelfstandig functioneren ontbrak de aandacht 
voor de fi nanciële mogelijkheden. Die betrekken de onderzoekers wel in hun be-
schouwing omdat blijkt dat er grote verschillen tussen bonden zijn, die voor een 
belangrijk deel zijn terug te voeren op de werkgeversbijdragen in de sectoren. Met 
het oog op groeimogelijkheden is ook gekeken naar de sectoren waar werkgele-
genheidsgroei plaatsvindt. Wat opvalt is dat veel van die groeisectoren zich als het 
ware ‘tussen’ bonden bevinden, zodat niet altijd duidelijk is welke bond zich op 
die nieuwe sectoren richt.135

De onderzoekers wagen zich niet aan een beoordeling, maar zeggen slechts de 
feiten zo goed mogelijk weer te geven. Het beoordelen is een bestuurlijke zaak, 
waarbij het weinig betoog zal behoeven dat de inkleuring van de feiten zeer ge-
voelig ligt binnen een vereniging van verenigingen. Cammaert  dringt er tijdens de 
bespreking in de Verbondsraad dan ook op aan harde uitspraken over het rapport 
te doen. De goede lezer is geïnformeerd, maar het ware wijsheid die kennis terug-
houdend te gebruiken. Bonden moeten in hun eigen tempo bepalen of en zo ja, 
welke conclusies zij er voor zichzelf aan verbinden.136

Op 5 juli 1993 bespreekt de Verbondsraad de resultaten van de achterbanraad-
pleging. De hoofdlijn van die reactie is instemmend, maar onderhuids wordt een 
belangrijk verschil van inzicht duidelijk. De meeste bonden stemmen in met de 
gedachte dat de bonden zich op de sectoren richten en de vakcentrale zich tot de 
regio beperkt. De Hout- en Bouwbond denkt daar duidelijk anders over. Alge-
meen secretaris G. de Lange  schrijft dat de bond ‘een behoorlijk functionerende 
plaatselijke afdelingsstructuur kent’. Daarbij komt dat ‘de ervaring van veel van 
onze kaderleden met de regionale cnv-structuur niet positief is’ en daarom wil de 
bond ‘zijn eigen verenigingsstructuur in stand houden’. Er zijn meer aarzelingen. 
De Onderwijsbonden vinden nadrukkelijk dat het algemeen onderwijsbeleid een 
taak van de vakcentrale is en moet blijven. De Industrie- en Voedingsbond wijst 
erop dat het aspect van de maatschappelijke organisatie niet alleen is voorbehou-
den aan de vakcentrale, maar dat ook bonden  maatschappelijke organisaties zijn.  
Ook wijst de bond op een belangrijk nadeel van het mogelijkerwijs clusteren van 
bonden: de herkenbaarheid voor de leden neemt af, maar de bond biedt ook een 
oplossing ‘in de richting van een keuze tot invoering van een vakgroepenstruc-
tuur’.137 Ondanks deze en andere kanttekeningen concludeert Westerlaken  ‘dat er 
een akkoord is over de voorstellen op hoofdlijnen’.138

In overleg met het Secretarissenoverleg is een werkplan opgesteld naar aanleiding 
van de besluitvorming over het rapport Toekomst maken wij samen onder het 
motto: In Beweging. Het werkplan bevat een reeks concrete voorstellen, die in de 
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grond van de zaak neerkomen op een gelijksoortige procesaanpak per onderdeel. 
Er worden projectgroepen geformeerd, die een bepaald onderdeel uitwerken en 
voorstellen ontwikkelen. In een ‘spoorboekje’ wordt het tijdpad uitgezet.

In de paragraaf over de sectoren blijkt, dat op tal van plaatsen gesprekken gaande 
zijn om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Zo praten kov en pco over 
de mogelijkheid van de vorming van Onderwijsbonden cnv, zoeken acom, acp en 
MarVer samenwerking in één facilitair bedrijf, verkennen cfo, Kostersbond cnv 
en bkm mogelijkheden, oriënteert de Grafi sche Bond cnv zich op zijn toekomst en 
wordt de positie van de Association Christian Artist en de akkv binnen het cnv in 
kaart gebracht. Ook de cfo en de kov-pco verkennen praktische mogelijkheden 
voor gezamenlijke huisvesting, maar er ontstaan meningsverschillen en het onder-
zoek wordt beëindigd. In de marktsector – zo constateert het werkplan – is nog 
weinig beweging waarneembaar op het vlak van samenwerking en daarom zal aan 
die bonden gevraagd worden hun toekomstverwachtingen te duiden.

Binnen de Vakcentrale is een werkgroep ingesteld, die zich buigt over het toe-
komstige regiowerk. Afgesproken wordt dat deze werkgroep voor 1 juli 1994 ge-
reed is met een eerste rapportage.

Een belangrijk onderdeel van de discussies wordt gevormd door de vraag naar 
de taken van de vakcentrale. Gelet op de lopende discussies is het in de zienswijze 
van de opstellers van het werkplan nog niet goed mogelijk daar nu iets verstandigs 
over te zeggen. Wel kan alvast begonnen worden met een grondige verkenning 
van de ondersteuning van de doelgroepen.

Het sluitstuk van de hele operatie – waarbij de hele vereniging op de schop 
wordt genomen – wordt gevormd door de topstructuur: de rol van de Algemene 
Vergadering en de veranderde rol van de Verbondsraad. Daarover zal een groepje 
voorzitters zich in de loop van 1994 buigen.

Tot slot wordt voorgesteld om een projectbureau in te richten en om voldoende 
menskracht vrij te maken om dit veel omvattende project te realiseren en om daar 
waar nodig externe deskundigheid aan te trekken.139 De Verbondsraad, die in-
stemt met het werkplan, is over dat laatste nogal aarzelend, want veelal is externe 
deskundigheid een dure aangelegenheid. Ook zetten sommige bondsvoorzitters 
vraagtekens bij het ontbreken van een scherp einddoel, waaruit een zekere span-
ning blijkt in de manier waarop het proces wordt aangepakt. De Vakcentrale, die 
het voortouw heeft, kiest voor een procesmatige aanpak, waarbij gaandeweg on-
omkeerbare besluiten worden genomen, terwijl sommige bonden – de cfo is er 
daar een van – pleiten voor duidelijke einddoelen.140

De volgende stap in het proces is dat het werkplan wordt omgewerkt tot een 
concreet uitvoeringsplan, waarin 20 verschillende projecten worden benoemd. 
De lijntjes komen samen in het projectbureau onder leiding van Brüning . In het 
werkplan zijn zeven bondsprojecten geformuleerd. Deze sectorprojecten hebben 
de ontwikkelingen binnen en tussen bonden tot onderwerp. In een van de pro-
jecten is de Grafi sche Bond tot de conclusie gekomen dat de bond ‘in z’n huidi-
ge vorm niet in staat is zijn functie te vervullen op een wijze, die noodzakelijk is 
om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de sector en de wensen van de leden’. 
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De vraag die nu aan de orde komt, is op welke manier en met wie samenwerking 
gestalte kan krijgen. In een ander project gaan de marktbonden verkennen welke 
vormen van samenwerking mogelijk zijn. Er moet uiterlijk 1 juli worden gerap-
porteerd over de voortgang.
Deze openheid is opmerkelijk te noemen. Bonden hebben veelal de neiging om 
hun eigen toekomstplannen als kaarten voor de borst te houden, maar accepteren 
nu dat iedereen meekijkt en meedenkt. Op het oog is er meer ruimte dan ooit voor 
een gezamenlijke aanpak – de bondsautonomie, zeker als het besluitvorming be-
treft, blijft recht overeind staan, maar de autonomie lijkt niet langer het dominante 
beginsel, een beginsel dat veelal betekent ‘bemoei je er niet mee’.

Een eerste verkenning van de vormgeving van het regiowerk is achter de rug. ‘De 
fase is nu aangebroken om de discussie te verbreden en de bonden bij deze discussie 
te betrekken’. Daarbij is de vraag op welke wijze de clustervorming tussen bonden 
invloed zal hebben op de structuur van het regiowerk. Per doelgroep wordt een 
projectgroep geformeerd. Centrale vraag is op welke wijze mensen uit doelgroepen 
volwaardig bondslid zijn en op welke manier de vakcentrale de beleidsontwikke-
ling vorm geeft en activiteiten voor de groepen onderneemt dan wel stimuleert. Een 
andere projectgroep buigt zich over de toekomst van de topstructuur en weer een 
andere over de invulling van de Algemene Vergadering. Nog weer een andere pro-
jectgroep gaat zich bezig houden met de interne communicatie, want een complex 
proces als het project ‘In Beweging’ stelt ook hoge communicatieve eisen.141

De voortgangsrapportage, die oorspronkelijk begin juli is gepland, gaat niet door 
en pas op 10 en 11 oktober ontmoeten bonden en vakcentrale elkaar weer in Gar-
deren om over verdere stappen te praten.142 In de Verbondsraadsvergadering van 
24 oktober kijkt Brüning  terug op de Garderen-bijeenkomst: alle aanwezigen 
hebben er een positief gevoel aan over gehouden. De Verbondsraad deelt formeel 
de conclusies van het beraad. Daaruit blijkt onder andere dat:
–  de marktbonden een intentieverklaring hebben afgegeven om tot vormen van 

samenwerking te komen;
–  de Grafi sche Bond cnv fuseert met de Dienstenbond cnv – de sector karton-

nage wordt onderdeel van de Industrie- en Voedingsbond cnv;
–  de acom, acp en de MarVer daadwerkelijk gaan bouwen aan een gezamenlijk 

facilitair centrum;
– kov en pco een federatie gaan vormen;
–  ‘er zijn serieuze gesprekken gaande zijn’ om de Kostersbond cnv om te vor-

men tot een herkenbare groep binnen de cfo;
–  op grond van een rondgang langs de bonden door consultants van Rijnconsult, 

een voorzet geleverd is voor een program van eisen, waaraan de organisatie 
cnv in de toekomst moet voldoen;

–  de werkconferentie heeft besloten tot een brede inventarisatie van de onder-
steunende activiteiten binnen het cnv en de aangesloten bonden;

– het cnv moet groeien. Er is commitment om te werken aan forse groei;
–  het functioneren van de topstructuur wordt verbeterd en ingericht op toekomst-

ontwikkelingen;
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–  de Algemene Vergadering wordt uitgebouwd tot een Nationaal Congres, dat 
twee keer jaar bijeenkomt;

– er per doelgroep een apart rapport met voorstellen zal komen;
– er pilot-projecten van het vernieuwde regiowerk zullen starten;
– er een 10-jarenplan voor de huisvesting komt;
–  de cnv werkorganisatie wordt toegesneden op het ondersteunen van activitei-

ten waar bonden mee bezig zijn.143

Het gaat (nog steeds) om een omvangrijk programma en daar is draagvlak voor. 
Daarbij spelen ook externe ontwikkelingen een rol. fnv en avc gaan fuseren en 
ook in werkgeverswereld komen samenwerkingsverbanden tot stand.144 ‘Voor de 
Verbondsraad van het cnv zijn deze ontwikkelingen een stimulans om het veran-
deringsproces binnen het cnv met kracht voort te zetten en het eigen profi el van 
het cnv nog verder te ontwikkelen en inhoud te geven’.145 Westerlaken  heeft de 
neiging snelle voortgang te willen maken, doordrongen als hij is van het feit dat er 
echt iets moet veranderen binnen de christelijke vakbeweging wil deze toekomst 
hebben. De bonden delen zijn zorg, maar Van der Meulen  – Bouw – benadrukt 
dat ‘voorkomen moet worden dat bonden bij de besluitvorming worden opge-
jaagd. Besluiten kunnen beter langzaam maar goed worden genomen. Wester-
laken  is het vast met hem eens dat er goede besluiten moeten worden genomen, 
maar hij ‘doet het appèl aan de bonden in de eigen organisatie voorrang te geven 
aan het Project In Beweging.’ Voorkomen moet worden – zo meent hij – dat maar 
een paar bonden echt betrokken zijn, zoals bij andere projecten soms blijkt.146

Op 13 en 14 februari 1995 wordt opnieuw een werkconferentie gehouden. De 
aandacht richt zich nu eerst op het Regiowerk en de doelgroepen. De kov meent 
dat in de besluitvorming nogal wat onduidelijkheden zitten, waarmee in het ver-
volg rekening moet worden gehouden. ‘Van cfo-zijde wordt benadrukt dat er een 
voorbehoud ligt op het punt van de personele en fi nanciële gevolgen van het re-
giowerk nieuwe stijl. De Algemene Vergadering van de cfo spreekt zich over dit 
punt mogelijk pas in november 1995 uit. Met dit voorbehoud kan de cfo instem-
men met de geformuleerde beslispunten’. Terpstra  –industrie- is onaangenaam 
getroffen door deze benadering, want door dit ‘uitstel’ kunnen andere bonden 
in de problemen komen. ‘Kansen moeten benut worden nu de tijd daar rijp voor 
is’. Terpstra’s opmerking moet in haar context worden begrepen: de Industrie- en 
Voedingsbond cnv is begonnen met een stevige interne reorganisatie, waarbij de 
bond wordt omgevormd tot een geheel van vakgroepen en waarbij de regiostruc-
tuur geheel wordt ‘overgedaan’ aan de vakcentrale. Terpstra  kan zich derhalve 
geen vertragingen permitteren bij de ontwikkeling van het regiowerk, want anders 
komt hij zelf organisatorisch en fi nancieel in de problemen.

Brüning  constateert ‘op basis van de reacties uit het land dat nu de veranderin-
gen een concreter karakter krijgen, ook de weerstand groeit’. Het is dan ook van 
belang – zo meent hij – ‘om gezamenlijk een inspanningsverplichting aan te gaan 
om te komen tot een verenigingslijn nieuwe stijl, alsmede een professionele werk-
organisatie’. Door de cfo wordt naar voren gebracht dat er geen twijfel mag zijn 
over de bestuurlijke inzet in het vernieuwingsproces, maar er moet wel sprake zijn 
van een consistente lijn. ‘In dat kader is het begrijpelijk dat de Algemene Verga-
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570 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

dering van de cfo de consequenties van een en ander wil zien in personele alsme-
de fi nanciële zin. Het principe van ‘sterke bonden’ laat niet toe dat bonden die nu 
sterk zijn, worden afgebroken of opgesplitst’.147 Blijkbaar vreest de cfo dat de sec-
torendiscussie en de discussie over ‘wie doet wat’ kan leiden tot een indeling van 
cnv-bonden, waarbij de cfo leden zou moeten afstaan aan andere bonden.148 Op 
die discussie wordt vast een voorschot genomen en wordt positie bepaald. Overi-
gens is ook de cfo doende met het reorganiseren van de vereniging, maar in tegen-
stelling tot bij Terpstra  bestaat hier veel minder behoefte aan het overeind houden 
van een regiostructuur. De Federatie Vrede en Veiligheid (fvv), het samenwer-
kingsverband van acom en MarVer, sluit zich niet aan de bij ontwikkeling van het 
regiowerk, want bij deze organisatie is men doende met het optuigen van een ei-
gen regiostructuur. De fvv heeft er voor gekozen om de vereniging langs de regi-
onale lijn te blijven vormgeven en niet langs de lijn van vakgroepen.149

Op 8 mei 1995 komt het regiowerk opnieuw in de Verbondsraad aan de orde. 
Projectmedewerker H. van Boggelen  geeft een toelichting op de notitie over re-
giowerk nieuwe stijl. Duidelijk is dat de cfo en de Industrie- en Voedingsbond 
hun eigen regionale structuur opheffen. ‘Ook andere cnv-bonden, met een min-
der fi jnmazige regiostructuur, bundelen deze activiteiten in het regiowerk nieuwe 
stijl’. De Hout- en Bouwbond cnv heeft een bijzondere plaats in het geheel: de 
plaatselijke afdelingen met daarbinnen de plaatselijk vertegenwoordigers vervul-
len een essentiële rol binnen de bond en moeten derhalve blijven bestaan, maar de 
bond steunt ‘de gedachten over het nieuwe cnv regiowerk’.150 Overigens blijkt 
tijdens de besprekingen in de Verbondsraad opnieuw dat de fvv-cnv de aanpak 
niet steunt, omdat deze onvoldoende tegemoet komt aan de wensen van de bond, 
waarvan een deel van de leden in het buitenland actief is.151

In de nota Het regiowerk nieuwe stijl worden de algemene – betrekkelijk ab-
stracte – doelstellingen geformuleerd: het leggen van dwarsverbanden en het or-
ganiseren van gezamenlijke activiteiten, het aanbieden van (woonplekgekoppelde) 
producten en diensten aan leden en niet-leden, vorm geven aan de identiteit en het 
algemeen cnv-beleid in de regio door middel van regionale en lokale actie en be-
leidsbeïnvloeding en het bevorderen van de naamsbekendheid en de herkenbaar-
heid van het cnv. Doelstellingen, die niet zo veel afwijken van de in de jaren ’70 
geformuleerde doelstellingen rond de toenmalige reorganisatie van de christelijke 
besturenbonden. De verschillen zitten in de uitwerking, die actiegerichter is dan 
eerder. Dat blijkt uit de naam van de nieuwe ‘afdelingen’: regionaal actiecentrum 
(rac). Er komen circa 70 rac’s. Elk rac kent een klein bestuur, want de inzet van 
menskracht moet vooral gericht worden op activiteiten. De leden moeten het zelf 
doen en worden daarbij ondersteund door de professionals van de vakcentrale. 
‘De activiteiten van de rac’s krijgen inhoud en kleur door het inhoudelijke cnv-
beleid op het gebied van arbeid, inkomen en sociale zekerheid’. Activiteiten die 
passen in een landelijk werkplan en die kunnen worden uitgevoerd door lokale en 
regionale werkgroepen. ‘Het regiowerk is van de leden en voor de leden. De leden 
bepalen het beleid en voeren het in belangrijke mate uit. De rol van de professio-
nals is met name voorwaardenscheppend, waar nodig stimulerend. Professionals 
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ondersteunen de leden bij het vaststellen van het beleid, bij het maken van keuzes, 
door middel van scholing en informatie’. 

De notitie gaat uitvoerig in op de uitvoeringsaspecten, zoals het benodigde per-
soneel en een omschrijving van de professionele taken, ook worden de taken en 
activiteiten nader toegelicht. Er is ruime aandacht voor de kosten, maar de fi nan-
ciering wordt niet defi nitief beschreven.152 Daarvoor wordt door de Financiële 
Commissie een aparte nota opgesteld, die op 22 mei aan de orde komt. De Ver-
bondsraad is het op hoofdlijnen wel min of meer eens met de voorstellen in de 
nota, maar houdt de kaarten nog voor de borst zolang er geen defi nitief zicht is 
op de fi nanciering.153 

In de Financiële Commissie wordt een akkoord bereikt over de fi nanciering van 
het regiowerk, maar dat vergelijk heeft weinig betekenis omdat een aantal belang-
rijke spelers tijdens de commissievergadering niet aanwezig is.154 Dat geldt onder 
andere voor de cfo en de Hout- en Bouwbond cnv, die zich niet in het voorstel 
van de commissie kunnen vinden. Er is voor het regiowerk ruim 8 miljoen gul-
den nodig en dat is circa 3 miljoen meer dan nu aan het regiowerk wordt besteed. 
Bij de fi nanciering wordt onderscheid gemaakt tussen de periode tot 2000 en de 
tijd daarna. Als gevolg van de (gewenste) ledengroei zal de afdracht van de bon-
den aan de Vakcentrale de komende jaren stijgen. Die contributiegroei zal vanaf 
2000 voldoende extra middelen genereren om daaruit het regiowerk te betalen. 
Een zeer kwetsbare oplossing als de gewenste ledengroei niet wordt gerealiseerd, 
zoals zal blijken.

Voor de periode tot 2000 moet derhalve nog een oplossing worden gevonden. 
Die komt erop neer dat alle bonden per lid f1,25 extra contributie gaan betalen. 
Daarbij gaan de bonden, van wie de regionale structuur wordt opgeheven, een ex-
tra bedrag van eveneens f1,25 bijdragen uit de door hen zelf bereikte bezuinigin-
gen. Dan nog is het ‘gat’ niet gevuld en dus moeten de vier grote bonden elk nog 
eens extra per jaar betalen.155 Het restant komt voor rekening van de Vakcentrale, 
die overigens intern fl ink moet schuiven met mensen en middelen om het regio-
werk op poten te krijgen.

In een langdurige discussie wordt de Verbondsraad het niet eens over de fi nan-
ciering. De cfo is akkoord met de extra afdracht van f2,50 als iedere bond datzelf-
de bedrag gaat bijdragen. De Hout- en Bouwbond cnv is niet bereid tot een extra 
betaling in het algemeen, maar wil wel bijdragen aan werk voor anders-actieven en 
senioren. De fvv-cnv voelt niets voor het regiowerk en derhalve ook weinig voor 
een contributieverhoging, al heeft die een tijdelijk karakter. Ook zijn er kantteke-
ningen van de kov en de pco, die er – het geheel overziende – toe leiden dat er een 
zeer versnipperd beeld ontstaat van de fi nanciële mogelijkheden. Tot slot van de 
vergadering moet Westerlaken  concluderen dat het Verbondsbestuur een voorstel 
moet doen om een gat van bijna f260.000 te overbruggen. Ondanks dat krijgt Van 
Boggelen  ‘groen licht om door te gaan met zijn activiteiten in het kader van het 
regiowerk nieuwe stijl.156

De gesprekken over de fi nanciering van het regiowerk worden voortgezet en op 
10 juli wordt overeenstemming bereikt. Waaruit het vergelijk bestaat, blijkt uit 
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een brief, die Westerlaken  op 15 september aan de bonden stuurt. De post On-
voorzien wordt uit de begroting geschrapt, de vakcentrale neemt 1,2 miljoen voor 
haar rekening en de bonden betalen samen de resterende 1,2 miljoen. ‘Op de vraag 
van de cfo of alle bonden nu ƒ2,50 per lid betalen voor de fi nanciering van het re-
giowerk nieuwe stijl, antwoordt de voorzitter dat nu inderdaad alle bonden een 
rekening krijgen voor dit bedrag waarbij een aantal bonden nog meer betalen (…). 
Vervolgens wordt door de verbondsraad ingestemd met de fi nanciering van het 
regiowerk nieuwe stijl’.157

In dezelfde Verbondsraadsvergadering wordt een reeks formele besluiten geno-
men, die de volgende fase van het proces inluiden. Op 6 juni is een werkconferen-
tie in Garderen gehouden. Tijdens de conferentie is teruggekeken en zijn besluiten 
geformuleerd rond de topstructuur en het Nationaal Congres. De belangrijkste 
besluiten betreffen de taak en positie van de Verbondsraad, die wordt omgevormd 
tot een Algemeen Bestuur. Dat bestuur  gaat de verantwoordelijkheid voor de be-
weging als geheel dragen en vertegenwoordigt de beweging cnv. Omdat het Alge-
meen Bestuur zich vooral richt op de hoofdlijnen, neemt het belang van de com-
missies toe. Het Verbondsbestuur verdwijnt. De leden van dat bestuur worden 
lid van het Algemeen Bestuur en vormen daarvan het Dagelijks Bestuur. Feitelijk 
keert het cnv daarmee terug naar de bestuursstructuur die in 1919 in het leven 
werd geroepen en waarbij toen dezelfde argumenten werden gebruikt als nu: een 
grotere betrokkenheid van de bonden bij het werk van de vakcentrale. Het Nati-
onaal Congres wordt het hoogste statutaire orgaan van de vereniging. Bij de sa-
menstelling van dat Congres blijkt een controverse: offi cieel hebben alle bonden 
de vakgroepenstructuur geadopteerd, dat wil zeggen dat elke bond is opgebouwd 
uit een of meer vakgroepen.158 Het voorstel is de vakgroepen de helft van de ver-
tegenwoordigers naar het Nationaal Congres te laten aanwijzen, maar dat gaat de 
bonden blijkbaar te ver – zij houden de touwtjes graag in handen en zij wijzen de 
vertegenwoordigers aan. De andere helft wordt voorgedragen door de regiobe-
sturen en daar voelen de meeste bonden ook niets voor. Op die manier krijgen de 
regio’s invloed, die de bonden in de grond ongewenst achten. Tot slot wordt het 
Verbondsbestuur uitgenodigd de werkorganisatie van de vakcentrale te reorgani-
seren, zodat ook deze aansluit op de nieuwe structuur.

Om duidelijk te maken dat het project een volgende fase ingaat, wordt ook de 
naam veranderd: ‘Project in Beweging’ wordt ‘Volop in Beweging’.159

E.J. Anneveld  – Ambtenaren – meldt zich tijdens de Verbondsraadsvergadering 
van 6 november als tweede spreker onder het agendapunt Actuele situatie. Hij 
meldt dat ‘het hoofdbestuur heeft vergaderd over het regiowerk en dat haar Al-
gemene Vergadering geadviseerd zal worden regiowerk nieuwe stijl in de huidige 
vorm af te wijzen’.160 Het hoofdbestuur meent dat de voorstellen te veel geld kosten 
en is waarschijnlijk bevreesd voor de invloed van regionale bestuurders op de cen-
trale besluitvorming.161 Deze betrekkelijk laconiek weergegeven opmerking trekt 
een belangrijke steen uit de in intensieve gesprekken bereikte overeenstemming 
en leidt tot een reeks van nieuwe gesprekken om de schade maximaal te beperken.

De Algemene Vergadering van de cfo vindt plaats en daar wordt conform het 
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advies van het hoofdbestuur besloten. Er wordt ‘in principe “ja” gezegd tegen de 
nieuwe opzet van het regiowerk nieuwe stijl, maar het huidige ambitieniveau en de 
fi nanciering op korte en langere termijn moeten worden bijgesteld. Concreet wordt 
door de cfo voorgesteld ten aanzien van de fi nanciering van het regiowerk uit te 
gaan van de huidige bedragen die daarvoor zijn bestemd in de reguliere cnv-begro-
ting alsmede de bijdragen van de bonden van ƒ2,50 per lid per jaar. Daarmee wordt 
een gat geslagen in de ambities van het Verbondsbestuur en sommige bonden.

In allerijl wordt een vergadering van de Verbondsraad en het Secretarissenover-
leg belegd om de geleden schade te neutraliseren. Het beraad zet een aantal lijnen 
uit waarlangs een oplossing kan worden gerealiseerd. Er is haast geboden, want 
op de Algemene Vergadering van het cnv op 12 december 1995 moeten beslui-
ten worden genomen. Uit het verslag van de Verbondsraadsvergadering van 4 de-
cember blijken de hoofdlijnen van het aangepaste eindvoorstel. In de grond van 
de zaak worden de ambities lager gesteld door minder geld beschikbaar te stellen 
voor ondersteunend personeel en activiteiten van de rac’s. Het uitgavenniveau 
wordt verlaagd van 8,1 miljoen naar 6,9 miljoen. De meeste bonden kunnen leven 
met dit voorstel. De cfo plaatst het in een breder perspectief: ‘op termijn moet bo-
vendien gekomen worden tot een lagere afdracht aan het cnv. De bond vindt een 
afdracht van 3,5 miljoen gulden aan het cnv gewoon te veel’. Er zijn afspraken ge-
maakt en daar houdt – zo stelt Poell  – de cfo zich aan, maar de discussie over de 
taken van de vakcentrale moet doorgaan. Er is overigens veel kritiek op de opstel-
ling van de cfo. Zo meent Van der Meulen  – bouw – dat ‘de cfo zich niet collegi-
aal heeft gedragen’ en Terpstra  – industrie – stelt ‘dat de dienstverlening in brede 
zin een knauw krijgt’. De sfeer in de Verbondsraad is er als gevolg van de discus-
sies over de fi nanciering van het regiowerk niet beter op geworden.162  

Op 12 december komt de Algemene Vergadering bijeen om defi nitieve besluiten 
over het regiowerk te nemen. Brüning  trapt af met op te merken dat de vergadering 
besluiten moet nemen over het eindresultaat van de nota Toekomst maken wij sa-
men uit 1993. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen is toen gekozen voor twee lij-
nen: de werkplek, die de verantwoordelijkheid is van de bonden, en de woonplek, 
die de verantwoordelijkheid is van de vakcentrale via het regiowerk. De werkplek-
benadering is de primaire lijn en bepaalt de verenigingsdemocratie. De oude con-
troverse of de regionale organisatie ook democratische rechten heeft, is weer opge-
doken en opnieuw moet duidelijk worden gemaakt dat leden hun democratische 
rechten via de bondslijn kunnen beleven. Bij de totstandkoming van de rac’s gaat 
het minder om de structuur, maar meer om de activiteiten. Een punt van discus-
sie wordt nog gevormd door de positie van de senioren en de anders-actieven. Met 
betrekking tot de andere doelgroepen is duidelijk gekozen voor een benadering 
via de werkplek. Senioren en anders-actieven hebben geen werkplek meer, maar 
deze leden vormen wel een belangrijk deel van het ledenbestand. Zij moeten op de 
een of andere manier betrokken worden in het regiowerk, maar daarover zijn nog 
geen defi nitieve besluiten genomen. Een groot deel van de vergadering zal over dit 
probleem gaan. Uiteindelijk besluit de Algemene Vergadering de discussie niet af 
te wachten en te bepalen dat het beleid voor deze groepen onderdeel van het regio-
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werk moet zijn. De vergadering gaat daarbij gemakshalve voorbij aan de kosten die 
dit met zich mee brengt zodat de gespannen fi nanciële verhoudingen verder onder 
druk komen te staan. Tot slot van de vergadering wordt een resolutie aangenomen, 
waarin de Algemene Vergadering kennis neemt van het feit ‘dat de Verbondsraad 
op grond van nader beraad en defi nitieve berekeningen de fi nanciële ruimte heeft 
vastgesteld op 6,9 miljoen gulden (op jaarbasis)’. Eerder in de vergadering wijst 
Brüning  erop dat ‘het regiowerk een fi nanciële groei doormaakt van 5 (oude situa-
tie) naar bijna 7 miljoen gulden (nieuwe situatie). Deze fi nanciële impuls geeft vol-
doende blijk van durf aan’. Het hoogoplopende debat over de fi nanciering, waarin 
de cfo via haar Algemene Vergadering het cnv tot een bezuiniging van meer dan 
10% dwingt, lijkt niet meer van belang te zijn. Enig pragmatisme is dan ook zeker 
niet vreemd aan deze stelling van de algemeen secretaris.

Er is nog een ander punt dat hier korte aandacht verdient. De oorspronkelijke 
bedoeling is dat de regiostructuur vooral actiegericht zal zijn en dat daarom vol-
staan kan worden met een lichte bestuursstructuur. Gaande het debat verandert 
die benadering. Een regiobestuur moet representatief zijn, dat wil zeggen dat uit 
elke bond een vertegenwoordiger zitting moet hebben in het regiobestuur. Omdat 
ook senioren en anders-actieven een kwaliteitszetel krijgen, ontstaan betrekkelijk 
omvangrijke besturen, die eerder log en in zichzelf gekeerd zijn dan gericht op het 
voeren van actie. Deze veranderde benadering wordt door de Algemene Vergade-
ring omarmd, waardoor bij bonden de vrees wordt weggenomen dat kaderleden 
buiten hun invloedssfeer zullen raken.163

Nu de besluitvorming over opzet en fi nanciering van het regiowerk is afgerond, 
kan de Verbondsraad zijn aandacht op een ander aspect van de vernieuwing rich-
ten. Al in het begin van het proces wordt de topstructuur beschouwd als het sluit-
stuk van de operatie en die topstructuur komt nu dan ook op de agenda. Tussen 
12 en 21 februari 1996 voert het Verbondsbestuur gesprekken met de cnv-bon-
den. Doel van die gesprekken is het inventariseren van de meningen ten aanzien 
van de topstructuur: het Nationaal Congres, het Algemeen Bestuur en het Dage-
lijks Bestuur. Op grond van die gesprekken heeft het bestuur enkele conclusies 
geformuleerd over de toekomstige hoofdstructuur. Op basis van die gesprekken 
concludeert het Verbondsbestuur dat een Dagelijks Bestuur noodzakelijk is, maar 
dat over de omvang daarvan op dit moment nog niets te zeggen is. Er komt een 
Algemeen Bestuur, dat verantwoordelijk wordt voor de bondsoverstijgende the-
ma’s en dat eindverantwoordelijk is voor de cnv-werkorganisatie. In dat bestuur 
hebben alle leden één stem. In antwoord op een vraag uit de Verbondsraad wie dat 
bestuur gaan vormen, wordt opgemerkt ‘bijvoorkeur zonder de kleintjes’. Deze 
wens is al eerder geuit, maar toen werd nog gedacht dat de herschikking tussen 
de bonden vanzelf zou leiden tot minder bonden en derhalve tot minder ab-leden 
– die verwachting is blijkbaar opgegeven. Het Verbondsbestuur concludeert ook 
dat het Nationaal Congres tot taak krijgt de hoofdlijnen van het beleid vast te stel-
len – visieprogram, sociaal-economisch program –, de voorzitter te (her)kiezen en 
het kaderplan voor het regiowerk vast te stellen.164 

De Verbondsraad is niet enthousiast over de conclusies van het bestuur, zo 
blijkt tijdens de Verbondsraadsvergadering van 25 maart 1996. Veel verder dan 
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‘kennis nemen’ komt de Raad niet. Tijdens de discussie maakt de cfo duidelijk 
geen behoefte te hebben aan een Dagelijks Bestuur en de bond meent dat de voor-
zitter niet door het Nationaal Congres moet worden gekozen, maar door de Al-
gemene Vergadering, die door deze stelling weer ten tonele wordt gevoerd. Afge-
sproken wordt dat het Verbondsbestuur een plan van aanpak zal opstellen.165

Op 15 april 1996 praat de Verbondsraad opnieuw over de topstructuur. De noti-
tie daarover wordt voorafgegaan door VIB, Qua Vadis. In dat stuk vraagt het Se-
cretarissenoverleg zich af of de fut er niet uit is. Een aantal onderdelen van het 
proces loopt volgens planning, andere doen dan niet en weer andere zijn vastgelo-
pen. De secretarissen verhullen hun zorgen niet: ‘in tegenstelling tot vergelijkbare 
processen in de afgelopen jaren is er het blijvende positieve gevoel verder te zijn 
dan ooit (…). Anderzijds: de spelers in het spel ervaren het stagnatie-effect van 
het huidige moment en onderkennen het risico van het vastlopen van het proces’. 
Het ontbreekt volgens de secretarissen aan een richting en een daarop toegesne-
den werkwijze. Die moeten er dus komen. Vervolgens moet per vib-onderdeel  
het meest haalbare resultaat worden vastgesteld en moeten projecten desnoods 
worden afgebouwd.166 De Verbondsraad laat een beetje in het midden of zij de 
klacht herkent, maar omhelst de voorgestelde werkwijze. Bijna gretig wordt ge-
reageerd op het zo nodig stopzetten van bepaalde projecten. De waarneming van 
de secretarissen dat de fut er uit is, wordt dan ook in de grond van de zaak be-
vestigd.167

Naar de oorzaken daarvan laat zich slechts raden. Het proces loopt al een reeks 
van jaren en de verschillen van mening nemen eerder toe dan af, het proces vreet 
tijd, kost veel geld en bonden zijn – zoals altijd – ook druk met hun eigen zaken. 
Ook binnen de vakbeweging is het eigen hemd nader dan de gezamenlijke rok. De 
vrees voor verlies van autonomie duikt telkens weer op en de vrees voor invloed 
van de regiostructuur versterkt dat gevoel. De bonden kunnen leven met een Na-
tionaal Congres, maar duidelijk wordt in de notitie De topstructuur van het CNV: 
een voorstel dat het Congres niet het hoogste gezag in de vereniging wordt. De Al-
gemene Vergadering blijft voor verenigingsrechtelijke aspecten in stand en daar-
mee blijft de uiteindelijke juridische macht in de vereniging bij de bonden.168 Het 
nieuwe voorstel vormt de basis voor een tweede gespreksronde met de bonden.

Op 4 december 1995 is er in de Verbondsraad overeenstemming bereikt over een 
bezuiniging op het regiowerk van ƒ1,2 miljoen, die vervolgens door de Algemene 
Vergadering werd overgenomen. Tijdens de Verbondsraadsvergadering van 17 juni 
1996 blijkt dat de cfo deze besluitvorming anders interpreteert dan de vakcentrale. 
Omdat – zo stelt Westerlaken  – het om de interpretatie van een Verbondsraads-
besluit gaat, is het een zaak van de raad om zijn eigen besluiten uit te leggen. Poell  
– Ambtenaren – licht zijn benadering toe: de Algemene Vergadering van de cfo 
stemde op 28 maart 1996 uiteindelijk in met het regiowerk omdat voldaan wordt 
aan een belangrijke voorwaarde: bezuiniging. Daarnaast – zo besloot zijn Algemene 
Vergadering – moet de discussie op gang komen over de verkleining van het werk-
apparaat van de vakcentrale ten gevolge van maatschappelijke ontwikkelingen. Als 

 10.1   De vereniging 575

526-663•Hazenbosch H10.indd   575 08-04-2009   22:39:19



576 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

nu blijkt – zo redeneert Poell  – dat er niet wordt bezuinigd door de vakcentrale dan 
heeft zijn Algemene Vergadering een besluit op oneigenlijke gronden moeten ne-
men en dat legt een zwaar beslag op de voortgang van het regiowerk.

De andere bonden – met uitzondering van de acom169 – menen dat er inderdaad 
besloten is tot een bezuiniging van ƒ1,2, maar dat er niet bij gezegd is wat er met 
dat geld gaat gebeuren. Swagerman  – diensten – merkt op dat ‘de 1,2 miljoen niet 
zo voor het grijpen ligt, maar over de besteding zal wel moeten worden gespro-
ken’.170 Ook anderen laten zich in die zin uit: er is besloten tot bezuiniging op 
het regiowerk en de gevolgen daarvan komen aan de orde bij de discussie over de 
taakstelling van de vakcentrale. Westerlaken  concludeert dat ‘een grote organisa-
tie [de cfo, ph] zijn besluitvorming heeft gebaseerd op een interpretatie die niet 
gedeeld wordt door de rest’.171 Het punt zal opnieuw worden geagendeerd, maar 
dat gebeurt niet. Wat er wel gebeurt, is niet goed te achterhalen uit de stukken van 
de Verbondsraad.  Aan het slot van de Verbondsraadsvergadering van 16 septem-
ber zet Poell  de zaak op scherp. Hij ‘deelt mee dat het hoofdbestuur op basis van 
de gang van zaken inzake de 1,2 miljoen-discussie in de afgelopen maanden heeft 
besloten aan de Algemene Vergadering van de cfo voor te stellen een motie van 
afkeuring aan te nemen ten aanzien van het Verbondsbestuur cnv (wegens het niet 
boeken van voortgang op dit dossier: de wijze waarop dit is aangepakt en verlo-
pen) en het lidmaatschap van het cnv per 31 december 1997 op te zeggen. Des-
gevraagd – zo vervolgt het verslag – deelt collega Poell  mee dat dit een unaniem 
besluit is, dat de deur niet geheel dicht is doch dat dit voorstel op 20 september 
zal worden verzonden. De verbondsraad besluit hierop donderdag 19 september 
1996 in een informele zitting bijeen te komen’.172

De vraag is waarom Poell  de zaak op scherp zet. Het antwoord is niet eendui-
dig, maar duidelijk is dat binnen de cfo in de loop van de tijd onvrede groeit met 
de gang van zaken binnen het cnv. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen, 
maar wel is duidelijk dat de bond meent dat er te weinig oog en oor is voor de 
problemen van de grootste cnv-organisatie. De cfo wil zich richten op de on-
dersteuning van zijn leden op de werkvloer en meent vanuit dat perspectief dat er 
minder tijd en geld moet worden gestoken in regionale activiteiten. De gedachte 
dat de regio de verantwoordelijkheid van de vakcentrale wordt, spreekt dan ook 
aan, maar vanaf het begin van de discussie maakt de bond van overheidspersoneel 
duidelijk dat die operatie geen geld mag kosten, integendeel: het moet geld ople-
veren. De taken van de vakcentrale moeten worden herijkt en kunnen als gevolg 
van allerlei maatschappelijke veranderingen, bijvoorbeeld rond het arbeidsvoor-
waardenbeleid, worden beperkt. Uit die besparing kan in de zienswijze van Poell  
en de zijnen worden geïnvesteerd in het regiowerk. De praktijk is anders en ook 
van de cfo wordt gevraagd om gedurende een bepaalde periode een extra bijdrage 
aan de vakcentrale te betalen. Dat is tegen het zere been, zeker ook omdat er een 
hardnekkig gerucht de ronde doet dat alle bonden een rekening zullen krijgen van 
ƒ2.50 per lid, maar dat niet alle bonden die rekening ook moeten te betalen. Bin-
nen de cfo bestaat het beeld dat de vakcentrale – gesteund door een paar kapitaal-
krachtige bonden – zijn eigen wil doordrukt en dat er geen echte belangstelling 
is voor de problemen van de cfo. Daarbij spelen niet alleen actuele vraagstukken 
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een rol, maar ook een reeks van grotere en kleinere gebeurtenissen beïnvloeden 
de sfeer binnen de bestuurlijke kaders van de bond. Er wordt met weinig warme 
gevoelens teruggedacht aan de spanningen in 1983 rond de korting op de ambte-
narensalarissen. Ook de gang van zaken rond het middellange termijn advies van 
de ser in 1994 roept geen prettige herinneringen op. Daarnaast speelt dat de cfo 
niet over een vermogen beschikt en haar bedrijfsvoering uit de lopende midde-
len moet dekken, waarbij grote waarde wordt gehecht aan fi nanciële onafhanke-
lijkheid. Andere bonden hechten daar wellicht minder aan en menen dat de cfo 
voortdurend fi nanciële belemmeringen opwerpt. En voor die benadering bestaat 
binnen de bond dan weer geen begrip. De cfo voelt zich dan ook gedwongen tot 
het inzetten van het ultieme middel en dat is uittreden. Dat dreigement doet ook 
in eigen kring pijn, maar in de afweging van belangen, posities en gevoelens, weegt 
uiteindelijk het gevoel niet serieus te worden genomen het zwaarst.

Uit de notulen van 30 september blijkt dat er op 19 september overeenstemming 
is bereikt. Daarover wordt in het verslag de volgende zin opgenomen: ‘De ver-
bondsraad van het cnv, bijeen op 19 september 1996 heeft een voorstel vastgesteld 
dat aanvaard is door het hoofdbestuur van de cfo’. Er wordt besloten de corres-
pondentie tussen het cnv en de cfo niet op te nemen in het verslag, maar alleen de 
notitie op basis waarvan overeenstemming is bereikt aan een ieder toe te zenden. 
De Onderwijsbonden cnv spreken hun complimenten uit over de discretie waar-
mee de discussie is gevoerd.173

Blijft over de vraag wat er gebeurd is.174 Zeker is, dat de emoties in de loop van 
de zomer van ’96 hoog oplopen. De vakcentrale meent dat er inderdaad minder 
geld beschikbaar is voor het regiowerk, maar dat is niet het gevolg van bezuinigin-
gen binnen de vakcentrale, maar van een minder hoge afdracht door de bonden. 
Binnen de werkorganisatie van de vakcentrale gaat al spoedig het hardnekkige ge-
rucht dat de cfo het voornemen heeft zijn lidmaatschap van het cnv te beëindigen 
als er niet wordt bezuinigd.175 Een gerucht dat Poell  op 16 september bevestigt. 
Gaande de zomer zijn er tal van informele contacten tussen vakcentrale en cfo, 
maar ook tussen bonden onderling – die contacten brengen een compromis niet 
binnen bereik.

Op 19 september vergaderen de voorzitters van de bonden in een besloten bij-
eenkomst in een vergaderzaal van het sbi. De cfo neemt niet deel aan dat over-
leg, want de andere voorzitters willen onder elkaar van gedachten wisselen over 
de opstelling van de cfo-collega’s. De sfeer is uitgesproken grimmig en zorgelijk. 
Het dreigement van Poell  wordt zeer serieus genomen evenals de stelling van het 
Verbondsbestuur dat er geen enkele reden is tot bezuiniging als gevolg van de be-
sluitvorming rond het regiowerk. In het begin van het gesprek, dat scherp en ver-
wijtend van toon is, komt een oplossing niet dichterbij. E. Jongsma  – vervoer – 
brengt een keer ten goede tot stand. Hij doet een beroep op alle collega’s om zich 
goed te realiseren wat er deze avond op het spel staat. Hij wijst op de lange ge-
schiedenis van de christelijke vakbeweging en op de uitgangspunten, die toch ook 
in het onderling verkeer betekenis moeten hebben. Met zijn oproep raakt hij niet 
alleen de hoofden, maar ook de harten van de aanwezigen. Na het nodige heen en 
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weer gepraat wordt er afgesproken dat de vakcentrale zal bezuinigen en dat de In-
dustrie- en Voedingsbond en de Hout- en Bouwbond bereid zijn de vakcentrale 
fi nancieel te ondersteunen om de mogelijk negatieve gevolgen van dit besluit op 
te vangen. Westerlaken  neemt telefonisch contact op met Poell  en na enige druk 
op hem te hebben uitgeoefend gaat hij akkoord. Later blijkt dat het hele cfo-be-
stuur  met de oplossing kan instemmen. De vakcentrale bezuinigt de daarop vol-
gende jaren in formele zin, maar een belangrijk deel van die ombuigingen bestaat 
vooral op papier.176

Onderwijl gaat het gesprek over de taakstelling van de vakcentrale en topstruc-
tuur verder. Op 8 juli 1996 komt een nieuwe notitie over de topstructuur aan de 
orde. Brüning  meldt dat ‘de gesprekken een in toenemende mate eensluidend 
beeld laten zien, maar er liggen nog tien overgebleven vraagpunten ter beant-
woording voor’. Bijvoorbeeld de vraag naar de omvang van het Dagelijks Bestuur. 
Vooralsnog is gekozen voor maximaal vijf bestuurders. De Verbondsraad is het 
daar voorlopig wel mee eens met uitzondering van de cfo die als enige pleit ‘voor 
het beperken van het cnv-db tot de voorzitter’.177 Los van de vragen wordt dui-
delijk dat de Algemene Vergadering nu helemaal terug-van-weggeweest is. Deze 
vergadering blijft het hoogste verenigingsorgaan en kiest de bezoldigde bestuur-
ders, stelt de jaarrekening vast en keurt het sociaal-economische programma goed. 
Het Nationaal Congres – ooit bedoeld als het hoogste cnv-orgaan – is een plat-
form voor meningsvorming geworden met een manifestatief karakter. Interessant 
is dat in deze notitie – evenals in eerdere – het subsidiariteitsbeginsel wordt om-
armd: besluiten worden door een hoger orgaan genomen als deze niet op een la-
ger niveau kunnen worden genomen en gedragen.178 De bonden wordt gevraagd 
hun opvatting over de vragen te geven, zodat deze kunnen worden verwerkt op-
dat Brüning  het stuk gereed kan maken voor behandeling in de Algemene Verga-
dering.

In de Verbondsraadsvergadering van 14 oktober wordt een rapportage uitgedeeld 
van gesprekken met bonden. De eerste vraag die tijdens de gesprekken aan de orde 
komt, is die naar de vormgeving van de vakcentrale. Uit de antwoorden blijkt dat 
er geen eenduidige visie is op die vormgeving. Er blijken drie alternatieven moge-
lijk dan wel combinaties daarvan, elk met eigen supporters. De eerste variant is die 
van een groot aantal vakgroepen met één koepel – de Jongerenorganisatie en de 
Industrie- en Voedingsbond cnv ondersteunen deze variant. De tweede variant is 
die van samenwerkende autonome bonden die, zo nodig verdeeld in vakgroepen, 
samenwerken in een vakcentrale die dienstverlenend is en bepaalde taken uitvoert. 
De Hout- en Bouwbond, de Onderwijsbonden, de MarVer en de Kunstenbond 
steunen dit model. In een de derde variant maken autonome bonden deel uit van 
een ‘holding’ met een Algemeen Bestuur en met een beperkte werkorganisatie, die 
als een soort bestuurscentrum werkt met een aantal eigen kerntaken met een sterk 
strategisch en visionair karakter. Deze variant vindt vooral steun bij de Vervoers-
bond. Andere bonden, zoals de cfo en de Dienstenbond, herkennen zich niet in 
een van de genoemde varianten, maar wel in bepaalde delen daarvan.
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Er is duidelijk geen breed gedragen, unanieme opvatting over de vormgeving 
van de vakcentrale, zij het dat iedereen vindt dat er een centrale moet zijn en dat 
iedereen beseft dat er geen natuurlijke taakverdeling, maar een afgesproken ver-
deling is. De drie genoemde varianten en het verschil in opinie zijn overigens niet 
nieuw. Ook in de jaren ’70 werden deze drie varianten genoemd in het onderzoek 
naar nieuwe organisatievormen voor het cnv en net als toen had elke variant zijn 
eigen aanhangers.

Naast de discussie over de vormgeving van de vakcentrale gaat de rapportage 
ook uitvoerig in op de taken. Daarbij is gekozen voor een getrapte aanpak: aller-
eerst wordt in kaart gebracht welke de taken van de vakbeweging zijn. Vervolgens 
is per taak door de bonden hun zienswijze gegeven op de vraag wie die taak be-
hoort uit te voeren. Ook daar blijkt een baaierd aan opvattingen te bestaan. Er is 
min of meer overeenstemming over het feit dat het accent in het vakbondswerk 
verschuift naar (individuele) dienstverlening als gevolg van toenemende decentra-
lisatie en differentiatie. Op dat gebied blijken de bonden grosso modo nog steeds 
hetzelfde te vinden als aan het begin van het proces. Toegespitst op de taken van 
de vakcentrale is er brede overeenstemming over het feit dat de vakcentrale zich 
moet richten op algemene wetgeving en kabinetsbeleid alsmede het algemene in-
ternationale werk. Er blijkt verschil van mening te bestaan over de rol van de vak-
centrale bij het arbeidsvoorwaardenbeleid – sommige bonden menen dat er als 
gevolg van de decentralisatie geen taak meer is, terwijl andere juist een coördine-
rende rol bepleiten. Op het terrein van dienstverlening moet de vakcentrale vooral 
coördinerend en faciliterend optreden. Ook hier een verschuiving van vakcentrale 
naar bonden. Er is geen verschil van mening over het regiowerk. Daarover zijn re-
cent afspraken gemaakt en geen van de bonden heeft behoefte de daarbij gemaakte 
afspraken open te breken.179

De bespreking van de rapportage dient ertoe om over en weer helderheid te krij-
gen over elkaars opvattingen. De voorzitter concludeert uit de gedachtewisseling 
dat ‘er een vloer is; een aantal zaken waarover eensgezind wordt gedacht, zoals de 
noodzaak van een christelijk-sociale beweging. Op die vloer zijn er mogelijkheden 
tot differentiatie’. Ook zijn er onderwerpen waarover nog geen overeenstemming 
bestaat en daar moet derhalve aan gewerkt worden. Westerlaken  stelt voor een kleine 
werkgroep met deze taak te belasten. De Verbondsraad stemt daarmee in.180

Westerlaken  schrijft een korte notitie voor de Verbondsraad over de taakstellings-
discussie, die hij eind november met de Verbondsraad bespreekt. Een merkwaar-
dige notitie. Westerlaken  stelt dat ‘in de vr-vergadering van 11 november jl. is ge-
bleken dat het niet productief is om op vr-niveau tot voorstellen te komen met 
betrekking tot de taakstelling’.181 Feitelijk zegt hij dat de Verbondsraad onmachtig 
is besluiten te nemen en de Verbondsraad bestrijdt die uitspraak niet. Hij verwijst 
naar een discussie op 11 november, maar volgens het verslag is er in de vergadering 
helemaal niet over de taakstelling gesproken. Westerlaken  herinnert in zijn notitie 
ook aan de besluitvorming in de vergadering van 17 juni, een vergadering waarin 
geen ander besluit is genomen dan de vaststelling van het feit dat de afspraak over 
de bezuiniging van 1,2 miljoen op verschillende manieren kan worden geïnterpre-
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teerd.  Deze simpele vaststellingen kunnen bezijden de werkelijke gebeurtenissen 
zijn, omdat de verslagen onvolkomen zijn, maar zij kunnen ook een beeld geven 
van de kwaliteit van de besluitvorming. Die laatste gedachte dringt zich op omdat 
de vergadering van 17 juni juist laat zien dat een – na een lange en intensieve dis-
cussie – genomen besluit op meerdere manieren kan worden begrepen. Het is ook 
niet ondenkbeeldig omdat – in bredere zin – binnen de Verbondsraad soms haast 
onverzoenlijke standpunten verzoend moeten worden en dan kan het van wijs be-
leid getuigen om een formulering te gebruiken waarin voor iedereen voldoende 
herkenningspunten zitten, terwijl enige onhelderheid wordt geaccepteerd. Iedere 
bondsvoorzitter kan dan – zo nodig – aan zijn eigen achterban uitleggen dat het 
bondsstandpunt voldoende doorklinkt in het cnv-standpunt. Maar onduidelijk-
heid kan ook tot problemen leiden. De 1,2 miljoen is daarvan een voorbeeld.

Terug naar de notitie van Westerlaken . Hij schrijft dat er over een aantal aspec-
ten unanimiteit is. Zo is er geen discussie over de christelijk-sociale identiteit en 
over de kerngebieden: sociaal-economisch beleid, sociale zekerheid, arbeidsvraag-
stukken en internationale zaken. ‘Minder eenstemmigheid is er over de taak/om-
vang van de vakcentrale in relatie tot de bezuinigingstaakstelling van 1,2 miljoen’.  
Hij stelt voor om daarover af te spreken dat dit bedrag zal worden bezuinigd in 
de periode vanaf 1 januari 1997 tot en met 2000 en daarna structureel zal door-
werken. In dat jaar lopen de afspraken over het regiowerk af en kan alles opnieuw 
worden bekeken. De discussie over de taakstelling van de vakcentrale wordt niet 
langer in de Verbondsraad gevoerd, maar in een kleine commissie, waarin Wester-
laken  van gedachten wisselt met Poell  – Ambtenaren –, Van der Meulen  – Bouw 
–, Terpstra  – Industrie – en Van Overbeek  – Onderwijs. Dit werkgroepje zal te 
zijner tijd concrete voorstellen doen.182

Het Secretarissenoverleg heeft de afspraken tussen het Verbondsbestuur en de 
cfo  vastgelegd om verdere misverstanden te voorkomen. Allereerst wordt (op-
nieuw) de zelfstandigheid van iedere aangesloten organisatie uitdrukkelijk er-
kend. Daaruit blijkt (opnieuw) hoe gevoelig dit punt binnen het cnv ligt. Vervol-
gens wordt opgemerkt dat ‘de gezamenlijkheid met name tot uiting komt in de 
benutting van het cnv als merknaam en de opstelling in maatschappelijke vraag-
stukken’. Bij voorkeur wordt er gestreefd naar unanieme besluiten, waarbij het 
‘essentieel is dat het cnv uitspraken kan doen die voor alle organisaties bindend 
zijn’. De bevoegdheden van het Nationaal Congres worden opnieuw een slagje 
ingeperkt tot ‘een specifi eke taak in de “overkoepeling” van het regiowerk’. De 
vrijheid van het Congres om resoluties vast te stellen blijft bestaan, maar resoluties 
kunnen alleen worden behandeld met een preadvies van het Algemeen Bestuur en 
mogen geen betrekking hebben op het werk van bonden. Het Algemeen Bestuur 
is geen verantwoording schuldig aan het Congres met uitzondering van de voort-
gang rond besluiten van het Congres over het regiowerk.183

Op 26 mei 1997 liggen er in de Verbondsraad twee stukken ter bespreking voor: 
een notitie van  de vijf voorzitters over interne communicatie en een notitie over 
de stand van zaken topstructuur. 
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De voorzitters doen een aantal suggesties om de communicatie te verbeteren. 
Start is het opbouwen van onderling vertrouwen. Dat vertrouwen kan tot stand 
komen door meer informele contacten, door het opbouwen van persoonlijke rela-
ties, door samen dingen te beleven en door de onderlinge afhankelijkheid te erva-
ren. Vervolgens doet de groep een aantal voorstellen om die betere verhoudingen 
en daarmee een betere onderlinge communicatie te realiseren.184 Daarmee grijpen 
de vijf voorzitters feitelijk terug op het voorstel van De Jong  en Poell  in 1989 om 
tot een gestructureerd informeel beraad te komen.

De stand van zaken rond de topstructuur maakt duidelijk dat er veel praktisch 
werk moet worden gedaan voordat de nieuwe structuur is ingericht. Er moeten 
nieuwe statuten komen, duidelijkheid over de rol van de commissies en er moet 
nagedacht worden over de werkwijze van het Algemeen Bestuur.185 De Verbonds-
raad stemt in met alle voorstellen.186

De volgende weken wordt er vooral verder gewerkt aan het opstellen van nieu-
we statuten, waarin de gemaakte afspraken in nauwkeurige teksten moeten wor-
den vormgegeven. Daarbij blijkt dat de regiobesturen de nodige bezwaren hebben 
tegen de machtsverdeling binnen de vereniging. De besturen willen de Algemene 
Vergadering, die voorzien is op 10 september twee maanden uitstellen om meer 
overlegtijd te hebben. Brüning  stelt voor ‘dit verzoek te honoreren gezien de emo-
ties die bij de regio’s leven ten aanzien van de positie van het Nationaal Congres’. 
De Verbondsraad volgt zijn voorstel en de Algemene Vergadering wordt verscho-
ven naar 19 november. Het probleem van de regiobesturen met de voorgestelde 
statuten en de daarop gebaseerde reglementen wordt nog eens duidelijk gemaakt 
tijdens een bijeenkomst met die besturen op 18 juni in ‘Ons Centrum’ te Drie-
bergen.187 De regiobesturen stellen vast dat er sprake is van ‘fundamentele veran-
deringen t.o.v. de oorspronkelijk voorgestelde structuur’. In de oorspronkelijke 
opzet was voorzien in een sterke rol voor het Nationaal Congres, terwijl in de 
ontwerp-statuten sprake is van een Nationaal Congres ‘dat geen orgaan van het 
verbond in de zin van de wet’ is. ‘Men is bang in het totale verenigingsgeweld een 
ondergeschikte positie te spelen waardoor van de beoogde grotere interne demo-
cratie niet veel terecht zal komen’.188 Het is opnieuw de oude controverse tussen 
de sectorale verenigingslijn en de regio, die een rol speelt. De kaderleden, die het 
regiowerk vorm en inhoud (gaan) geven, voelen zich verenigingsrechtelijk tekort 
gedaan. Maar net als bij vorige gelegenheden mag het verzet vanuit de regio’s niet 
baten.

Om de regiobesturen enigszins tegemoet te komen wordt er een ‘bestuurlijk 
compromis’ gesloten, dat in artikel 14 van de nieuwe statuten wordt opgenomen. 
‘Het Nationaal Congres is een landelijk platform voor vakbondsonderwerpen 
voor leden van de aangesloten organisaties op het niveau van werk- en woonplek. 
Het vervult de taken die de Algemene Vergadering aan hem zal hebben overge-
dragen. Hieronder valt het vaststellen van het cnv-visieprogram en het landelijk 
beleidskader cnv-Regiowerk, welke beide door het Algemeen Bestuur worden 
voorgelegd. Het Nationaal Congres is geen orgaan van het verbond in de zin van 
de wet’.189 Een compromis dat vooral de steun van de bonden heeft en waar de re-
giobesturen zich in arrenmoede maar bij neerleggen.

 10.1   De vereniging 581

526-663•Hazenbosch H10.indd   581 08-04-2009   22:39:21



582 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

Op 19 november 1997 komt de Algemene Vergadering bijeen. Doel is om de 
ontwikkelingen van de laatste vijf jaar statutair en reglementair te verankeren. 
Brüning  gaat nog eens uitvoerig in op de relatie tussen de Algemene Vergadering 
en het Nationaal Congres en hij licht toe waarom alle amendementen op de statu-
ten, die afbreuk doen aan het juridische primaat van die Vergadering een negatief 
preadvies hebben gekregen. De statuten worden dan ook aangenomen, ook al om-
dat de regiobesturen geen stemrecht hebben.190

Op 12 januari 1998 komt het Algemeen Bestuur voor het eerst bijeen in het kan-
toor van de cnv Bedrijvenbond. Daarmee is een einde gekomen aan een tijdsin-
tensief debat dat ‘ergens’ in 1989 begint met gesprekken in het Gestructureerd In-
formeel Beraad en nu tot een (voorlopig) einde komt.

Bestuur
Op 22 juni 1992 draagt Hofstede  de voorzittershamer over aan A.A. Westerla-
ken , die vanaf 1986 lid is van het Verbondsbestuur. Westerlaken  formuleert zijn 
beleidsprogramma in drie punten: participatie, duurzaamheid en solidariteit. Drie 
kernbegrippen uit het christelijk-sociaal denken, die later de basis zullen vormen 
voor het nieuwe visieprogramma van het cnv. Door het vertrek van Hofstede  en 
de ‘promotie’ van Westerlaken  is de portefeuille sociaal-economisch beleid vrij-
gekomen. Op 27 april 1992 wordt Vervoersbond-bestuurder C.  van der Knaap  in 
deze vacature gekozen.191 Voor Van der Knaap  is het feitelijk een terugkeer naar 
de vakcentrale, waar hij tussen 1978 en 1986 werkzaam is als districtsbestuurder 
in Rotterdam en omstreken.

Op 16 april 1993 dient P.A.G. Cammaert  zijn ontslag in omdat hij is benoemd tot 
burgemeester van het Limburgse Simpelveld. Hij wordt opgevolgd door H. Brü-
ning , die hem al eerder opvolgde, toen als algemeen secretaris van de cfo. De Al-
gemene Vergadering moet overigens uit drie kandidaten kiezen: W.J.G. Gooijers , 
de voorzitter van de acom is door zijn organisatie kandidaat gesteld, C.A. van den 
Berg , die is voorgedragen door de kov en de al genoemde Brüning . Feitelijk is dit 
de laatste keer dat de Algemene Vergadering uit meerdere kandidaten kan kiezen. 

In juli 1994 wordt besloten om de zittingstermijn van gekozen verbondsbestuur-
ders te beperken tot vier jaar. De herverkiezing ‘draagt bij aan het gezag van het 
bestuur en maakt de beweging meer democratisch’. Aftredende bestuurders zijn in 
beginsel direct herkiesbaar. Om de mogelijke fi nanciële gevolgen van deze benade-
ring te dekken komt er een voorziening.192 In de praktijk is het al zo dat kandida-
ten voorafgaand aan de verkiezingen gesprekken voeren met bonden. Die gang van 
zaken wordt geformaliseerd, er zal in de toekomst met een vertrouwenscommissie 
uit de Verbondsraad worden gewerkt, die een aanbeveling aan de Algemene Ver-
gadering kan doen. In juli 1995 ontspint zich een debat in de Verbondsraad of een 
bestuurder voorafgaand aan een mogelijke herverkiezing een beoordelingsgesprek 
met de vertrouwenscommissie zal hebben. Het Verbondsbestuur is daar voorstan-
der van, maar het Secretarissenoverleg heeft overwegende bezwaren. Een bestuur-
der is nu eenmaal geen gewone werknemer en een beoordelingsgesprek kijkt alleen 
maar terug, terwijl juist vooruit moet worden gekeken.193
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In het kader van de structuurdiscussie is ook de vraag naar de omvang van het 
Verbondsbestuur telkens aan de orde. Dat leidt tot het besluit tot het verminde-
ren van het aantal bestuurders. Als in 1995 G.A. Cremers  vertrekt om algemeen 
secretaris/directeur bij de Nederlandse Vereniging voor makelaars te worden, 
worden zijn taken verdeeld over de zittende bestuurders. Ook bij het vertrek, in 
1997, van G. Verburg  – zij vestigt zich als zelfstandig ondernemer – wordt geen 
vacature gesteld.

Het vertrek van Cremers  en van Verburg  leidt overigens wel tot een probleem. 
Cremers  was de enige rooms-katholiek in het bestuur en door zijn vertrek ont-
breekt nu de inbreng vanuit de katholieke sociale leer en met het vertrek van Ver-
burg  bestaat het bestuur weer uitsluitend uit mannen. Op korte termijn worden 
deze problemen niet opgelost, want hangende de discussies over de topstructuur 
wordt het niet verstandig geacht tussentijdse oplossingen te zoeken.194

Op 14 mei 1998 stemt de Algemene Vergadering in met de ontslagaanvraag van 
maar liefst drie bestuurder. A.J. de Geus  wordt adviseur bij Boer& Croon, C. van 
der Knaap  is gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor het cda en Th. Swart  
aanvaardt een wethouderschap in Zeist. Het vertrek van Van der Knaap  illustreert 
overigens de distantie die binnen het cnv gegroeid is tot politieke functies. Na-
drukkelijk legt Van der Knaap  al zijn externe vertegenwoordigingen neer als hij 
offi cieel op de kandidatenlijst wordt geplaatst.195 De laatste maanden van zijn be-
stuurslidmaatschap treedt hij feitelijk op als algemeen secretaris. Dat vergt enige 
toelichting. Als in de loop van 1997 defi nitief beslist wordt over de topstructuur 
van het cnv, komt een Algemeen Bestuur tot stand dat bestaat uit leden die door 
de bonden worden voorgedragen en uit leden die door de Algemene Vergadering 
worden benoemd. Deze leden vormen zonder enig onderscheid het bestuur van 
het cnv. Uit hun midden worden de algemeen secretaris en de penningmeester 
benoemd. Dat zijn C.L.J. van Overbeek  – de voorzitter van de Onderwijsbonden 
cnv – en F. van der Meulen  – de voorzitter van de Hout- en Bouwbond cnv. De 
achterliggende gedachte is dat beide functies toch vooral formeel van karakter zijn 
omdat het management van de Vakcentrale in handen is van een driekoppig ma-
nagementteam. In de praktijk blijkt evenwel dat de verenigingsrechtelijke aspec-
ten van de twee genoemde functies toch meer inhoud hebben dan werd verwacht. 
Vooral voor Van Overbeek  blijken zijn twee functies niet te combineren. Daarom 
wordt besloten zijn functie materieel over te dragen aan Van der Knaap .

Van de drie vacatures die in mei 1998 ontstaan, worden er twee opgevuld. Het 
Algemeen Bestuur besluit eerder gemaakte procedurele afspraken nu in te vullen. 
Er wordt uit het ab een vertrouwenscommissie ingesteld onder voorzitterschap 
van Van der Meulen . Deze commissie draagt twee kandidaten voor: D. Terpstra  
en mevr. J.M.J.C. Westerbeek-Huitink .196 Terpstra is voorzitter van de cnv Be-
drijvenBond en sinds de offi ciële kandidaatstelling van Van der Knaap  is hij al ac-
tief als interim-bestuurder sociaal-economisch beleid. Voor Westerbeek-Huitink  
is haar verkiezing een terugkeer naar het cnv waar zij vanaf 1986 werkzaam is als 
beleidsmedewerker. In 1994 heeft zij het cnv verlaten om in dienst te treden van 
Randstad Uitzendbureau als manager werkgelegenheidsprojecten. Westerbeek 
geeft aan dat zij ‘vier dagen per week (=niet gelijk aan 4 x 8 uur)’ wil werken. Zij 
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is daarmee de eerste parttimebestuurder van de vakcentrale. Als actief lid van de 
rooms-katholieke kerk lost zij het probleem van het ontbreken van een rooms-ka-
tholieke bestuurder overigens ook op.
In de zomer van 1998 kondigt Westerlaken  zijn vertrek aan. Hij wordt voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de ’s Heeren Loo Zorggroep, een organisatie voor 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Op 13 december draagt hij de 
voorzittershamer over aan D. Terpstra , die op die dag door de Algemene Verga-
dering tot voorzitter is gekozen. Diezelfde Algemene Vergadering kiest K.I. van 
Splunder  tot lid van het Algemeen Bestuur. Van Splunder  is op zeer korte termijn 
de tweede bestuurder afkomstig van de cnv Bedrijvenbond, waar hij coördinator 
arbeidsvoorwaardenbeleid is. Het Algemeen Bestuur plaatst daar kanttekeningen 
bij. Zo merkt W. Groeneweg  – Politie – op ‘dat zijn bond wel gevoelig is voor het 
feit dat een tweede kandidaat uit dezelfde bond voorgedragen wordt en Swager-
man  – Diensten – brengt naar voren ‘dat spreiding over de bonden van belang is 
bij de volgende instroom’.197

Een van de eerste bestuursdaden van Terpstra is het (opnieuw) herzien van de 
topstructuur, waarbij hij gebruik maakt van een advies van Rijnconsult. In 1998 
zijn  Verbondsbestuur en Verbondsraad omgevormd tot een Algemeen Bestuur. 
Daarmee is eind 1999 de nodige ervaring opgedaan. Zoals gezegd wordt in 1996 
een managementteam in het leven geroepen, bestaande uit een directeur – mevr. 
A.C.M. Schwartzmans  –, de coördinator Beleid – P. Hazenbosch  – en de coördi-
nator Regiowerk – C.A. van den Berg . Deze organisatisatorische aanpak wordt 
geconfronteerd met een aantal problemen. Praktisch probleem is dat de directeur 
als gevolg van langdurige ziekte moet worden vervangen door een ander MT-

Afb. 35   Dagelijks Bestuur 
(2003), v.l.n.r. J.M.J.C. 
Westerbeek-Huitink, D. 
Terpstra, H. van Boggelen 
en K.I. van Splunder.
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lid, wat de slagkracht van het management niet ten goede komt. Daarnaast speelt 
de onduidelijke positie van de algemeen secretaris en de penningmeester, bei-
den drukbezette voorzitters van bonden, die niet deelnemen aan het bestuurlijk 
werkoverleg met de andere fulltime bestuurders. De conclusie uit het onderzoek 
van Rijnconsult is ‘dat geen drastische wijzigingen nodig zijn. De werkorganisa-
tie heeft een aantal klanten die lid zijn van de vereniging. Als de functies secreta-
ris en penningmeester worden neergelegd bij de directeur, worden twee ab-leden 
ontlast. Het wordt voor de werkorganisatie duidelijker. De directeur maakt deel 
uit van het bestuur. Over alle zaken waar de werkorganisatie mee te maken heeft, 
kan de betreffende persoon worden aangesproken in een ab-vergadering’.198 Het 
ab neemt deze conclusie over, zij het dat er de nodige bezwaren bestaan tegen de 
combinatie van de functies van penningmeester en secretaris.

Praktisch betekent het besluit dat gezocht moet worden naar een nieuwe alge-
meen secretaris/penningmeester, die tevens optreedt als hoofd van de cnv werk-
organisatie.199 Dat blijkt geen gemakkelijke zoektocht. De vertrouwenscommissie 
onder voorzitterschap van Brüning  moet op 17 mei 1999 in het Algemeen Bestuur 
melden dat het niet gelukt is om unaniem een geschikte kandidaat voor te dragen. 
Het ab besluit daarop het db te machtigen met een voorstel te komen.200 Na de no-
dige contacten stel het Dagelijks Bestuur voor om H. van Boggelen  te verkiezen 
tot algemeen secretaris/penningmeester. Van Boggelen  is senior-adviseur bij Rijn-
consult, maar heeft een cnv-verleden. Hij was van 1985 tot 1994 werkzaam bij de 
cnv Jongerenorganisatie en van 1994 tot 1996 projectleider organisatievernieu-
wing bij de cnv Vakcentrale. Dat cnv-verleden achtervolgt hem overigens tijdens 
de Algemene Vergadering op 30 augustus 1999, want tijdens vergadering legt K. 
Kruithof  – Ambtenaren – uit dat de cfo niet achter de benoeming van Van Bogge-
len  kan staan ‘gezien alles wat gebeurd is tussen Toekomst maken wij samen en de 
projecten pib en vip’. Die ervaringen zijn voor de cnv Bedrijvenbond juist reden 
om in te stemmen met de benoeming. Andere bonden geven aan zich van stem-
ming te zullen onthouden, waarmee zij duidelijk willen maken bezwaar te hebben 
tegen de dubbelfunctie van secretaris-penningmeester.201 Uiteindelijk wordt Van 
Boggelen  toch gekozen, zij het met een krappe meerderheid van 44 stemmen.202

10.1.6    Christelijk-sociaal congres en visieprogram

Op 6 september 1985 volgt H.J. van Zuthem  B. Goudzwaard  op als rector van 
de cnv-kaderschool. In zijn inaugurele rede herinnert Van Zuthem aan het Soci-
aal Congres van 1891 en beklemtoont hij de noodzaak om in 1991 opnieuw zo’n 
congres bijeen te roepen. Zijn belangrijkste argument om tot een nieuw congres te 
komen is zijn waarneming dat er onder de oppervlakte van het economische een 
beweging tot ontwikkeling komt, waaruit verlangen naar nieuw elan spreekt. Van 
Zuthem  meent dat de christelijk-sociale beweging op dat verlangen moet inspelen 
en daaraan leiding moet geven. Zijn oproep vindt weerklank binnen het cnv. Be-
gin 1986 vinden de eerste, verkennende besprekingen plaats tussen Van Zuthem , 
Goudzwaard  en Cremers . Zij besluiten in de zomer van 1986 een aantal personen 
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uit te nodigen om met hen te overleggen over het mogelijk bijeenroepen van een 
congres. Deze Initiatiefgroep Christelijk Sociaal Congres ziet niet alleen heel goe-
de mogelijkheden, maar acht een congres ook gewenst.

Vaak heeft een goede gedachte meerdere vaders. Zo ook deze. Tijdens de Ver-
bondsraadsvergadering van 26 oktober 1986 blijkt dat op meerdere plaatsen wordt 
nagedacht over het feit dat het in 1991 honderd jaar geleden zal zijn dat het Soci-
aal Congres plaatsvond. Ook is het honderd jaar geleden dat Paus Leo  XIII zijn 
sociale encycliek Rerum Novarum publiceerde. ‘Het bestuur gaat er mee akkoord 
dat de heren Kuiper en Kouwenhoven van de vu in deze optreden als makelaars, 
in die zin dat zij verschillende activiteiten en initiatieven op elkaar willen afstem-
men’.203 De verkenning van beide heren leidt tot het voorstel om los van de be-
staande organisaties een zelfstandige stichting op de richten, die een congres gaat 
voorbereiden. Op 29 augustus 1988 besluit het Verbondsbestuur akkoord te gaan 
met de oprichting van deze ‘Stichting 1991’. Deze instemming is niet zonder bete-
kenis. ‘Het Christelijk-Sociaal Congres zal door het cnv, maar ook door de Con-
ventsorganisaties, moeten worden aangegrepen om een hernieuwd bewustzijn te 
creëren ten aanzien van het eigen denken en de eigen plaats’ schrijven Cremers , 
Cammaert  en Van den Berg  in een notitie aan de Verbondsraad.204 Het cnv wil 
nadrukkelijk betrokken zijn bij een nieuw congres omdat het zichzelf beschouwt 
‘als een van de belangrijkste representanten van het christelijk-sociaal denken in 
Nederland’. De Verbondsraad stemt van harte in met deze benadering.205 

Het Congres wordt grondig voorbereid, onder andere door het beleggen van 
een aantal voorbereidende bijeenkomsten. Ook wordt een basisdocument opge-
steld, waarop de organisaties die bij het Congres betrokken willen zijn, gevraagd 
wordt te reageren. Het document Bedreigde verantwoordelijkheid verschijnt in 
oktober 1990. Het basisdocument stelt dat het Congres in 1991 meer moet zijn 
dan herdenken, want er is ‘de overtuiging dat ook thans sprake is van ernstige “so-
ciale quaesties”, waaronder de “vacante verantwoordelijkheid”’. Aan de ene kant 
de burger, die niet meer de ruimte voelt om nog verantwoordelijkheid te dragen, 
want dat heeft toch geen invloed op het geheel; aan de andere kant de overheid, 
die maatschappelijke organisaties niet meer in staat stelt om hun verantwoorde-
lijkheid te dragen. Daarbij komt de verstatelijking van maatschappelijke organisa-
ties – zij zijn meer en meer afhankelijk van de overheid geworden en steeds meer 
uitvoerders van overheidsbeleid. Dat baart veel christelijk-sociale organisaties 
– waaronder het cnv – grote zorgen. 

Het basisdocument wil in de eerste plaats een beeld schetsen van de ‘huidige 
sociale situatie’. Vervolgens zal geprobeerd worden ‘de sociale problemen zelf 
in kaart te brengen’. In de derde plaats is er aandacht voor bezinning en wil men 
proberen ‘nieuwe impulsen’ te geven. En in de vierde plaats ‘vragen situatie en 
problematiek om een duidelijke plaatsbepaling’. Deze verkenning – waarop ik 
hier niet verder inga – mondt uit in een duiding van het kernprobleem: ‘De span-
ning tussen enerzijds het beroep op mensen als verantwoordelijke wezens en an-
derzijds de dreiging van de onmogelijkheid ervan zal naar onze mening voor een 
groot deel de sociale problematiek van de toekomst bepalen. In theorie was de 
menselijke verantwoordelijkheid altijd al bedreigd, vooral vanwege de eenzijdige 
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verdeling van kennis, zeggenschap en bewustzijn. Nu op dit gebied een en ander 
ten goede is veranderd doen zich aan de kant van de complexiteit en de anonimi-
serende krachten binnen onze samenleving nieuwe beperkingen voor. Zij vragen 
als tegenwicht nog meer kennis, een meer ontwikkeld bewustzijn en ingrijpender 
veranderingen in zeggenschapsverhoudingen. Zij vragen ook om maatschappelij-
ke organisaties, bedrijven, kerken en overheden, die de moed hebben de mens als 
aangesproken persoon tot uitgangspunt van beleid te nemen’.206

Als antwoord op deze ontwikkelingen bepleit het congres zowel de persoonlijke 
als de collectieve verantwoordelijkheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid gaat 
ervan uit dat iedere persoon verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en handelin-
gen, maar dat hij bij alles rekening moet houden met de gemeenschap waarvan hij 
deel uitmaakt – hij houdt rekening met de gevolgen van keuzes en handelingen. Het 
is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid dat het de gemeenschap goed gaat.207 De 
collectieve verantwoordelijkheid vraagt aandacht voor de rol van maatschappelijke 
organisaties. Zij hebben een authentiek domein waarvoor ze verantwoordelijk zijn. 
De overheid mag hun speelruimte binnen dat domein niet onnodig beperken, zoals 
in de jaren ’70 en ’80 wel is gebeurd. Er wordt geconstateerd dat te veel bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden bijna stilzwijgend zijn neergelegd bij de overheid, 
waardoor de persoonlijke verantwoordelijkheid in het gedrang is gekomen.208

Het Congres – het is ook niet de bedoeling – resulteert niet in een concept dat 
de gesignaleerde spanningen tot een oplossing brengt. ‘Maar’ – zegt de congres-
voorzitter, mevr. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen  tegen de deelnemers aan de 
slotbijeenkomst – ‘wanneer een gegroeide inspiratie en een gedeeld perspectief 
op een deugdelijke toekomst als resultaat mogen worden aangemerkt, dan is het 
Christelijk Sociaal Congres 1991 in vele opzichten een bijzonder vruchtbare aan-
gelegenheid geweest’.209 

Voor het cnv is dat zeker het geval. Op 20 januari 1992 bespreekt de Verbonds-
raad een notitie met betrekking tot een procedure voor de totstandkoming van een 
nieuw Visieprogramma. Nadrukkelijk wordt het verband met het Christelijk-So-
ciaal Congres gelegd. Doel is om een nieuw program vast te stellen tijdens de Al-
gemene Vergadering in 1994. ‘Een en ander in het kader van het 100-jarig bestaan 
van de christelijke vakbeweging’.210 Er wordt gekozen voor een grondige aanpak. 
De voorbereiding gebeurt in een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van bonden en medewerkers van de vakcentrale, Cammaert  wordt voorzitter. Hij 
streeft naar ‘een gelijke verdeling voor wat betreft mannelijke en vrouwelijke deel-
nemers aan de projectgroep’. Een streven dat in de praktijk overigens niet wordt 
gerealiseerd, maar waaruit een zekere gevoeligheid voor politiek correcte verhou-
dingen blijkt.  De projectgroep wordt ondersteund door een aantal studieconfe-
renties, waar ‘een aantal externe personen uit de wereld van kerken, wetenschap 
en politieke en maatschappelijke organisaties’ met het cnv van gedachten wisselen 
over belangrijke thema’s voor de komende tien jaar.211

Op 16 juni 1992 vindt een van deze studieconferenties plaats. Ter voorbereiding op 
die bijeenkomst is een discussienota geschreven: Het CNV als aanvallende midden-
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veldorganisatie. Deze nota verdient hier enige aandacht omdat daarin het funda-
ment wordt gelegd voor grote delen van het latere Visieprogramma. De nota staat 
overigens niet op zichzelf en komt ook niet uit de lucht vallen. Al enige tijd wordt 
binnen het cnv – zeker beïnvloedt door de discussies over het thema ‘verantwoor-
delijkheid’ van het Christelijk Sociaal Congres – van gedachten gewisseld over de 
positie van het maatschappelijk middenveld.212 In opeenvolgende documenten – 
zoals sociaal-politieke programma’s – wordt ingegaan op de relatie tussen de poli-
tiek en het middenveld.  In deze nota gebeurt dat ook, maar nu fundamenteler en 
principiëler. Daartoe wordt eerst de context – ook op Europees niveau – geschetst, 
waaruit blijkt dat de rol van de overheid sterk is toegenomen en dat de verstatelij-
king van het middenveld een ongewenste ontwikkeling is in het kader van het ver-
antwoordelijkheidsbegrip. De auteurs gaan uitvoerig op dat begrip in.213 Het gaat 
hen niet om verantwoordelijkheid in juridische zin, maar om ‘geroepen zijn tot 
verantwoordelijkheid. (…) Het gaat er niet om dat ieder mens voor alles verant-
woordelijkheid draagt, maar dat hij antwoord wil en kan geven op zijn scheppings-
opdracht, namelijk dat hij verantwoordelijkheidsbesef heeft’. Daarmee sluiten de 
auteurs aan bij eerdere visieprogramma’s en geschriften uit cnv-kring. Dat doen 
zij op het oog minder met het vraagstuk van de maatschappelijke ordening, waar-
bij zij nadrukkelijk voor een ander dan het in die tijd in zwang zijnde paradigma 
kiezen. ‘In een complexe samenleving als de onze – zo stellen zij – is ordening on-
ontkoombaar om niet tot chaos te vervallen. Maar die ordening begint niet – zoals 
in het debat over het primaat van de politiek – bij de overheid. ‘Er is geen reden om 
aan te nemen dat een groter verband een kleiner verband zijn verantwoordelijkheid 
kan ontnemen’. Anders gezegd: er is geen grond voor overheidsoptreden dat ver-
antwoordelijkheid wegneemt van organisaties van burgers. Overigens moeten die 
organisaties zich zeer bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en daar naar han-
delen. Geredeneerd vanuit de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben burgers 
verantwoordelijkheden, om die tot hun recht te laten komen, is ordening gewenst 
en dat kan doordat burgers eigen organisaties in het leven roepen. De maatschap-
pelijke ordening begint derhalve bij de burgers, niet bij de overheid. Een overheid, 
die zeker eigen taken heeft ‘de burgers ten goede’. De auteurs zien drie authentieke 
taken voor de overheid: ‘een beschermende taak, een regelende taak en een bou-
wende taak’. De beschermende taak is breder dan die van de interne en externe vei-
ligheid. Het gaat ook om het beschermen van de zwakke. De regelende taak ‘geeft 
de overheid de bevoegdheid om strijdige belangen tussen de domeinen te doen be-
slechten’, terwijl de bouwende taak zich richt op het ‘tot stand brengen van voor-
waarden waarbinnen het sociale en economische leven tot bloei kan komen’. De 
overheid heeft op deze manier evenals het maatschappelijk middenveld een eigen 
domein. Dit eigen domein, dat dus niet onbegrensd is – is een ander dan het domein 
van de overheid, waarin het primaat van de politiek centraal staat. ‘Er moet gewaakt 
worden voor een dominante overheid, voor een overheid die taken en bevoegdheden 
van het middenveld tot haar eigen taken rekent en het maatschappelijk middenveld 
– en daarmee de burgers – berooft van zijn roeping tot verantwoordelijkheid’.214 
De nota gaat vervolgens in op de vertaling van deze uitgangspunten naar vijf aan-
dachtsgebieden van cnv-beleid – een verkenning waarop ik hier niet nader inga.215
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Duidelijk is, dat deze benadering van de overheid een andere is dan die in eerde-
re visieprogramma’s, waarin de overheid een leidinggevende rol wordt toegedicht. 
In de nota wordt daar nadrukkelijk afstand van genomen. De overheid heeft een 
eigen taak, maar is niet maatschappelijk leidend. Feitelijk wordt de leidinggevende 
taak in de samenleving niet op een plaats gelegd, maar gezien als voortvloeisel van 
het verantwoordelijkheidsbegrip.

Op 15 februari 1993 bespreekt de Verbondsraad het concept-visieprogramma 
Verantwoordelijkheid in perspectief, een titel die naadloos aansluit bij de toe-
spraak van Hofstede  tijdens de slotbijeenkomst van het Congres. Daar sluit hij af 
met ‘Dit Christelijk-Sociaal Congres heeft gekozen voor perspectief. Voor toe-
komst!’216 De Verbondsraad stemt in met het concept dat tijdens de Algemene 
Vergadering op 22 juni als discussiestuk wordt vastgesteld.217 De Algemene Ver-
gadering spreekt lovende woorden, maar waarschuwt voor te veel zondagstaal en 
een te abstract karakter. Het programma moet herkenbaar en leesbaar zijn voor 
de leden, het nu voorliggende concept bevat te weinig vertaling naar de dagelijkse 
vakbondspraktijk.218

Het nieuwe visieprogramma baseert zich net als de eerdere twee op de Bijbel. 
‘De boodschap van het Evangelie komt naar voren in de oproep tot naastenlief-
de, waarvan de betekenis ligt in het dienstbaar zijn aan de ander in het dagelijks 
leven. (…) Naastenliefde krijgt vorm in het doen van gerechtigheid’. Op deze 
twee ‘grondwaarden’ baseert het cnv vier richtinggevende noties: rechtvaardig-
heid, vrijheid, rentmeesterschap en verantwoordelijkheid. De laatste notie vormt 
‘een wezenskenmerk van de mens’. De operationalisering van de grondwaarden 
en de richtinggevende noties vindt plaats met behulp van het verantwoordelijk-
heidsbegrip. Bij die operationalisering grijpt het nieuwe visieprogramma terug 
op de nota Het CNV als aanvallende middenveldorganisatie. De daarin weerge-
geven maatschappelijke taakverdeling, waaronder de rol van de overheid, wordt 
herhaald. Daarnaast wordt in het visieprogramma ingegaan op de rol van de vak-
beweging, die van oudsher drie functies heeft: belangenbehartiging, emancipa-
tie en maatschappijvernieuwing. Door de tijd is de inkleuring van die begrippen 
wel veranderd. Waren werknemers in Nederland bij het ontstaan van de vakbe-
weging veelal het slachtoffer van de economische ontwikkeling, nu is dat veran-
derd. ‘De slachtoffers van onze economische ontwikkeling zijn nu eerder in de 
Derde Wereld dan in ons land te vinden’ en dat pleit voor een zelfkritische re-
fl ectie op het eigen handelen, wil het verantwoordelijkheidsbegrip serieus wor-
den genomen.

‘Christelijk-sociaal denken is de confrontatie van christelijke waarden en noties 
met de sociale werkelijkheid’. Die confrontatie wordt ‘uitgewerkt in de richting 
van drie beleidsperspectieven: participatie, duurzaamheid en solidariteit’. Daar-
mee sluit het programma aan bij de oproep van Westerlaken , toen hij bij zijn aan-
treden in 1992 sprak over deze drie begrippen. Het beleidsperspectief ‘participa-
tie’ moet het mogelijk maken dat iedereen die wil deelnemen dat ook feitelijk kan. 
Het beleidsperspectief ‘duurzaamheid’ heeft niet alleen betrekking op het natuur-
lijk milieu, maar ook op de houdbaarheid van gekozen oplossingen – zo moet ook 
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sociale zekerheid een duurzaam karakter hebben. Het beleidsperspectief ‘solida-
riteit’ wordt beschouwd als de ‘maatschappelijke vertaling van naastenliefde’ en 
staat centraal in de beleidsvorming: mensen staan niet op zichzelf, maar zijn ver-
bonden met anderen. Vanuit dat besef moet beleid worden ontwikkeld.

Uit het document, maar ook uit de discussie, blijkt dat het cnv worstelt met het 
begrip ‘arbeid’. Door middel van arbeid geeft de mens ‘vorm aan zijn opdracht 
de aarde te beheren, te dienen en te bewerken’. Vanuit dat perspectief wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen betaalde en onbetaalde arbeid, maar in de dagelijkse 
vakbondspraktijk gaat het toch vooral om betaalde arbeid. De kritiek tijdens de 
Algemene Vergadering richt zich dan ook op de passages waar de schrijvers pro-
beren de praktijk met de theorie te verbinden.219 De kritiek richt zich op het feit 
dat onbetaalde arbeid wordt ondergewaardeerd – duidelijk moet worden dat het 
hier om een onmisbare variant van arbeid gaat, die op andere manieren wordt be-
loond. Het debat over dit punt leidt tot een amendement, waarin betoogd wordt 
dat het cnv zou moeten pleiten voor een basisinkomen – een amendement dat niet 
wordt overgenomen door de Algemene Vergadering.220

Het cnv kiest in het programma zijn instrumenten van beleid. Daarbij gaat het 
om ‘het “koninklijk strijdmiddel” van de collectieve arbeidsovereenkomst’, het 
medebesturen van ‘het sociaal-economische beleid op nationaal, regionaal en sec-
toraal niveaus alsmede voor een aantal aspecten van het ondernemingsbeleid’, het 
beïnvloeden van het beleid vanuit diverse adviesorganen en het toerusten van zijn 
leden, zodat ‘deze als zelfstandige burgers op de werkplek en in de woonomge-
ving’ kunnen functioneren.221

Nadat de Algemene Vergadering in juni 1993 het concept als discussiestuk heeft 
vastgesteld volgt formeel de bespreking binnen de beweging. Dat leidt tot een 
reeks van reacties, die veelal aanleiding zijn tot nadere verduidelijking, maar niet 
toe of af doen aan de hoofdlijnen van het concept. Op 8 september 1994 stemt de 
Algemene Vergadering in met het nieuwe visieprogramma.

De herdenking van het jaar 1891 leidt niet alleen tot een nieuw christelijk-soci-
aal congres, maar vormt voor het cnv ook de aanleiding tot het realiseren van een 
oude wens. De contacten met de vu zijn tijdens de congresvoorbereidingen inten-
siever geworden. In die context is vermoedelijk weleens gesproken over de mo-
gelijkheid van een leerstoel christelijk-sociaal denken en over de belangstelling 
die de vu heeft voor zo’n bijzondere leerstoel. Dat brengt Hofstede  ertoe om de 
Verbondsraad op 8 juli 1991 voor te stellen om de vu offi cieel te vragen zo’n bij-
zondere leerstoel in te mogen stellen. De aanvraag zal samen met het sbi worden 
gedaan, om zo duidelijk te maken dat een leerstoel past bij het karakter van het 
scholings- en vormingsinstituut van de christelijk-sociale beweging.222

De Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs van de vu ver-
klaart het cnv en het sbi bevoegd om een bijzondere leerstoel te vestigen en op 1 
maart 1993 wordt de 36-jarige J.P. Balkenende  – werkzaam bij het wetenschap-
pelijk instituut van het cda – benoemd tot hoogleraar.223 Hij vervult de leerstoel 
– het gaat om een dag in de week – totdat hij in 2002 minister-president wordt. 
Vanaf het moment dat hij in 2001 fractievoorzitter van het cda wordt, neemt J.J. 
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van Dijk  hem informeel waar.224 Zijn offi ciële benoeming heeft de nodige voeten 
in de aarde, maar met ingang van 1 januari 2005 is Van Dijk formeel bijzonder 
hoogleraar.

10.2  Sociaal-economisch beleid

10.2.1   Het Hollandse wonder

Op 9 november 1989 valt de Berlijnse Muur. Deze gebeurtenis wordt het sym-
bool van diep ingrijpende veranderingen. Het traditionele wereldbeeld, waarin 
twee politieke systemen elk met hun eigen economische ordening tegenover el-
kaar staan, verdwijnt sneller dan wie ook ooit durfde te voorspellen. In bepaalde 
kringen wordt euforisch gereageerd: het vrije marktdenken heeft gezegevierd. Dat 
beeld speelt een belangrijke rol in het sociaal-economisch denken en ondersteunt 
de neoliberale aanpak die het kabinetsbeleid in Nederland vanaf 1982 typeert, min 
of meer los van de regerende coalitie. Die beleidsfi losofi e draagt in 1994 wellicht 
ook bij aan de komst van het eerste kabinet na 1917, waarin een christen-democra-
tische partij ontbreekt. Het ‘paarse’ kabinet gaat verder op de weg van het beper-
ken van de overheidsuitgaven en het verlagen van de collectieve lastendruk. De rol 
van de overheid wordt verkleind om de markt meer ruimte te geven. Overheids-
bedrijven worden geprivatiseerd en in een volgende fase komt de nadruk te lig-
gen op deregulering en marktwerking. Zo verdwijnen – het is een voorbeeld –  de 
collectieve ziekenfondsen in hun oorspronkelijke vorm en worden verzekerings-
maatschappijen uitgedaagd met elkaar de concurrentie aan te  gaan. De rol die de 
overheid op zich neemt blijft beperkt tot het organiseren van het  toezicht zodat 
zwakke marktpartijen niet de dupe worden van de marktontwikkelingen.

Rond de eeuwwisseling wordt zichtbaar dat het succesvolle beleid ook scha-
duwkanten heeft. De verschraling van de collectieve sector leidt tot wachtlijsten 
bij ziekenhuisopnames, personeelstekorten in het onderwijs en een te trage ont-
wikkeling van de kinderopvang, die toch wordt gezien als een belangrijke voor-
waarde voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Enerzijds domi-
neert het primaat van de politiek, zoals blijkt uit de grootscheepse reorganisatie 
van de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt,  
anderzijds is sprake van een terugtredende overheid en een toenemende nadruk 
op de zelfredzaamheid van burgers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de paradigmaver-
schuiving in het arbeidsmarktbeleid, waarbij niet langer het verstrekken van een 
uitkering centraal staat, maar ‘werk, werk en nog eens werk’. Dit adagium van het 
kabinet-Kok  is mede gebaseerd op een rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid, dat in 1990 verschijnt.225 In Een Werkend Perspectief; 
Arbeidsparticipatie in de jaren ’90 bepleit de Raad nadrukkelijk een op het schep-
pen van werk gerichte koers. Deelname aan betaalde arbeid vormt volgens het ad-
viesorgaan een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Een 
benadering die aansluit op het debat over sociale vernieuwing, die volgens velen 
nodig is om belangrijke problemen van outsiders – en dat zijn in toenemende mate 
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mensen met een allochtone afkomst en een groeiend aantal arbeidsongeschikten 
en langdurig werklozen – structureel aan te pakken. 

De economie ontwikkelt zich meer dan voorspoedig. De economische groei is 
– zeker in vergelijking met de jaren ’80 – hoog te noemen en de weerbaarheid van 
de Nederlandse economie is aanmerkelijk verbeterd. Als de ontwikkeling van de 
wereldeconomie als gevolg van de Golfoorlog in 1992 vertraagt en er sprake is van 
een internationale recessie, groeit de nationale economie toch nog.226 Ondanks de 
groeiende beroepsbevolking daalt de werkloosheid in Nederland van 358.000 in 
1990 naar 188.000 in 2000. Het fi nancieringstekort – het fel omstreden zorgen-
kindje in de jaren ’80 – ontwikkelt zich zo gunstig dat in 1999 voor het eerst sinds 
lang een positief saldo kan worden genoteerd. 

Het jarenlange beleid van de vakbeweging om tot een gematigde loonontwikke-
ling te komen, wordt gesteund door een stevige verlaging van de collectieve lasten-
druk. Dreigt de collectieve lastendruk in het begin van de jaren ’80 op te lopen tot 
bijna 60%, in het midden van de jaren ’90 is die lastendruk met ruim 15% gedaald. 
Gevolg is dat – in samenhang met een relatief lage infl atie – de koopkracht zich 
gunstiger kan ontwikkelen dan de lonen stijgen. Ook de steeds decentralere loon-
vorming, die met het Akkoord van Wassenaar wordt ingezet, draagt bij aan een 
ontwikkeling waarbij de loonbewegingen nauwer aansluiten bij de economische 
mogelijkheden van het bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen hebben stellig gunstige 
effecten op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie.

De Nederlandse economie ‘scoort’ op alle aspecten – zoals groei, werkgelegen-
heid, collectieve lastenontwikkelingen, investeringen – beter dan de economie van 
de Europese Unie, die overigens steeds meer van belang wordt. Internationaal wordt 
gesproken over het ‘Nederlandse mirakel’ en wordt het poldermodel geroemd.227 

Het cnv blikt in opeenvolgende Verslagen eind jaren ’80, begin jaren ’90 met een 
zekere tevredenheid terug op de sociaal-economische ontwikkeling. Afgezien van 
kleine punten van kritiek is er feitelijk maar één echt verschil van mening met het 
derde kabinet-Lubbers , waarin cda en pvda samenwerken. Het cnv meent dat de 
lastenverlichting bescheidener moet omdat de lastenverlichting het gevolg is van 
de beperking van de overheidsuitgaven en derhalve ten koste gaat van de collec-
tieve sector.

In het 47ste Verslag, dat in 1991 verschijnt, is de toon iets minder optimistisch, 
maar wordt de ontwikkeling van de Nederlandse economie nog ‘een wonder van 
stabiliteit’ genoemd ondanks de Golfoorlog en de ongunstige gang van zaken in 
de Verenigde Staten.228 Een jaar later wordt gewag gemaakt van een verslechterde 
conjunctuur, maar blijft de toon optimistisch. Dat is weer een jaar later duidelijk 
anders. De verwachting is dat de conjunctuur zich trager gaat ontwikkelen en er 
wordt een oplopende werkloosheid gevreesd. Toch lijkt het cnv zich geen echte 
zorgen te maken, want in achtereenvolgende commentaren op de Miljoenennota 
– toch het moment om op de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid in te gaan – is er 
geen aandacht voor de conjuncturele vertraging.  De Hout- en Bouwbond cnv 
geeft het kabinet ‘een mager zeventje’ voor de begroting voor 1993.229
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Het sociaal-economisch beleid in de jaren ’90 wordt in belangrijke mate beïnvloed 
door de ontwikkelingen op Europees niveau. Op 7 februari 1992 ondertekenen de 
lidstaten van de Europese Gemeenschappen het Verdrag van Maastricht. Het ver-
drag bepaalt dat er gewerkt wordt aan de totstandbrenging van een economische 
en monetaire unie met een gezamenlijke munt – de euro – en er worden afspraken 
gemaakt over een Europese begrotingsdiscipline. Op 19 juni 1992 vraagt het ka-
binet advies aan de ser over het in de jaren ’90 te voeren sociaal-economisch be-
leid in het licht van de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie 
(emu). Het advies valt in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt ingegaan op 
de beleidsinhoudelijke aspecten van de voorbereiding van Nederland op de emu 
en in het tweede deel worden de mogelijkheden en grenzen van de Nederlandse 
overlegeconomie aan de orde gesteld. Bij de voorbereiding van het advies twisten 
werkgevers en werknemers over de vraag wat centraal moet staan in het beleid: 
het terugdringen van de collectieve lastendruk (werkgevers) of de verhoging van 
de arbeidsparticipatie (werknemers). De vakbeweging redeneert daarbij dat toe-
nemende participatie zal leiden tot hogere inkomsten voor de overheid en als ge-
volg daarvan kan de collectieve lastendruk dalen. Voor het cnv staat het in stand 
houden van de sociale zekerheid voorop. Het mag niet zo zijn dat de emu leidt tot 
afbraak van sociale verworvenheden. 

Half september 1992 rapporteert De Geus  aan de Verbondsraad dat ‘het draag-
vlak om te komen tot overeenstemming zwak is’.230 Hij zet zich tot het uiterste in 
om tot een unaniem en voor het cnv aanvaardbaar advies te komen. Dat lukt, want 
op 16 november brengt de ser inderdaad een unaniem advies uit over ‘de conver-
gentiestrategie naar de emu en de toekomst van de overlegeconomie’. De Ver-
bondsraad volgt de discussies in de ser op de voet en steunt De Geus  in zijn poging 
om tot een gezamenlijk gedragen advies te komen. De bekende vijf doelstellingen 
van sociaal-economisch beleid worden in het kader van de Europese eenwording 
geherformuleerd en teruggebracht tot drie: de bevordering van een evenwichtige 
economische groei binnen het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling; 
de bevordering van een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie en de bevordering 
van de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling: de vorming en ver-
deling van inkomens. Daarbij moet de Nederlandse economie voldoen aan de zo-
genoemde convergentiecriteria. Daarbij gaat het om een op prijsstabiliteit gericht 
monetair beleid, het beheersen dan wel beperken van de collectieve lasten en een 
beheerste ontwikkeling van de loonkosten. De ser meent dat een zekere stroomlij-
ning van de adviesfunctie gewenst is. Vermeden moet worden hetzelfde advies aan 
verschillende adviesorganen te vragen. Met betrekking tot de eigen positie is de ser 
van mening dat een wettelijk vastgelegde adviesplicht  moet worden gehandhaafd 
om ook op die manier sociale partners nauw betrokken te houden bij de beleids-
ontwikkeling en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.231 De Verbondsraad 
stemt in met dit advies, dat in de loop van de jaren ’90 telkens weer geciteerd zal 
worden als ware het de bron van alle sociaal-economische wijsheid in die tijd.

De opstelling van een nieuw sociaal-economische programma wordt eind 1992 in 
de procedurele steigers gezet. De projectgroep, die bestaat uit medewerkers van 
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bonden en vakcentrale, moet het eens worden over het te voeren beleid. De ge-
volgen van de discussies rond het nieuwe visieprogramma, dat in diezelfde tijd tot 
stand komt, laten zich merken doordat de projectgroep een andere naam wil dra-
gen: niet langer sociaal-politiek, maar sociaal-economisch programma. Als – zo 
is de redenering – de overheid een eigen, maar afgebakende taak heeft dan kan het  
niet zo zijn dat het cnv allerlei problemen ter oplossing bij de overheid neerlegt. 
Het Verbond moet ook duidelijk maken wat het zelf wil realiseren, zodat over-
heidsbeleid en vakbondsbeleid – elkaar aanvullend – de belangrijkste problemen 
oplossen.232

In april 1993 blijkt dat de projectgroep worstelt met de koers van het nieuwe 
programma. De Algemene Vergadering neemt op 13 juni 1991 een resolutie aan 
die richting wil geven aan de cnv-inbreng op het Christelijk Sociaal Congres, 
maar de resolutie is ‘uiteraard ook maatgevend voor andere publicaties van het 
cnv’. Daarbij komt dat het sociaal-economisch programma een uitwerking van 
het visieprogramma voor de komende jaren is. ‘Tevens is het bedoeld als ant-
woord op de indringende vraag van de Verbondsvoorzitter het sociaal-econo-
misch beleid de komende vijf jaar te richten op kwaliteit in plaats van voorrang 
voor de kwantiteit’.233 De projectgroep is het onderling oneens over de te volgen 
koers en vraagt de Verbondsraad de richting te willen aangeven.

De Verbondsraad is feitelijk even verdeeld als de projectgroep. Niemand be-
strijdt de wens tot het formuleren van kwalitatieve doelen, maar de voorzitters 
verschillen van mening over de vraag of dat allemaal vorm moet krijgen in een 
vijf jaar durende pas op de koopkrachtplaats en of die kwalitatieve doelen wel zo 
prominent moeten worden geformuleerd als Westerlaken  wil. Westerlaken  pleit 
ervoor om de discussie met de leden in alle scherpte te voeren. De compromissen 
moeten niet van tevoren worden ingebakken – zij kunnen het gevolg zijn van de 
ledenraadpleging. Van der Knaap , die ook voorzitter is van de projectgroep, biedt 
een uitweg: de beschikbare teksten worden herschreven zodat heldere keus mo-
gelijk wordt. En daar kan iedereen – voorlopig – mee leven.

Op 22 juni komt de Algemene Vergadering in Oostkapelle bijeen. De Verga-
dering geeft het concept-visieprogram vrij voor discussie, maar komt niet tot het 
vaststellen van een sociaal-economisch programma alhoewel dat oorspronkelijk 
wel de bedoeling is. De controverse over de koers is blijkbaar nog niet opgelost. 
Wel wordt een uitvoerige resolutie besproken, die als basis kan dienen voor ge-
sprekken met de leden. De Algemene Vergadering ‘neemt kennis van de zorge-
lijke ontwikkelingen rond de sociaal-economische situatie in de komende jaren, 
(…) de zorgelijke ontwikkelingen rond de duurzame kwaliteit van onze samenle-
ving’ en van ‘de zorgelijke ontwikkelingen rond de relatie tussen de rijke en arme 
landen’. In lijn met het Christelijk-Sociaal Congres en het nieuwe visieprogram-
ma worden ‘een gebrek aan verantwoordelijkheid’ en een ‘economische orde die 
op gespannen voet staat met naastenliefde en gerechtigheid’ als belangrijke oor-
zaken voor de problemen benoemd. De resolutie vervolgt met een reeks besluiten 
rond de collectieve arbeidsovereenkomst, de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van so ciale partners en het sociaal-economisch beleid van de overheid. Kenmer-
kend voor de concrete voorstellen is dat deze vooral gericht zijn op kwalitatieve 
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verbeteringen en niet of veel minder op inkomensgroei. De resolutie wordt aan-
genomen, maar met weinig enthousiasme. Weliswaar is de omstreden termijn van 
vijf jaar nergens terug te vinden, maar uit het debat blijkt duidelijk dat de bonden 
vinden dat het accent teveel op de idealen en te weinig op de dagelijkse vakbonds-
praktijk ligt.234 Maar Westerlaken  weet van geen wijken en krijgt zijn papieren zin.

Maar een resolutie is nog geen sociaal-economisch programma. Afgesproken 
wordt dat de bonden direct na de zomer reageren op de resolutie en dat op basis 
daarvan een nieuwe tekst van het programma zal worden geschreven. Eind sep-
tember staat de zaak dan ook weer op de agenda van de Verbondsraad. Slechts een 
paar bonden hebben gereageerd, waaronder de Industrie- en Voedingsbond cnv, 
die zoveel amendementen op de resolutie heeft dat de bond maar een eigen versie 
heeft geschreven. De Grafi sche Bond cnv zegt ‘in algemene zin’ met de resolutie 
te kunnen instemmen, maar vindt dat ‘een aantal uitgangspunten wel zeer idealis-
tisch gesteld zijn’.235 Na wat heen en weer gepraat besluit de Verbondraad het pro-
bleem te laten oplossen in de Sociaal-Economische Commissie.

Op 16 november stelt de Algemene Vergadering het defi nitieve program vast. In 
het 50ste Verslag wordt het programma als volgt samengevat: ‘In het Sociaal-Eco-
nomisch Program bevestigt het cnv dat de doelstellingen als werk, kwaliteit van 
de arbeid, milieu en kansen voor ontwikkelingslanden een vertraging in de inko-
mensontwikkeling rechtvaardigen’.236 De vraag is of de verschillen in opvatting 
tussen bonden onderling en tussen bonden en het Verbondsbestuur, echt zijn op-
gelost of dat er teksten gevonden zijn waar iedereen mee kan leven. Het antwoord 
op die vraag zou wel eens kunnen blijken uit de discussies rond het middellange 
termijn advies van de ser dat in 1994 verschijnt. Een advies dat volgens het Ver-
bondsbestuur naadloos past in het eigen programma, maar waar met name bij de 
cfo onoverkomelijke bezwaren tegen bestaan.

In 1994 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. In het kader van de voorberei-
ding op een nieuwe kabinetsperiode is het gebruikelijk geworden dat de ser zijn 
visie geeft op het te voeren middellange termijn beleid. Daarbij is de gedachte dat 
een unaniem ser-advies zeer zwaar weegt aan de tafel van de (in)formateur. Werk-
gevers en werknemers hebben derhalve groot belang bij dat advies.

Het advies bevat een pleidooi om alles op alles zetten voor werkgelegenheid aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. Het advies richt zich op drie onderwerpen: 
verbetering van de productiestructuur en van de (fysieke en kennis-)infrastruc-
tuur, sterke bevordering van de arbeidsparticipatie (vergroting aanpassingsver-
mogen arbeidsmarkt, activerend arbeidsmarktbeleid, stimulerende sociale zeker-
heid) en een hierop toegespitst budgettair beleid. Het beleid moet antwoord geven 
op de slechte economische situatie en op de internationale concurrentie door de 
snelle mondialisering van de economische verhoudingen. De vooruitzichten voor 
werkgelegenheid en inactiviteit zijn alarmerend. Een reeks van maatregelen wordt 
voorgesteld ter stimulering van de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt. Om deze een zo groot mogelijk effect te geven, is een impuls nodig 
van 15 miljard voor verkleining van de wig, primair te besteden aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt.237
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596 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

De eerste inhoudelijke discussie over het advies vindt plaats op 14 maart 1994 in 
de Verbondsraad. Poell  – Ambtenaren – verricht de aftrap in het debat. Hij wijst 
erop dat zijn organisatie groot belang hecht aan de uitleg van de passage waarin 
sprake is van ‘besparing op personele en materiële kosten van de overheid door 
prioriteitenstelling in kerntaken en effi ciencyvergroting’. Als dat betekent dat 
ambtenaren salaris moeten inleveren dan kan hij daar niet mee leven. Ook maakt 
hij bezwaar tegen de zogenoemde grondslagverbreding (waarbij gepensioneerden 
ook aow-premie gaan betalen). Van Overbeek  – Onderwijs – is het geheel met 
Poell  eens. Ook andere voorzitters van collectieve sectorbonden sluiten zich bij 
de cfo-voorzitter aan. Het beeld bij de bonden in de marktsector is anders. Zij 
kunnen goed uit de voeten met het advies, zij het dat de passage over de koppelin-
gen voor verduidelijking vatbaar is.

De dreigende tweedeling in de Verbondsraad brengt het Verbondsbestuur in 
een lastig parket. Tijdens de voorbereiding van het advies is in de ser lang min of 
meer eensgezind opgetrokken, maar die unanimiteit is gebroken doordat de fnv 
een eigen opstelling kiest. Het fragiele compromis, dat werkgevers, cnv, mhp en 
een aantal Kroonleden hebben gesloten – en dat op onderdelen overigens ook 
verdeeld is – laat echte amendering van het concept door het cnv niet toe. Wes-
terlaken  zoekt een uitweg: hij zal in de ser tijdens zijn algemene beschouwing de 
cnv-uitleg van bepaalde punten onder de aandacht van de Raad brengen en hij zal 
ervoor pleiten dat die inbreng onderdeel wordt van het advies. Iedereen weet dan 
precies waar het cnv staat zonder dat het cnv het meerderheidsadvies van de ser 
schaadt. In een verklaring, die na afl oop van de Verbondsraad op een persconfe-
rentie wereldkundig zal worden gemaakt, komen de kwetsbare punten ook aan 
de orde. In die verklaring wordt het cnv-standpunt over de koppeling herhaald, 
wordt beklemtoond dat het de taak van de politiek is om keuzes te maken inzake 
de taken van de overheid, wordt begrip uitgesproken voor effi ciencyverbeterin-
gen bij de overheid mits de opbrengsten daarvan gebruikt worden voor de werk-
gelegenheid en wordt inzake de grondslagverbreding gepleit voor een discussie 
die ‘evenwichtig, zorgvuldig en met volstrekt respect voor degenen die het treft’ 
wordt gevoerd. Poell  stemt in ‘waarbij hij aangeeft nog nader overleg in eigen huis 
over de gemaakte afspraken te zullen voeren’.238

Op donderdag 17 maart komen de dagelijkse besturen van de bonden en het ver-
bondsbestuur in informeel spoedberaad bijeen. Crisis! Het overleg in cfo-kring 
heeft tot een andere stellingname van die bond geleid. ‘Het hoofdbestuur van de 
cfo – zo meldt Poell  – vindt de voorliggende teksten onvoldoende helder en even-
wichtig, onduidelijk en multi-interpretabel. De huidige teksten met betrekking 
tot de grondslagverbreding en de positie van de overheid zijn niet acceptabel, op 
grond waarvan geen instemming kan worden verleend’. J. Anneveld  – Ambtena-
ren – ‘geeft een uitgebreide weergave van wat er de afgelopen periode met betrek-
king tot het ser-mlt-advies is gebeurd. Het had niet zo’n verrassing moeten zijn 
dat de cfo nu afhaakt, de signalen die de cfo heeft gegeven hadden ernstig geno-
men moeten worden. Er is niet goed geluisterd en slecht gecommuniceerd’. Maar 
het is blijkbaar wel een verrassing. Volgens C. van de Knaap  – daarin bijgevallen 
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door Westerlaken  – heeft de cfo nauwelijks deelgenomen in de Sociaal-Econo-
mische Commissie, waar de cnv-inbreng in de ser keer op keer aan de orde is ge-
weest. Er is weliswaar enig – voornamelijk telefonisch – contact geweest, maar uit 
dit contact is nooit gebleken dat de cfo onoverkomelijke bezwaren had. Van der 
Meulen  – Bouw – poogt de zaak nog te redden. Hij vindt dat sprake is van een 
goed advies en ‘er moet met elkaar worden gesproken en een lijn worden gevon-
den, die kan worden vastgehouden. Er moet naar buiten toe geen verschil tussen 
de markt- en overheidsbonden binnen het cnv ontstaan’. Van der Meulen  stelt 
voor om gezamenlijk een preambule te ontwerpen, waarin iedereen zich kan vin-
den. Maar Poell  geeft aan dat ‘de cfo slechts akkoord gaat met tekstwijzigingen 
in de tekst van het ser-mlt-advies’. De zaak is en blijft verdeeld en Westerlaken  
kan niets anders dan concluderen dan dat het cnv minus de cfo instemt met het 
advies. Het cnv kiest positie in het debat over het te voeren sociaal-economisch 
beleid, maar verliest daarbij de steun van zijn grootste bond.

De verkiezingen op 3 mei 1994 leiden tot grote verschuivingen. De pvda – on-
der leiding van W. Kok  – verliest 12 zetels, maar omdat het verlies van het cda 
– onder leiding van L.C. Brinkman  – nog groter is (20 zetels), wordt de pvda de 
grootste Kamerfractie. De formatie verloopt zeer moeizaam en leidt eind augus-
tus uiteindelijk tot de vorming van een kabinet van pvda, vvd en d’66.239 Dit kabi-
net – veelal aangeduid met de kleur ‘paars’ – maakt ‘werk, werk en nog eens werk’ 
tot zijn slogan. Het cnv reageert niet zachtzinnig op het regeerakkoord dat Kok  
formuleert. Het is een ‘korte termijn-regeerakkoord dat in de beste traditie van de 
achterkamertjespolitiek tot stand is gekomen’. Het beleid schept te weinig nieuwe 
banen ten kosten van te grote bezuinigingen (18 miljard gulden in plaats van de 
door de ser – en het cnv – bepleite 15 miljard) en legt een ‘zware claim’ bij sociale 
partners. ‘Immers, de formateur houdt rekening met de bereidheid dat gedurende 
meerdere jaren genoegen wordt genomen met een zeer gematigde contractloon-
stijging’. Gelet op eerdere uitspraken zou die bereidheid bij het cnv moeten be-
staan, maar de voorwaarden waaronder deugen niet: ‘maatregelen als het afschaf-
fen van de ontslagbescherming en het niet langer algemeen verbindend verklaren 
van cao’s’ en het ‘fors aan banden leggen’ van de succesvolle spaarloonregeling, 
dragen niet bij tot een evenwichtig beleid.240

Het kabinet heeft de economische wind mee. De groei van het nationaal inkomen 
herstelt zich van de conjuncturele vertraging en ook de werkloosheid daalt weer. 
Grote confl icten op sociaal-economisch terrein blijven dan ook uit. De opeenvol-
gende commentaren op de Rijksbegroting, die op Prinsjesdag worden gegeven, be-
vatten een stortvloed van kritiek. Kritiek evenwel op tal van onderdelen, maar niet 
op de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. Een terugkerend punt van kritiek is de 
voortgaande stijging van de gemeentelijke lastendruk. Via de regiolijn reageren leden 
verbolgen op allerlei stijgingen van gemeentelijke tarieven, die zeker in de beleving 
van velen de positieve koopkrachteffecten van het macro-beleid teniet doen.

‘Met Nederland zelf gaat het “goed”’, constateren de opstellers241 van het so-
ciaal-economisch programma, dat in april 1997 in de Verbondsraad voor ligt. De 
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banengroei verloopt voorspoedig, maar ‘er is nog een gigantisch tekort aan banen 
voor uitkeringsgerechtigden’. In de nieuwe kabinetsperiode moet vooral dat pro-
bleem worden aangepakt, want mensen zonder werk ‘verliezen ook contact met 
de samenleving’. De Nederlandse economie moet concurreren in een globalise-
rende wereld en dat vereist vooral investeren in kennis. De Nederlandse inspan-
ningen op het gebied van onderwijs en onderzoek blijven internationaal gezien 
achter. Daarom pleit het cnv ervoor iedereen recht te geven op ‘twaalf jaar door 
de overheid betaald onderwijs na de basisschool’ en ‘is iedere met ontslag bedreig-
de werknemer verplicht de door de werkgever betaalde (om)scholing te volgen’. 
Employability – het wend- en weerbaar maken van mensen – vergt meer aandacht, 
want participatie blijft centraal staan. Derhalve moet de combinatie van zorg en 
arbeid worden verbeterd. Ook daarin moet door de overheid in worden geïnves-
teerd. Het cnv spreekt zich in de eerste opzet van zijn sociaal-economisch pro-
gramma niet uit over de hoofdlijnen van het fi nancieel-economisch beleid. Die 
worden blijkbaar als voldoende beschouwd. Het gaat veeleer om andere accen-
ten en daar is nu ruimte voor. De nationale economie voldoet aan de vereisten om 
te kunnen toetreden tot de Europese Monetaire Unie en dus kan de overheid nu 
meer gaan investeren in de versterking van onderwijs en onderzoek en in het beter 
combineren van zorg en arbeid. Het cnv herhaalt zijn pleidooi om het maatschap-
pelijk middenveld een sterkere rol te geven in de sociale democratie die een gelijk-
waardige positie als de parlementaire democratie moet krijgen.242

In zes regionale bijeenkomsten wordt het ontwerp-programma met de leden 
besproken. Die besprekingen en de discussies binnen de bonden leiden ertoe dat 
de Verbondsraad in juni richtinggevende uitspraken moet doen rond zes hang-
punten. Zo ‘hangt’ de vraag naar het verplichtende karakter van betaalde arbeid. 
Moet iedereen die kan werken ook feitelijk werken of mogen mensen zelf die 
keus maken? De Verbondsraad ‘stemt in met gelijkwaardigheid tussen betaalde 
arbeid en zorgarbeid’ en daarmee met de keuzevrijheid van mensen om al dan niet 
betaalde arbeid te verrichten. Daarbij kiest het cnv positie in het debat, waarin 
door anderen in toenemende mate wordt gepleit voor een min of meer verplich-
tend karakter van betaalde arbeid. Een tweede hangpunt betreft de aanpak van de 
langdurige werkloosheid. Moet iemand daarbij op zijn afkomst worden beoor-
deeld of op basis van objectieve criteria? Met name de Jongerenorganisatie wijst 
op de harde noodzaak om allochtonen te integreren, maar de Verbondsraad kiest 
voor het hanteren van objectieve criteria bij de bestrijding van de werkloosheid. 
Een derde hangpunt betreft de vraag of er lastenverschuiving van arbeid naar toe-
gevoegde waarde moet plaatsvinden. Hierbij speelt dat zo’n verschuiving gevol-
gen kan hebben voor de koopkrachtontwikkeling en de inkomensverdeling. Na 
enig debat kiest de Verbondsraad voor lastenverschuiving omdat het meeste be-
lang wordt gehecht aan de positieve werkgelegenheidsgevolgen. De andere hang-
punten – sociale zekerheid, ruimte en duurzaamheid en het al dan niet opnemen 
van internationale arbeidsnormen in cao’s – blijken minder hangpunten, want 
er worden snel compromissen gesloten. De richtinggevende uitspraken van de 
Verbondsraad worden in het concept verwerkt en kort na de zomer kan het cnv 
Werkbaar samenleven presenteren en gebruiken als basis voor zijn reacties op 
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partijpolitieke programma’s, die met het oog op de verkiezingen in 1998 worden 
geschreven.

Het middellange termijn advies van de ser, dat in 1994 nog reden vormt voor een 
scherp confl ict binnen het cnv, passeert in het voorjaar van 1998 haast geruisloos 
het Algemeen Bestuur.243 Tijdens de bespreking van het concept richt de discussie 
zich vooral op de vraag hoe de armoedeproblematiek moet worden aangepakt. De 
fnv heeft (opnieuw) een eigen minderheidspositie gekozen door een hoger fi nan-
cieringstekort in 2002 te accepteren. Het zo vrijkomende geld moet vooral worden 
aangewend voor een generieke aanpak van de armoede. Het cnv houdt vast aan een 
specifi ek beleid dat past binnen het streven naar een evenwicht op de begroting. Ar-
moede moet eerst en vooral worden aangepakt via de lijn van de participatiebevor-
dering. Alleen als blijkt dat mensen duurzaam zijn uitgesloten van werk dan moeten 
ook deze mensen deel krijgen aan de groeiende welvaart. Dat vergt maatwerk.

De ser bepleit in meer algemene zin brede investeringen in de kenniseconomie 
en dat past naadloos bij de zienswijze van het cnv.244

De economische bomen lijken eind jaren ’90 opnieuw tot in de hemel te groeien.  
De komst van de nieuwe eeuw vormt geen bedreiging, maar is een uitdaging. Het 
nationaal inkomen groeit jaar op jaar en de werkloosheid daalt jaar op jaar. Na de 
eeuwwisseling lopen de spanningen op de arbeidsmarkt op en er komt aandacht 
voor de plaats van de collectieve sector. Er wordt gesproken over individuele rijk-
dom versus collectieve armoede. In 2001 verschijnt het rapport van de commissie-
Van Rijn – offi cieel: het rapport van de Werkgroep Arbeidsmarktknelpunten Col-
lectieve Sector – waarin feitelijk betoogd wordt dat de arbeidsvoorwaardenpositie 
van werknemers in de collectieve sector versterkt moet worden om de concurren-
tie met de marktsector te kunnen volhouden respectievelijk te verbeteren.

Het feit dat de collectieve sector in de problemen zit, is volgens het cnv te wijten 
aan ‘twintig jaar doorgeschoten overheidsbeleid. De eenzijdige bezuinigingsdrift 
heeft geresulteerd in een zeer verschraalde collectieve sector, waarvan de gehele 
samenleving steeds sterker de nadelen ondervindt. De kaalslag in de collectieve 
sector vraagt om méér dan symptoombestrijding. (…) Daarom pleit het cnv, ook 
al is er waardering voor het werk van de commissie-Van Rijn, voor een nationaal 
herstelplan voor de gehele collectieve sector (overheid, onderwijs, zorg en welzijn 
en veiligheid). Dat nationaal herstelplan moet verder gaan dan alleen de arbeids-
voorwaarden. In dat nationaal herstelplan moet ook de nodige ruimte beschikbaar 
worden gesteld voor de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige, doelmatige 
en effi ciënt werkende collectieve sector’. Het fi nancieringsoverschot biedt ruimte 
voor zo’n nationaal herstelplan en er lijkt een einde te zijn gekomen aan een lange 
periode van saneren van de overheidsfi nanciën. Het debat dat in de loop van de 
jaren ’70 ontstaat over de vraag of het beslag van de collectieve middelen niet te 
groot is, is voorbij. Althans dat is de indruk die binnen het cnv aan het begin van 
de nieuwe eeuw bestaat.245 Maar de zeepbel van de ‘nieuwe economie’ spat uit el-
kaar. De aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 markeert een omslag-
punt in de economische ontwikkeling. De aandelenmarkten storten in elkaar en 
spoedig wordt de reële economie geconfronteerd met een recessie.
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10.2.2  Arbeidsvoorwaardenbeleid 

Eind 1989 komen werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid het 
Gemeenschappelijk Beleidskader (gbk) overeen. Dat kader markeert als het ware 
de veranderingen in de jaren ’80, die begonnen onder de doem van het mislukte 
bijna-akkoord van 1979. Een doem die werd gebroken met het Akkoord van Was-
senaar. De scherpe tegenstellingen uit de jaren ’70 worden vervangen door groei-
ende overeenstemming over de hoofdlijnen van beleid. Hoofdlijnen die in het gbk 
worden samengevat en die de basis moeten vormen voor het beleid in de jaren ’90.

Op 13 november 1989 bereidt de Verbondsraad zich voor op de komende be-
sprekingen met de werkgevers om tot een nieuw sociaal akkoord te komen. De aan-
houdend hoge langdurige werkloosheid en het verschil in inkomensontwikkeling 
tussen de marktsector en de collectieve sector vormen voor het cnv de twee speer-
punten. Om de langdurige werkloosheid te bestrijden, moet de werkgelegenheid 
worden bevorderd door het opvoeren van de bedrijfsinvesteringen. Om langdurig 
werklozen binnen die groeiende werkgelegenheid aan de slag te krijgen, moeten er 
loonkostensubsidies komen en is meer geld nodig voor scholing. En om de gelijke 
inkomensontwikkeling te garanderen moet de koppeling worden hersteld en moet 
het mogelijk worden dat werknemers in de collectieve sector volkomen vrij kunnen 
onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden.246 De Verbondsraad maakt duidelijk 
geen behoefte te hebben ‘aan slappe formuleringen’. Een mogelijk akkoord moet 
geen ‘luchtballonnen’ bevatten. Onderhuids wordt overigens duidelijk dat de rek uit 
de loonmatiging dreigt te raken. Jongsma – vervoer – brengt naar voren dat de bon-
den ‘niet te hard kunnen roepen om loonmatiging. Vanuit de respectievelijke ach-
terbannen is er een heel nadrukkelijke wens om dit keer de salarissen te verhogen’.247

Op 1 december 1989 bereiken werkgevers, werknemers en het juist aangetreden 
kabinet-Lubbers -Kok  een akkoord.248 Partijen zijn het erover eens dat de hoofd-
lijnen van beleid ‘gericht op een evenwichtige en duurzame economische groei, 
groei van de werkgelegenheid en daling van werkloosheid moeten worden voort-
gezet en geïntensiveerd’. Daarom is activerend arbeidsmarktbeleid van belang net 
als het delen in de welvaartsontwikkeling door werknemers in de collectieve sec-
tor en de uitkeringsgerechtigden. Partijen zijn het er ook over eens dat een gema-
tigde loonkostenontwikkeling daarbij ‘essentieel’ is.249 Offi cieel nemen sociale 
partners daarbij kennis van het kabinetsvoornemen om de koppeling te herstellen 
– de werkgevers willen niet zeggen dat zij het daarmee eens zijn, maar Hofstede  
noemt het herstel per 1 januari 1990 ‘een juiste stap’. Hij plaatst die stap in een 
pleidooi de uitkeringen – in lijn met het cnv-beleid – te verhogen van 70 naar 75% 
in het besef ‘dat wij deze verhoging vanavond niet kunnen realiseren’.250

Een ‘gematigde loonkostenontwikkeling’ – het ‘wondermiddel’ van de Neder-
landse economie – is onderdeel van het gbk, maar de realisatie daarvan moet voor-
al decentraal vorm krijgen. Jongsma had het al gezegd bij de voorbereiding op het 
centraal overleg: de leden willen niet matigen, zij willen een hoger loon. De druk 
om de lonen te verhogen neemt dan ook toe. Zo ontspint zich tijdens de behande-
ling van de Arbeidsvoorwaardennota 192 een ingewikkelde cijferdiscussie over de 
hoogte van de gezamenlijke looneis van de cnv-bonden. In de nieuwe looneis is 
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de infl atie verhoogd met één procent reële stijging, maar het begrip infl atie blijkt 
multi-interpretabel, afhankelijk van welk prijsindexcijfer precies wordt gebruikt. 
De marktbonden zijn het onderling gauw eens: 4,5%. Maar Poell  – Ambtenaren – 
merkt op dat de cfo door deze inzet in de problemen kan komen, want ‘de collec-
tieve sector kan de ontwikkelingen niet volgen’. In de grond van de zaak nemen de 
marktbonden kennis van zijn inbreng en na het nodige gesteggel wordt de centrale 
looneis vastgesteld op 4,5%. ‘Het meerdere, dat op grond van productiviteits- en/
of rendementsontwikkeling haalbaar is zal moeten worden aangewend voor extra 
inspanningen t.a.v. kwalitatieve doelen’, meent Westerlaken  en zo wordt besloten. 
Of bonden daar vervolgens veel belangstelling voor hebben, valt te betwijfelen.

Het Gemeenschappelijk Beleidskader bevat niet alleen inhoudelijke afspraken, het 
is ook een bevestiging van het belang van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming, 
die met het Akkoord van Wassenaar in gang is gezet. De verantwoordelijkheden 
zijn duidelijk verdeeld in de Nederlandse overlegeconomie en de verantwoorde-
lijkheid voor het cao-overleg ligt bij de sectoren en de bedrijven – niet (langer) 
op centraal ‘Haags’ niveau. In 1991 lijkt het kabinet een eind te willen maken aan 
die verantwoordelijkheidsverdeling. De loonontwikkeling brengt het kabinet in 
fi nanciële problemen en daarom wordt een nieuw instrument in stelling gebracht, 
de strafport. Te hoge loonstijgingen – althans in de ogen van het kabinet – worden 
afgeroomd door extra premieheffi ngen. Met name de werkgevers reageren heftig. 
Zij vrezen dat dit idee het eerste is op de terugweg naar de jaren ’70, toen de over-
heid aan de lopende band ingreep in de lonen. De werkgevers weigeren om deel te 
nemen aan het centraal overleg en daarmee wordt 1991 het eerste jaar sinds 1945 
waarin geen overleg tussen kabinet en Stichting plaatsvindt.251 Het cnv reageert 
opvallend rustig op de kabinetsideeën. In het 49ste Verslag wordt nogal laconiek 
opgemerkt dat ‘in het najaar van 1991 geen centraal overleg (…) heeft plaatsge-
vonden’.252 En ook de Verbondsraad maakt er geen woorden aan vuil. De aan-
dacht van het cnv gaat in die tijd vooral uit naar de kabinetsplannen om de wao 
ingrijpend aan te passen en ook de voorbereiding van het Christelijk Sociaal Con-
gres vergt tijd en aandacht.

Maar de economische ontwikkeling laat zich niets gelegen liggen aan de vraag 
of er al dan niet gepolderd wordt. En die economie begint zich minder gunstig te 
ontwikkelen. De Golfoorlog vertaalt zich in een tragere economische ontwikke-
ling en het besef dat er op centraal niveau enige richting moet worden gegeven aan 
de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland groeit. Al voor de zomer van 
1992 voert het kabinet aparte gesprekken met werkgevers en werknemers. Daarbij 
gaat het over de toekomstige gevolgen van de Europese Monetaire Unie, maar ook 
over het arbeidsvoorwaardenbeleid 1993. De gemiddelde loonstijging voor 1993 
wordt op 5% geraamd en dat wordt door iedereen als te hoog ervaren, gegeven de 
sociaal-economische ontwikkeling. Westerlaken  stelt in een vergadering van de 
Verbondsraad dat het zijn voorkeur heeft om vooraf te sturen boven achteraf te 
moeten corrigeren. De discussie gaat over de ‘remweg’ van de nationale economie 
om de bestaande problemen zo snel mogelijk op te lossen. Westerlaken bepleit 
een drieslag in het centraal overleg: het ontzien van de huidige wao-gevallen, het 
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602 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

principe van ‘eerlijk delen’ toe te passen en loonmatiging overeen te komen in ruil 
voor werkgelegenheidsafspraken. De loonmatiging is mogelijk omdat de koop-
kracht wordt gestimuleerd door een verlaging van het btw-tarief.253 De volgen-
de weken concentreert een belangrijk deel van de discussie zich op de vraag wat 
precies verstaan moet worden onder ‘loonmatiging’. Hanko  – Industrie – denkt 
daarbij aan een looneis van 4,5%. Van Kesteren  – Grafi ci – streeft naar infl atie 
plus 1%.254 Op 2 november wordt een nieuw onderwerp toegevoegd aan het wen-
senlijstje van het cnv: ‘van werkgevers wordt verwacht dat zij afspraken over de 
vut-regeling ongemoeid laten’. De kosten van de vervroegde uittredingsregelin-
gen gaan stijgen en de werkgevers hebben laten doorschemeren dat zij de regelin-
gen willen versoberen. In diezelfde vergadering blijkt dat de bondsvoorzitters wat 
anders zijn gaan aankijken tegen het begrip ‘loonkostenmatiging’. Hanko  deelt 
mee dat hij niet langer uitgaat van 3,75 plus 0,75%, maar van 2,5 plus 0,75%. Van 
der Meulen  – Bouw – ‘geeft aan dat zijn organisatie gedaald is van 4 procent naar 
2,5 procent prijscompensatie’. De hoogte van de looneis daalt duidelijk als gevolg 
van de omstandigheden, maar een echte nullijn is onmogelijk in de ogen van de 
Verbondsraad.255 Diezelfde avond vergadert de Verbondsraad opnieuw nadat er 
’s middag informeel overleg met het kabinet heeft plaatsgevonden. Westerlaken  
rapporteert dat het kabinet ‘per 1 januari 1993 de lonen nominaal wil bevriezen 
voor zes maanden’. De adempauze kan gebruikt worden om nadere, toekomst-
gerichte afspraken te maken. Daartegenover staat dat de lasten niet omhoog gaan. 
De werkgevers voelen wel voor het idee van een pauze, maar vinden drie maanden 
genoeg en Westerlaken  heeft in het overleg naar voren gebracht niets voor zo’n 
pauze te voelen. De Verbondsraad loopt niet over van enthousiasme. De bonden 
hebben hun looneis naar beneden bijgesteld en daar mag wel wat tegenover staan. 
En daar blijkt niets van. Het overleg kan voortgaan, maar ‘op dit moment is de 
vakbeweging niet in de positie om verdere concessies te doen, maar eerst de bewe-
ging van de andere partijen af te wachten’.256

Op 9 november vindt ’s morgens om 8.00 uur overleg plaats in het Torentje. Dat 
overleg heeft (nog) geen resultaat en zal op 11 november worden voortgezet. In 
een werkgroep probeert de Stichting onderling tot een vergelijk te komen om zo 
gezamenlijk front te kunnen maken tegenover het kabinet. In urenlange, nachtelij-
ke bijeenkomsten wordt gewerkt aan een tekst Sociaal-economische beleidsoriën-
taties 1993. Van der Knaap  noemt de tekst tijdens een Verbondsraadsvergadering 
op 11 november ‘weinig concreet’ en later spreekt hij over een ‘fl utakkoord’.257 In 
de vroege uren van 12 november komt er alsnog een Stichtingsakkoord tot stand. 
‘Het cnv-voorstel [afkomstig uit de kring van de Industrie- en Voedingsbond, 
ph] om de ingangsdatum van de loonmutatie naar 1 juli op te schuiven (…) heeft 
het niet gehaald. (…) De wao-kwestie is in dit overleg niet besproken’. Het ont-
breekt de Verbondsraad aan enig enthousiasme over het bereikte akkoord. Van 
der Meulen  – Bouw – ‘omschrijft de uitkomst van het overleg als ‘ontnuchterend’. 
De winst van het overleg zit hoogstens in het ongedaan maken van een loonin-
greep’.258 Blijkbaar is de nood nog niet zo hoog dat het mogelijk is om echt rich-
tinggevende afspraken te maken. Het akkoord blijft steken in goede bedoelingen. 
Dat is een jaar later anders.

526-663•Hazenbosch H10.indd   602 08-04-2009   22:39:28



Op 14 juni schrijft minister B. de Vries  in een brief aan de Tweede Kamer dat hij 
het voornemen heeft om op 18 juni overleg te plegen met de Stichting van de Ar-
beid. Hij wil in dat overleg ook ingaan op het ser-advies Convergentie en Over-
legeconomie.259 Het kabinet hecht grote waarde aan het overleg met sociale part-
ners, maar die schriftelijke adhesiebetuiging aan de overlegeconomie maakt in de 
Verbondsraad geen enkele indruk. De bondsvoorzitters menen dat het kabinet 
is uitgeregeerd en Van der Meulen  noemt de politieke ontwikkeling ‘miserabel’. 
‘Fundamenteel gezien ontbreekt het aan onderling vertrouwen’ en of in zo’n si-
tuatie overleg veel zin heeft, betwijfelt hij dan ook. Toch meent de Verbondsraad 
dat er aan het overleg moet worden deelgenomen, want de sociaal-economische 
omstandigheden vormen alle aanleiding. Dat beraad moet dan wel over dat ver-
trouwen in de overlegeconomie gaan, terwijl ook moet worden gepraat over loon-
matiging en werkgelegenheid.260

Westerlaken  komt met een positief gevoel terug van het overleg op 18 juni. 
Hij meldt de Verbondsraad op 21 juni dat er ‘een vertrouwensbasis is gelegd’ 
ondanks dat er wederzijdse kritiek is uitgeoefend. Het kabinet verwijt sociale 
partners een te lange remweg bij de loonkostenontwikkeling en sociale partners 
verwijten het kabinet onnodig gedoe rond de wao. Maar de open communica-
tie daarover draagt bij aan een betere sfeer tussen partijen. Het echte probleem 
is dat werkgevers niet erg bereid lijken om over de verslechterende economie te 
praten, terwijl dat wel nodig is.261 De volgende dag komt de Algemene Vergade-
ring van het cnv bijeen. Het nieuwe visieprogramma en het concept-sociaal-eco-
nomisch programma vormen de agenda, maar tussen de regels door formuleert 
het cnv zijn wensen voor een mogelijk sociaal akkoord. Werkgelegenheid staat 
centraal. ‘Meer werkgelegenheid, zegt Westerlaken  in een toespraak, ‘dat is de ab-
solute voorwaarde’.262 De fnv is het daarmee eens en daarom presenteren de bei-
de vakcentrales in de loop van september een eigen werkgelegenheidsplan Werk, 
werk, werk en nog eens werk.263 De ‘massieve aanval’ op de werkloosheid bevat 
een breed palet aan onderwerpen, omdat de vakcentrales menen dat er veel no-
dig is om de werkgelegenheid te laten groeien, de werkloosheid te bestrijden en 
het beschikbare werk en de inkomens eerlijk te verdelen. Het brede pakket aan 
maatregelen is nodig ‘omdat de komende tien jaar zes tot zevenhonderdduizend 
extra banen nodig zijn bovenop de normale groei van de werkgelegenheid’. De 
vakcentrales zijn bereid de lonen te matigen, maar ‘cnv en fnv verlangen van het 
kabinet en de werkgevers, dat zij niet blijven steken in hun pleidooi voor loon-
matiging’.264 De nota is eigenlijk een ‘voorstellenbrief’ voor het centraal overleg, 
dat in het najaar moeizaam op gang komt. Op 11 oktober wordt gewag gemaakt 
van ‘de laatste, weinig hoopgevende, stand van zaken rond het centraal overleg’.265 
Maar er komt schot in de zaak, zo blijkt eind oktober. En eigenlijk ligt dat voor 
de hand. De druk op werkgevers en werknemers om tot gezamenlijke conclusies 
te komen is groot. Een paar weken eerder is het eindrapport van de parlementaire 
enquêtecommissie inzake het functioneren van de uitvoeringsorganen in de socia-
le zekerheid verschenen.266 Een rapport dat weinig vlijend is voor sociale par t ners. 
Daarnaast speelt de Woestijnwet, waarin de adviespositie van sociale partners on-
der druk staat.267 Het beeld van stroperigheid en onvermogen lijkt over de polder 
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neer te dalen en dus hebben sociale partners er alle belang bij om te zoeken naar 
overeenstemming en de sociaal-economische feiten maken duidelijk dat er drin-
gend behoefte is aan een gezamenlijke aanpak. Begin november slagen werkge-
vers en werknemers erin om tot een vergelijk te komen. In Een Nieuwe Koers pre-
senteert de Stichting van de Arbeid aanbevelingen voor het cao-overleg in 1994 
en volgende jaren. Economisch herstel in een wereld die internationaliseert vergt 
een brede benadering. De arbeidsverhoudingen veranderen als gevolg van inter-
nationale trends; fl exibilisering van en fl exibiliteit binnen arbeidsrelaties vormen 
de sleutel tot de noodzakelijke structurele aanpassingen. De afspraken op centraal 
niveau zijn globaal en moeten op decentraal niveau – in het cao-overleg – verder 
vorm en inhoud krijgen. Een Nieuwe Koers heeft aandacht voor loonvorming, 
scholing, deeltijdarbeid en differentiatie in arbeidsduurpatronen, ouderenbeleid 
in relatie tot arbeid en ziekteverzuim. Ook is er aandacht voor specifi eke groe-
pen met een zwakke(re) positie op de arbeidsmarkt.268 Nadat Westerlaken  het ak-
koord in de Verbondsraad van 8 november heeft toegelicht, geven de bondsvoor-
zitters vervolgens aan ‘blij te zijn met dit bereikte resultaat, dat als ‘evenwichtig’ 
en “samenhangend” wordt getypeerd en grotendeels ook binnen het eigen ar-
beidsvoorwaardenbeleid past’.269 

In de arbeidsvoorwaardennota 1995 wordt het gematigde loonbeleid voortgezet. 
Het plafond van de looneis wordt gesteld op het verwachte infl atiecijfer – meer 
niet, want de werkgelegenheid heeft absolute voorrang.270 De herstellende econo-
mie wordt zichtbaar in de volgende arbeidsvoorwaardennota, waarin het gaat om 
‘werk én inkomen’ in plaats van om ‘werk boven inkomen’. Die beleidsverande-
ring krijgt vorm in de discussie over het percentage van de looneis. Sommige bon-
den hebben geen behoefte aan een coördinatiepercentage op centraal niveau, an-
dere achten dat wel gewenst. Het resultaat van de discussie is dat de Verbondsraad 
de Sociaal-Economische Commissie mandaat geeft ‘om een percentage vast te 
stellen tussen koopkrachtbehoud (2,25%) en het plafond (3%).’271 Weer een jaar 
later blijkt dat de discussie over de inzet van de loonruime scherper wordt. Decen-
trale arbeidsvoorwaardenvorming heeft ertoe geleid dat er meer aandacht is voor 
loon dan voor werkgelegenheid, althans die stelling betrekt Westerlaken  in het de-
bat. De marktbonden bestrijden dat, maar niet met volle overtuiging. Zij vragen 
zich hardop af of er nog een gezamenlijk percentage moet worden genoemd. De 
collectieve sectorbonden denken daar anders over. Een gelijke behandeling van de 
marktsector en de collectieve sector is niet gebaat bij hoge percentages, want de 
ruimte bij de overheid is beperkt. In dat kader hebben de collectieve sectorbonden 
baat bij steun uit de marktsector. Daar lijkt de belangstelling voor die steun maar 
bescheiden. Na veel vijven en zessen vat Westerlaken  de discussie samen: ‘de in-
zet van het cnv is koopkrachtbehoud en werkgelegenheid’, maar ‘mede afhanke-
lijk van de opstelling van de werkgevers, zal er een beslag op de loonruimte gelegd 
worden, dit wisselt per sector’. Daar is iedereen het mee eens, want de formule-
ring is zo open dat ieder de vrijheid heeft zijn eigen gang te gaan. De coördinatie 
op landelijk niveau is vooral een goede bedoeling en dat lijkt te passen in de steeds 
decentralere arbeidsvoorwaardenvorming.272
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Het beleid zoals het cnv dat ideaaltypisch nastreeft en de werkelijkheid van de 
arbeidsmarkt raken op den duur op gespannen voet met elkaar. De werkloosheid 
daalt van jaar op jaar en het blijkt steeds moeilijker om openstaande vacatures te 
vervullen. Het gaat goed met de bedrijfswinsten en leden geven er meer en meer de 
voorkeur aan om de loonruimte vooral in te zetten voor loonsverhogingen. Het 
cnv-beleid blijft formeel gericht op een gematigde loonkostenontwikkeling, een 
begrip waarvoor telkens andere woorden worden gevonden zoals een ‘beheers-
te’ ontwikkeling. Doel is en blijft om langdurige werklozen aan het werk te hel-
pen, maar de praktijk is weerbarstig. In 1997 publiceert het cnv veiligheidshalve 
geen coördinatiepercentage.273 Wel wordt intern uitgegaan van een loonstijging 
van 3,5%, maar door dat niet extern te presenteren hebben bonden grote vrijheid. 
Formeel heet het dat het decentrale arbeidsvoorwaardenbeleid vooral maatwerk is 
en dat daar geen vastliggend percentage bij past, maar de werkelijkheid is dat bon-
den niet gebonden willen zijn.274

De betekenis van een collectieve arbeidsovereenkomst is dat de reikwijdte ver-
der gaat dan de leden van de organisaties, die een cao overeenkomen. Cao-par-
tijen kunnen op grond van de wet aan de minister van Sociale Zaken vragen om 
een cao algemeen verbindend te verklaren. Daarmee geldt een collectieve over-
eenkomst voor de gehele sector. Deze wet, in de jaren voor de Tweede Wereld fel 
bevochten door de vakbeweging, komt in de jaren van het neoliberalisme onder 
druk te staan. G. Zalm  – directeur van het Centraal Planbureau – werpt zich op 
als woordvoerder van degenen, die van oordeel zijn dat de minister de cao niet 
alleen moet toetsen aan formele maatstaven, maar ook aan het algemeen belang.275 
Als een cao strijdig is met het fi nancieel economisch beleid van het kabinet dan 
moet de minister de cao niet algemeen verbindend verklaren. Anderen steunen 
zijn opvattingen en voegen nog een motief tegen het avv-beleid toe: het algemeen 
verbindend verklaren staat het voluit functioneren van de markt en daarmee van 
de economische ontwikkeling in de weg. Dat laatste argument speelde ook in de 
discussies in de jaren ’20 en ’30. Een herhaalde discussie wil nog wel eens een her-
haling van zetten zijn. Op 19 juli 1990 vraagt de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid advies aan de ser over het functioneren van het avv-beleid. Er 
komt een reeks van thema’s aan de orde, waarbij de ser verdeeld adviseert over de 
kernvraag: mag de minister beleidsinhoudelijke voorwaarden verbinden aan het 
algemeen verbindend verklaren van cao’s? Werkgevers en werknemers hebben 
een duidelijke opvatting: dat mag de minister niet. Werkgevers en werknemers 
dragen een eigen verantwoordelijkheid bij het tot stand komen van cao’s en daar 
past geen centralistisch normerende werking van de overheid bij. De rol van de 
minister is derhalve beperkt en moet dat blijven. Zalm  stelt zijn standpunt gaande 
de  discussies in de ser bij: de overheid moet van te voren duidelijk maken wat zij 
wel en niet passend vindt en kan derhalve niet gedwongen worden cao-bepalin-
gen algemeen verbindend te verklaren die in strijd zijn met haar eigen beleid.276
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10.2.3  Arbeidsmarktbeleid

Op 1 januari 1991 treedt de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet in werking. De wet 
vormt de basis voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers, samen met de overheid, voor de openbare arbeidsvoorziening in 
Nederland: een tripartiet bestuur. Het cnv heeft zijn werkorganisatie aangepast 
om de bestuurlijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Regiobestuurders van de 
vakcentrales en bondsbestuurders nemen deel in de 28 regionale besturen voor de 
arbeidsvoorziening en voor de regiokantoren zijn regionale beleidsmedewerkers 
aangetrokken voor de beleidsinhoudelijke ondersteuning. Het cnv ziet als kern 
van het beleid het verbeteren van de arbeidsbemiddeling en het ondersteunen van 
werkzoekenden met een zwakke arbeidsmarktpositie. Daarbij verwacht het veel 
van de samenwerking met bonden, die via cao-afspraken kunnen zorgen dat er 
binnen bedrijven voldoende draagvlak is om ook langdurig werklozen en andere 
werkzoekenden aan werk te helpen.

Arbeidsvoorzieningsorganisatie
De werkloosheid, die in de tweede helft van de jaren ’80 al is gaan dalen, daalt het 
eerste jaar van de tripartiete arbeidsvoorziening verder. De conjuncturele vertra-
ging is er de oorzaak van dat de werkloosheid in de loop van 1992 weer gaat op-
lopen. Nog voordat de problemen van de ‘vorige’ werkloosheidsstijging teniet 
zijn gedaan, wordt de Arbeidsvoorzieningsorganisatie geconfronteerd met nieu-
we problemen. Via het intensiveren van het bestaande beleid, waarin scholing en 
loonkostensubsidies een belangrijke rol spelen, wordt gepoogd het tij zo goed 
mogelijk te keren. Om de strijd tegen de langdurige werkloosheid verder vorm te 
geven, introduceert minister B. de Vries  twee nieuwe vormen van boventallige ar-
beid, te weten de banenpools voor moeilijk plaatsbare langdurig werklozen en het 
Jeugdwerkgarantieplan voor jongeren. Langdurig werklozen hebben hun contact 
met de arbeidsmarkt verloren en hebben een belangrijk gebrek aan werkervaring. 
Op een boventallige banenpoolplaats kunnen mensen weer werkervaring opdoen, 
eventueel gecombineerd met scholing, om daarna door te stromen naar de gewo-
ne arbeidsmarkt. Het cnv kan uit de voeten met de nieuwe maatregel, maar ver-
zet zich ertegen dat deze mensen beloond worden tegen het minimumloon.277 Het 
cnv heeft dezelfde arbeidsvoorwaardelijke bezwaren tegen een andere nieuwe 
maatregel, het Jeugdwerkgarantieplan (jwg). Jongeren die langer dan zes maan-
den werkloos zijn, worden geplaatst op een tijdelijke, boventallige arbeidsplaats. 
In het verlengde van eerder verzet tegen door de overheid bepaalde arbeidsvoor-
waarden in de jaren ’30, bepleit het cnv het afsluiten van normale arbeidsovereen-
komsten. Tevergeefs overigens.

Met het jwg probeert De Vries  een sluitende aanpak tot stand te brengen: alle 
jongeren volgen een opleiding, lopen stage of hebben werk. Daarmee geeft hij 
vorm aan de langzaam veranderende inzichten rond reactivering van werklozen. 
Het gaat niet langer om het ontvangen van een uitkering, maar om het hebben van 
werk. Een benadering die binnen het cnv met enige scepsis wordt bekeken, maar 
waar de vakcentrales niet afwijzend tegenover staan. In de nota Op de grens tussen 
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additionele en reguliere arbeid, die eind 1994 wordt vastgesteld, komt het cnv tot 
een nieuwe benadering. Er is – zo constateert het Verbond – onvoldoende aanbod 
van reguliere arbeid om aan de vraag naar arbeid te voldoen. Het bestaande beleid, 
waarin additionele arbeid eigenlijk wordt afgewezen, kan op gespannen voet ko-
men te staan met andere beleidsdoelstellingen zoals participatie. Door de terug-
houdende opstelling tegenover additionele arbeid is er zelfs sprake van een tekort 
aan dit soort banen, terwijl er voldoende behoefte is aan het verrichten van maat-
schappelijk nuttige arbeid. Daarbij komt dat de grenzen rond additionele arbeid 
in de praktijk soms moeilijk zijn te trekken. Daarom acht de vakcentrale het ver-
standig het cnv-beleid een andere kleur te geven. Het ‘nee-tenzij’ wordt vervan-
gen door het ‘ja-mits’. Daarmee schept het cnv voor zichzelf ruimte om tal van 
projecten, die eerst nog principieel worden afgewezen, toch een kans te geven.278 
Feitelijk past het cnv zich aan bij de gang der dingen in de werkelijkheid. Zo is 
het cnv formeel tegen het uitbreiden van het jwg naar de marktsector, maar heb-
ben veel rba’s die stap al gezet. Het is wellicht mosterd na de maaltijd, maar het 
maakt het cnv’ers wel gemakkelijker om goede afwegingen te maken en een rol in 
discussies te spelen.

In oktober 1991 informeren Westerlaken , Westerbeek-Huitink  en Hazenbosch  
de Verbondsraad over een dreigende crisis boven het hoofd van de nog nieuwe 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.279 Die crisis dreigt omdat de minister van So ciale 
Zaken en Werkgelegenheid een korting op het budget heeft aangekondigd. De 
drie menen dat de minister in strijd met de basisvoorwaarden van de tripartiete 
bestuursstructuur handelt: hij schendt gemaakte afspraken, meer nog: het ver-
trouwen. Er is – zo menen Westerlaken  c.s. – lang onderhandeld over de fi nancie-
ring. Uiteindelijk is daarover een akkoord bereikt en eenzijdig opzeggen van dat 
akkoord geeft geen enkele pas. De minister is genoopt tot budgetverlaging omdat 
het kabinet uit macro-economische overwegingen meent het (weer) oplopende fi -
nancieringtekort te moeten terugdringen. Elk departement moet daaraan bijdra-
gen, zo ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De woede bij de drie is groot en 
zij constateren dan ook dat de bezuiniging eerst van tafel moet. De gelijkwaardig-
heid tussen partijen en het wederzijds vertrouwen moet worden hersteld, daarna 
kan van gedachten worden gewisseld over mogelijke fi nanciële problemen. Als 
dat niet gebeurt dan kan de uiterste consequentie zijn dat de Verbondsraad ‘een 
voorgenomen besluit neemt om de deelname aan de tripartite bestuursvorm te be-
eindigen’. Los van de geformuleerde ultieme consequentie, die in de rapportage 
aan de Verbondsraad verbonden wordt met de verantwoordelijkheidsideologie 
van het cnv, zijn ook de andere sociale partners van mening dat de verhoudin-
gen ernstig verstoord zijn. De Verbondsraad is nogal ongelukkig met het dreige-
ment, dat ook publiekelijk de nodige aandacht heeft gekregen, maar steunt de be-
nadering van het drietal. Hazenbosch mag namens het cnv proberen een uitweg 
te vinden.

Die uitweg wordt met de nodige pijn en moeite gevonden, maar het kost meer 
tijd om het vertrouwen in de relatie met de minister te herstellen. Daarbij speelt 
op de achtergrond dat De Vries  niet bekend staat als een warm voorstander van 
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het tripartiete bestuursmodel.280 De verhoudingen in het Centraal Bestuur Ar-
beidsvoorziening worden stellig beïnvloed door deze gebeurtenis. In de aanloop 
tot de nieuwe bestuursvorm is lang en intensief gediscussieerd over het bestuur-
lijk machtsevenwicht. Dat leidt tot een stemformule, waarbij de ene geleding niet 
kan worden overheerst door de andere twee. Bij belangrijke besluiten moet sprake 
zijn van een gewogen meerderheid, dat wil zeggen dat die besluiten alleen kun-
nen worden genomen als in elke geleding de meerderheid van de geleding voor het 
besluit is én als er vervolgens een meerderheid in het bestuur is. De vrees was dat 
vooral de werknemers en de overheid coalities zouden sluiten tegen de werkge-
vers en door deze stemverhouding wordt die mogelijkheid uitgesloten. De prak-
tijk is overigens anders: werkgevers en werknemers staan in veel gevallen tegen-
over de overheidsgeleding. Een confl ict, zoals in het najaar van 1991, verscherpt 
die verhouding.

Het confl ict leidt ertoe dat binnen het cnv opnieuw wordt nagedacht over de 
vraag op welke wijze de fi nanciering van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie moet 
vorm krijgen. Weliswaar is het confl ict met de minister in der minne geschikt, 
maar voor het cnv is opnieuw duidelijk geworden dat er veel waars schuilt in het 
aloude adagium ‘wie betaalt, bepaalt’. In de nota Het CNV, een aanvallende mid-
denveldorganisatie wordt geconstateerd dat ‘bij de tripartisering van Arbeids-
voorziening telkens is benadrukt dat de fi nanciering van de organisatie uit de 
openbare middelen moet gebeuren. Sinds dat besluit zijn er problemen rond die 
fi nanciering. De Kamer vindt dat zij geld heeft weggegeven en sommigen betreu-
ren het verlies van invloed alleen al om die reden. De korting op de Rijksbijdrage 
– met alle ellende nadien – had bij eigen fi nanciering niet plaats kunnen vinden’. 
Daarom meent het cnv dat ‘de lijn van de eigen (ook bestuurlijke) verantwoorde-
lijkheid tot gevolg heeft dat niet alleen verantwoordelijkheid voor het beleid, maar 
ook voor de fi nanciering daarvan moet worden gedragen’.281 Die benadering kan 
vorm krijgen door Arbeidsvoorziening uit de ww te fi nancieren, een mogelijkheid 
die in artikel 38 van de wet geopend wordt. Die visie krijgt evenwel geen steun van 
de andere organisaties. Met name de werkgevers verzetten zich, uit vrees dat een 
verandering in de fi nanciële verhoudingen vooral zal leiden tot verhoging van de 
collectieve lastendruk. Daarbij argumenteren werkgevers dat er al veel middelen 
uit het bedrijfsleven onder andere via scholingsfondsen in arbeidsvoorzienings-
beleid worden geïnvesteerd. Ook daar speelt het wantrouwen tegenover de over-
heid als betrouwbare partner. Wantrouwen, dat wordt gevoed door het debat over 
het ‘dubbele slot’ dat aan het eind van de jaren ’80 in de wet is opgenomen om de 
fi nanciering van de publiekrechtelijke organisatie te garanderen.282 Een ‘dubbel-
slot’, dat in de praktijk niet eens een knip op de deur blijkt te zijn.283

Begin 1994 dient zich een volgend confl ict aan. In artikel 121 van de Arbeidsvoor-
zieningswet is bepaald dat de wet na 4 jaar geëvalueerd zal worden. De minister 
presenteert eind 1993 zijn opvattingen over de inrichting van die evaluatie en dat 
brengt de drie vakcentrales ertoe hem een uitvoerige brief te schrijven. Op veel 
punten – zo schrijven de centrales – zijn zij het met de minister eens, maar die vlag 
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dekt de kritische lading niet. Zo meent de minister dat de relatie tussen de Ar-
beidsvoorzieningsorganisatie en de uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid in het 
bijzonder moet worden geëvalueerd, terwijl de werknemers menen dat het niet al-
leen om die relatie gaat. ‘Wij zijn dan ook van oordeel – schrijven de drie – dat uw 
suggestie om m.n. aandacht te besteden aan de samenwerking met de uitvoerings-
organen (…) onvoldoende tegemoetkomt aan de oorspronkelijke gedachte dat de 
besturen vorm en inhoud moeten geven aan de samenwerking met alle actoren op 
de arbeidsmarkt’. De kritische houding blijkt ook uit het scherpe pleidooi om de 
evaluatiecommissie te laten bestaan uit onafhankelijke personen. Blijkbaar vreest 
de vakbeweging een eenzijdige samenstelling. fnv, cnv en mhp bepleiten ook 
goed overleg over de opdracht aan de commissie en willen feitelijk dat de evalu-
atie niet gebeurt door de minister alleen, maar vanuit de tripartiete gedachte, die 
de basis voor de wet vormt. Tot slot bepleiten de vakcentrales dat de beleidsaan-
bevelingen die het gevolg kunnen zijn van de evaluatie, op dezelfde manier tot 
stand worden gebracht als het oorspronkelijke wetsontwerp.284 Daarachter ligt de 
veronderstelling dat de wet meer is dan regelgeving, het is ook een overeenkomst 
tussen partijen. Op 7 juli 1994 wordt de ‘Onderzoekscommissie evaluatie arbeids-
voorzieningswet’ onder leiding van oud-minister en cda-lid C.P. van Dijk  in het 
leven geroepen. De minister bespreekt de opdracht niet met de sociale partners en 
pleegt ook geen overleg over de samenstelling van de commissie. Het vertrouwen 
bij het cnv over een succesvolle evaluatie, waar de Arbeidsvoorzieningsorganisa-
tie bij gebaat is, is dan ook niet groot. 285

Het meningsverschil over de opzet van de evaluatie is niet het belangrijkste con-
fl ict met ‘de minister’. Eind augustus 1994 komt het eerste paarse kabinet tot 
stand. In de strijd tegen de langdurige werkloosheid neemt het kabinet zich voor 
om een groot aantal additionele arbeidsplaatsen te scheppen. De fi nanciering 
daarvan wordt gevonden in een korting op de Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie. Het cnv zet vraagtekens bij de mogelijkheden om de boven-
tallige werkgelegenheid te scheppen en spreekt nadrukkelijke voorkeur uit voor 
het creëren van normale banen tegen normale arbeidsvoorwaarden. Nogal naïef 
stelt het Verbond dat ‘gelet op de overeenkomst tussen het cba en de overheid een 
bezuiniging van 400 miljoen in 1995 niet mogelijk is’.286 Het cnv gaat er blijkbaar 
vanuit dat de in 1991 gesloten overeenkomst, die toen medeondertekend is door 
de minister van Financiën, W. Kok , bestand is tegen afspraken in een regeerak-
koord – zeker omdat diezelfde Kok  nu premier is.

De politieke werkelijkheid is evenwel anders. Ondanks de luide protesten van 
de sociale partners houdt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, A.P.W. Melkert , vast aan zijn voornemen om additionele arbeidsplaatsen te 
scheppen, waarbij de gemeenten zullen optreden als uitvoerders. Ook dat laatste 
is tegen het zere been van het cnv, dat van mening is dat arbeidsmarktbeleid geen 
gemeentelijke taak is, maar vooral sectoraal vorm moet krijgen – in voorkomende 
gevallen kan met gemeenten worden samengewerkt. Gemeenten dragen op regio-
naal niveau immers ook bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie. Melkert  kan zijn voornemen om fors op de Rijksbijdrage 
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te bezuinigen politiek gezien betrekkelijk gemakkelijk volhouden. De Arbeids-
voorzieningsorganisatie blijkt in de praktijk niet alle beschikbare middelen uit te 
geven, maar belangrijker is dat het cba meent dat een deel van de werklozen op 
korte termijn onbemiddelbaar is. Dat is wellicht vanuit het perspectief van de ar-
beidsmarkt een juiste constatering, maar politiek-strategisch niet handig, want 
het verschaft de tegenstanders van het tripartiete bestuursmodel een stok om de 
hond mee te slaan en de minister het argument om te bezuinigen. Tegenstanders, 
die zich ook in het parlement bevinden. De enige fractie die wellicht nog voor het 
middenveld in de bres zou kunnen springen – het cda – is veroordeeld tot de op-
positie en speelt geen rol van betekenis.

Melkert  blijkt in een gesprek met het cba bereid om de korting op de rijksbij-
drage in de tijd uit te smeren, maar hij weigert om over de hoogte van het bedrag 
te praten. Werkgevers en werknemers menen dat de aangezegde korting, naast 
de onplezierige manier waarop de commissie-Van Dijk tot stand kwam, in de 
grond van de zaak een politiek oordeel bevat over de toekomst van de tripartiete 
bestuursvorm. In een gesprek met de minister op 12 oktober 1994 verbreedt het 
cba de discussie. Daarbij komen ook vragen over het door het kabinet gewenste 
bestuursmodel, het gewenste fi nancieringsmodel en het toezicht door de minis-
ter aan de orde. Van der Knaap  en Hazenbosch  concluderen in een verslag over 
de ontwikkelingen dat de bezuiniging van 100 miljoen in 1995 een feit is, maar dat 
de minister ‘bereid is over de rest te praten’. De Verbondsraad stemt in met de ge-
dachte de minister voor te stellen tot arbitrage te komen. Als Melkert  niets voelt 
voor die benadering dan kan het cba via een proces de in 1991 bereikte overeen-
komst via de rechter proberen af te dwingen.287 De minister weigert arbitrage en 
de dreiging van het cba om dan de rechter om een oordeel te vragen wordt niet 
uitgevoerd, omdat partijen het daar uiteindelijk onderling niet over eens wor-
den.288 De discussie sleept zich in het najaar voort. Op 21 december wordt uit-
eindelijk een compromis gesloten over de hoofdlijnen voor de toekomst van Ar-
beidsvoorziening. In dat compromis wordt vooruitgelopen op de conclusies en 
aanbevelingen van de commissie-Van Dijk. Partijen leggen vast dat zij toekomst 
blijven zien voor een tripartiet bestuurde Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Zij ko-
men ook overeen dat het aantal rba’s kan worden gereduceerd en dat de manage-
mentfunctie van het landelijk bureau ten opzichte van de regionale bureaus moet 
worden versterkt. Feitelijk wordt onderscheid gemaakt tussen bestuur en beheer. 
Het bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, de directie wordt verantwoor-
delijk voor de uitvoering van dat beleid. In het cba hebben naast werkgevers en 
werknemers vertegenwoordigers van drie departementen zitting, deze drie wor-
den vervangen door Kroonleden en de bevoegdheden van de minister op het ge-
bied van het toezicht nemen toe. De doelstelling van de organisatie wordt toege-
spitst op het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt en is niet langer breed 
gericht op het functioneren van de arbeidsmarkt. De bezuinigingen die in augus-
tus nog onaanvaardbaar waren voor sociale partners, worden nu geaccepteerd. 
Daarbij daalt de rijksbijdrage met het voorgenomen bedrag, maar krijgt de organi-
satie een groter deel van de middelen uit het Europees Sociaal Fonds en mogen in 
bescheiden mate vormen van contractfi nanciering worden beproefd.289 Dat leidt 
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tot de merkwaardige fi guur dat gemeenten kunnen optreden als opdrachtgever, 
terwijl zij zelf deel uitmaken van de rba’s.

Het cnv accepteert uiteindelijk een compromis dat sterk afwijkt van de inzet die 
het cnv in reacties op de kabinetsvoornemens kiest. Feitelijk is het uitgangspunt 
dat de bezuinigingen van tafel moeten, dan wel adequaat moeten worden vervan-
gen door fi nanciering uit de ww, losgelaten.290 Ook op andere aspecten neemt het 
cnv genoegen met uitkomsten die afwijken van de eigen stellingname. Het Ver-
bond accepteert een structuur die minder decentraal van karakter is en legt zich 
neer bij het feit dat de minister extra bevoegdheden krijgt, waardoor de gelijk-
waardigheid tussen de drie bestuurspartijen wordt aangetast. Feitelijk wordt de 
organisatie een uitvoeringsorganisatie van de minister.

Het cnv worstelt in het najaar met zijn opstelling. Dat blijkt uit het feit dat se-
rieus wordt overwogen de regionale beleidsmedewerkers, die actief zijn in de on-
dersteuningsstructuur via een outplacementtraject elders aan het werk te bren-
gen, zodat de personele gevolgen van een besluit de bestuurlijke betrokkenheid 
te beëindigen, geminimaliseerd worden. Een besluit dat overigens niet wordt ge-
nomen.

In maart 1995 verschijnt het rapport van de commissie-Van Dijk, dat gekenmerkt 
wordt door een vernietigend oordeel over de rol van sociale partners in de tripar-
tiete besturen.291 Sociale partners zijn vooral bezig met het realiseren van hun eigen 
belangen en hebben – zo oordeelt de commissie – onvoldoende oog voor het alge-
meen belang. Het cnv reageert even hardhandig als de commissie oordeelt. ‘Aan-
bevelingen ongevraagd en overbodig’ kopt het persbericht van het cnv op 9 maart. 
‘Van Dijk  schaadt en miskent arbeidsvoorziening’ schrijft Cees van der Knaap  in 
de Volkskrant van 17 maart. Van der Knaap  maakt zich met name kwaad over het 
oordeel dat de commissie uitspreekt over de rol van sociale partners. De weergave 
van die rol door de commissie is onjuist. ‘Onjuist omdat de weinig voortvarende 
besluitvorming van het cba vooral voortkwam uit het onvoorspelbare gedrag van 
de overheid’. Hij meent ook dat de commissie verzuimt de ontwikkeling van de 
laatste jaren in een breder perspectief te plaatsen. ‘Dankzij de tripartisering zijn we 
met de discussies over een vraaggerichte of aanbodgerichte aanpak en het maken 
van afspraken met sectoren veel verder dan vier jaar geleden’. Hij meent dat een tri-
partiete organisatie verhindert dat de arbeidsmarkt segmenteert in een particulier 
deel voor mensen met een sterke positie, terwijl ‘de kansarmen op een uitgeklede 
minimumvoorziening van de overheid zijn aangewezen’.

Het rapport van de commissie vormt voor het cnv aanleiding zich nogmaals 
te beraden op zijn rol in de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. De Verbondsraad 
spreekt zich op 27 maart uit over een document, waarin de cnv-missie binnen de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie opnieuw wordt geformuleerd. Daarbij speelt de 
eigen evaluatie een belangrijke rol, een evaluatie die nogal afwijkt van de commis-
sie-Van Dijk. ‘Het cnv constateert dat dankzij de tripartisering van Arbeidsvoor-
ziening de afgelopen vier jaar duidelijke vooruitgang is geboekt. We zijn echter 
nog geenszins waar we willen wezen’ is de eerste conclusie. Het cnv zegt te hech-
ten aan zijn bestuurlijke betrokkenheid en kiest daarbij nadrukkelijk voor een 
brede voorziening, gericht op de gehele arbeidsmarkt. De keuze voor voortzet-
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ting van de bestuurlijke medeverantwoordelijkheid vindt evenwel niet ongeclau-
suleerd plaats – er moet wel wat te besturen overblijven en de fi nanciering moet 
nu (eindelijk) afdoende en met voldoende zekerheid worden geregeld. In dat ver-
band pleit het cnv opnieuw voor gedeeltelijke fi nanciering uit de ww. Bijna ter-
loops lanceert het cnv een alternatieve bestuursvorm: het cba wordt vervangen 
door een raad van commissarissen en de directie door een raad van bestuur, die 
bestaat uit personen, die het vertrouwen van werkgevers en werknemers genieten, 
maar daar niet in dienst zijn.292 Een model dat al weer spoedig achter de horizon 
verdwijnt, maar wel duidelijk maakt dat het cnv op een creatieve manier probeert 
de eigen uitgangspunten optimaal vorm te geven.

In de notitie Toekomst Arbeidsvoorziening geven Van der Knaap  en Hazenbosch  
hun visie op de cnv-positie in de ontwikkelingen van de Arbeidsvoorzieningsor-
ganisatie. Zij stellen voor dat het cnv zijn positie bepaalt vanuit de gedachte ‘nee, 
tenzij …’. Alleen als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden zal het cnv kun-
nen besluiten bestuurlijke medeverantwoordelijkheid te dragen voor de arbeids-
voorziening in Nederland. Zij schetsen eerst kort de recente gebeurtenissen en 
wijzen daarbij op het feit dat het kabinet een reactie op het rapport van de commis-
sie-Van Dijk aan de Kamer heeft gezonden, die in strijd is met de Partijenovereen-
komst van december 1994. Zij wijzen er ook op dat binnen de werkgeversorgani-
saties diezelfde zienswijze bestaat en dat de werkgevers derhalve grote aarzelingen 
hebben bij het voortzetten van hun bestuurlijke betrokkenheid. ‘Het beeld van de 
nabije toekomst is onoverzichtelijk’, zo menen Van der Knaap  en Hazenbosch. 
‘Elke partij – ook de minister en met uitzondering van de gemeenten – pleit voor 
voortzetting van een tripartiet bestuur Arbeidsvoorziening, maar elk geeft vervol-
gens een andere invulling aan dat begrip’. Het cnv – zo concluderen de schrijvers – 
is onder zes voorwaarden bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Zij 
menen dat de huidige taken van de organisatie gehandhaafd moeten blijven, dat 
de tripartiete bestuurssamenstelling niet kan worden veranderd, dat de minister 
de begroting goed kan keuren, maar daarbij niet bevoegd wordt het beleidsplan 
te wijzigen, dat de minister de fi nanciële afspraken uit de Partijenovereenkomst 
nauwgezet nakomt, dat het toezicht van de minister beperkt blijft tot toezicht op 
de rechtmatigheid en dat door allerhande kleinere voorschriften de positie van be-
stuurders niet feitelijk onmogelijk wordt gemaakt.293

De Verbondsraad deelt die opvatting niet van harte, want de Industrie- en Voe-
dingsbond en de cfo menen dat de formulering ‘ja, mits …’ beter past bij de 
cnv-visie. Van der Knaap  overtuigt hen en uiteindelijk gaan de bondsvoorzitters 
akkoord met de voorwaarden en de toonzetting. Op grond van deze standpuntbe-
paling wordt in de volgende maanden overleg gevoerd met andere sociale partners 
om tot een gezamenlijke reactie op het wetsontwerp te komen.294

Die gezamenlijke reactie komt er. Op 9 november sturen werkgevers en werk-
nemers een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij op een aantal kernelemen-
ten van het wetsvoorstel ingaan. Zij wijzen erop dat mede dankzij de tripartiete 
bestuursstructuur er in toenemende mate ook sectorale arbeidsmarktafspraken 
worden gemaakt, die in het belang zijn van de economie en van de langdurig 
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werklozen. Vervolgens bepleiten zij een brede doelstelling voor de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie. Met de Raad van State constateren zij dat de minister zoveel 
aanwijzingsbevoegdheden krijgt dat het cba een uitvoeringsorganisatie van poli-
tieke besluitvorming wordt.295 Ook waarschuwen zij voor de ontwikkeling dat er 
twee arbeidsvoorzieningscircuits dreigen te ontstaan, dat van de openbare, tripar-
tiete arbeidsvoorziening en dat van de gemeenten. Partijen beperken zich overi-
gens niet tot het leveren van kritiek, maar doen ook voorstellen om de bestuur-
lijke verhoudingen helder te houden. Tot slot spreken sociale partners uit dat zij 
bereid zijn tot bestuurlijke verantwoordelijkheid, zij het dat het wetsvoorstel dan 
grondig moet worden aangepast. ‘Indien deze weg niet begaanbaar is, dan zul-
len so ciale partners zich beraden op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid in de 
nieuwe Arbeidsvoorzieningsorganisatie’.296

Uit de schriftelijke behandeling blijkt dat de minister niet tegemoetkomt aan de 
wensen van de sociale partners. Dat brengt werkgevers en werknemers ertoe in 
april 1996 opnieuw een brief aan de Kamer te sturen. Zij wijzen daarin op de para-
doxale benadering van de minister, die enerzijds niet afl aat het belang van betrok-
kenheid van sociale partners te beklemtonen en anderzijds nadrukkelijk aangeeft 
dat hij ‘een sturende rol wil hebben, zowel ten aanzien van het beleid als ten aan-
zien van de uitvoering’. Partijen herhalen hun argumenten en gaan een stap verder 
in het markeren van hun positie: ‘indien onze voorstellen door de Tweede Kamer 
onverhoopt niet worden aangenomen, zullen sociale partners afzien van hun in de 
nieuwe Arbeidsvoorzieningswet gegeven recht om namens hun organisaties le-
den voor de besturen voor te dragen’.297 Uit deze en de eerdere brief blijkt dat het 
cnv niet de enige organisatie is met overwegende bezwaren. De zes criteria, die 
het cnv formuleert om bestuurlijk betrokken te blijven, worden de facto gedeeld 
door de andere sociale partners.

In de Verbondsraad van 20 mei 1996 meldt Van der Knaap  dat er een gesprek 
heeft plaatsgevonden met de minister. Melkert  heeft aangegeven dat hij met wij-
zigingsvoorstellen wil komen ten aanzien van de doelstelling en de verhouding 
tussen de minister en het cba. Er zijn nog geen teksten, dus een defi nitief oordeel 
over de plannen van de minister is nog niet te geven.298 Een paar weken later con-
stateert Van der Knaap  dat kan worden vastgesteld dat de nieuwe Arbeidsvoor-
zieningswet niet voldoet aan de zes toetsingscriteria die de Verbondsraad op 26 
juni 1995 heeft geformuleerd. Hij meent evenwel dat ‘het geen enkel effect op 
de buitenwereld heeft om op dit moment uit de arbeidsvoorzieningsorganisatie 
te stappen. Door het besluit aan te houden kan het cnv zijn positie binnen deze 
organisatie gebruiken als drukmiddel bij de besluitvorming in het sociale zeker-
heidsdossier’. De Verbondsraad deelt de conclusies van Van der Knaap  en ‘besluit 
uit strategische overwegingen het besluit om op te stappen aan te houden’.299

Gedurende de zomermaanden krijgen sociale partners de indruk dat de minis-
ter bereid is tot een zeker compromis. Dat brengt hen ertoe om in de Stichting 
van de Arbeid Enkele hoofdlijnen voor een toekomstig Arbeidsvoorzieningsbeleid 
vast te leggen. Als de minister bereid blijkt die hoofdlijnen te onderschrijven, dan 
zijn de partners bereid tot bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het cnv maakt zijn 
fi nale afweging: ‘aangezien de minister deze notitie onderschrijft en ook fnv en 
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rco in arbeidsvoorziening blijven participeren, wordt de raad voorgesteld om als 
cnv vanaf 1 januari 1997 deel te nemen aan de besturen Arbeidsvoorziening’. Van 
Overbeek  – Onderwijs – constateert op grond van dit voorstel ‘dat de participa-
tie van de fnv binnen arbeidsvoorziening van doorslaggevend belang is voor de 
deelname van het cnv’. Hij herinnert aan de zes voorwaarden, die het cnv eerder 
formuleerde en stelt dat ‘het proces van het formuleren van wellicht al te harde 
criteria niet vruchtbaar is gebleken’. Westerlaken  is dat niet met hem eens: juist de 
opstelling van het cnv heeft effecten in de door het cnv gewenste richting heeft 
gesorteerd.300 Wat hij daarbij gemakshalve vergeet, is dat het cnv gaande het pro-
ces van fi nanciële korting, evaluatie en wetsaanpassing steeds verdergaande con-
cessies gedaan heeft. Een vergelijking tussen de nieuwe wet en de zes cnv-criteria 
voor voortzetting van de bestuurlijke verantwoordelijkheid maakt snel duidelijk 
dat aan geen enkel criterium is tegemoetgekomen.

Ter illustratie het debat over de doelstelling van de nieuwe wet. In de nieuwe 
wet staat de volgende doelstelling geformuleerd: ‘De Arbeidsvoorzieningsorgani-
satie heeft tot doel het bevorderen van de aansluiting van het aanbod van arbeids-
krachten op de vraag naar arbeidskrachten, in het bijzonder door dienstverlening 
aan de moeilijk plaatsbare werkzoekenden’.301 Een van de zes cnv voorwaarden 
luidt dat de doelstelling uit de Arbeidsvoorzieningswet 1990 moet worden ge-
handhaafd. Die doelstelling luidt: ‘De Arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft tot 
taak een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag naar en aanbod van ar-
beidskrachten op de arbeidsmarkt te bevorderen’.302 De verschillen springen in het 
oog. In de nieuwe doelstelling is de werkzoekende, in het bijzonder de moeilijk 
plaatsbare werkzoekende, het vertrekpunt. In de ‘oude’ wet staat de brede aan-
sluiting centraal. Daarachter gaat een wereld van opvattingen over het te voeren 
beleid schuil. Het past om hier kort daarop in te gaan.

Als het cnv in het begin van de jaren ’80 pleit voor een grotere verantwoordelijk-
heid van sociale partners bij het te voeren arbeidsmarktbeleid, gebeurt dat mede 
vanuit onvrede over het functioneren van de openbare arbeidsvoorziening. In de 
zienswijze van het cnv moet die grotere verantwoordelijkheid leiden tot bestuur-
lijke medeverantwoordelijkheid. Die krijgt vorm in de Arbeidsvoorzieningswet 
1991. Het cnv heeft niet alleen opvattingen over de institutionele vormgeving, maar 
ook over de inhoud van het te voeren beleid. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie 
moet een gezaghebbende rol op de Nederlandse arbeidsmarkt spelen. In het begin 
van de jaren ’90 vormt de langdurige werkloosheid een van de belangrijkste sociale 
problemen. Het cnv meent dat er een taak ligt voor de tripartiete organisatie om 
mee te werken aan de oplossing van dat probleem. Daarbij speelt de zogenoemde 
draaggolfgedachte een belangrijke rol. Die gedachte komt erop neer dat een sterke 
en gezaghebbende intermediair op de arbeidsmarkt in staat moet zijn om via gericht 
beleid langdurig werklozen aan werk te helpen al dan niet met behulp van scholing 
en/of werkervaring. Een visie die overigens breed wordt onderschreven, ook door 
de verder zeer kritische commissie Van Dijk. De ‘draaggolf’ kent overigens beper-
kingen, zo leert de praktijk, want niet alle werklozen kunnen aan werk worden ge-
holpen – hoe sterk de positie van Arbeidsvoorziening ook zou zijn.

526-663•Hazenbosch H10.indd   614 08-04-2009   22:39:33



In november 1993 publiceert het cnv een nota: De onderkant van de arbeids-
markt. In die nota analyseert het cnv de problemen op de arbeidsmarkt en ge-
bruikt daarbij het begrip ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Het cnv constateert dat 
naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt van een werkzoekende groter wordt, de 
kans afneemt dat hij werkt vindt. De ondersteuning van langdurig werkzoeken-
den moet dan ook worden afgestemd op die afstand. De afstand tot de arbeids-
markt van een bepaalde groep langdurig werkzoekenden is zo groot dat eerst 
andere maatregelen nodig zijn dan arbeidsmarktmaatregelen. In het Haagse jar-
gon worden deze werklozen ‘werkzoekenden van de vierde categorie’ genoemd: 
mensen die eerst via maatschappelijk werk e.d. moeten worden begeleid en geac-
tiveerd alvorens kans te maken op werk.303 De kritiek op deze cnv-benadering is 
niet mals, zeker ook omdat het Verbond meent dat de groep werklozen met een te 
grote afstand tot de arbeidsmarkt niet onder de werkingssfeer van Arbeidsvoor-
ziening thuishoort. Het is vooral een taak van de gemeente, die over passende ac-
tiveringsinstrumenten beschikt. Maar ondanks de kritiek wordt ook het gesigna-
leerde probleem herkend. Na het activeringstraject moet deze groep werklozen 
wel aan werk worden geholpen en daarbij speelt de draaggolfgedachte een belang-
rijke rol. Daartoe moet de Arbeidsvoorzieningsorganisatie een gezaghebbende 
positie kunnen opbouwen en dat lukt niet als de aandacht vooral op de onder-
kant van de markt moet worden gericht. De nieuwe doelstelling belemmert die 
opbouw aanzienlijk, want feitelijk wordt de gedachte van de ‘draaggolf’ losgela-
ten.304 Het ligt dan ook voor de hand om te constateren dat niet wordt voldaan aan 
de voorwaarde van het cnv om de draaggolfgedachte verder uit te bouwen. Een 
vergelijkbare analyse is te maken rond de bestuurlijke verhoudingen. De Raad van 
State constateert dat het cba een uitvoeringsorganisatie van de minister wordt, so-
ciale partners onderschrijven die analyse en vinden die situatie ongewenst. De wet 
passeert op dit punt ongewijzigd het parlement, maar partijen beoordelen de ver-
houdingen na afl oop van het wetgevingsproces blijkbaar anders dan aan het be-
gin daarvan.

Toch schikt het cnv zich, waarbij openlijk wordt toegegeven dat niet wordt vol-
daan aan de eigen voorwaarden. Daarbij speelt een aantal argumenten. Het eerste is 
dat van de burgemeester in oorlogstijd: blijven is altijd beter dan vertrekken, zeker 
ook omdat duidelijk wordt dat het cnv de enige organisatie is die niet zal deelne-
men. Een tweede argument is verbonden met de ontwikkelingen op het terrein van 
de uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid. Het gevolg van de parlementaire en-
quête naar de uitvoeringsorganisatie leidt tot het politiek voornemen om vergaand 
in te grijpen. Het cnv is bevreesd zichzelf buiten dit debat te stellen als niet (langer) 
bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de openbare arbeidsvoor-
ziening. Ondanks deze overwegingen blijft het opvallend dat het cnv bij opeenvol-
gende confl icten dreigt met vertrek en keer op keer voorwaarden formuleert voor 
de continuering van de medeverantwoordelijkheid en daar eveneens keer op keer 
geen consequenties aan verbindt. De kracht van een dreigement schuilt in het ver-
mogen die dreiging te realiseren. Blijkbaar ontbreekt het het cnv aan die kracht en 
accepteert de organisatie een uitvoeringspositie – een opstelling die haaks staat op 
de eigen visie op de relatie tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld.
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Op 1 januari 1997 wordt de nieuwe wet van kracht. Melkert  heeft het primaat 
van de politiek hersteld. Hazenbosch , die een andere functie binnen het cnv heeft 
gekregen, wordt in het cba opgevolgd door A.J. de Geus , die bestuurlijk verant-
woordelijk is voor het sociale zekerheidsbeleid. Daaruit blijkt dat ook binnen 
het cnv een intensieve samenwerking tussen het sociale zekerheidsbeleid en het 
arbeidsmarktbeleid vorm krijgt. Vanuit de bestuurlijke positie rond het arbeids-
marktbeleid kan De Geus  pogen de ontwikkelingen op het gebied van de uitvoe-
ringsorganisatie de door het cnv gewenste kant op te sturen. Overigens houden de 
cnv-bonden het voor gezien. Zij wensen niet langer bestuurders uit hun organisa-
ties te benoemen in de regionale besturen. De poging om regionaal arbeidsmarkt-
beleid te verknopen met sectoraal arbeidsmarktbeleid is daarmee in belangrijke 
mate mislukt, terwijl het wel een speerpunt van het cnv-beleid is.305

Afgaande op de geschetste gebeurtenissen kan de periode 1991-1996 worden ge-
typeerd als een periode waarin discussies over de taken, de vormgeving en de fi -
nanciering van de tripartiete Arbeidsvoorziening centraal staan. Wie de achter-
eenvolgende bundels Verbondsraadsverslagen doorbladert, zal zich niet aan de 
indruk kunnen onttrekken dat de top van de christelijke vakbeweging veel doende 
was met de genoemde facetten en weinig inging op de beleidsinhoudelijke kant. 
Die indruk is niet helemaal juist. In de eerste helft van de jaren ’90 formuleert het 
cnv zijn arbeidsmarktbeleid in eigen nota’s.306 Die nota’s bedoelen een raamwerk 
te formuleren voor rba-leden waarop zij hun inbreng in de besturen kunnen ba-
seren. In de nota’s legt het cnv de nadruk op de al eerder genoemde draaggolfge-
dachte om op die manier mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt toch 
aan het werk te krijgen. Het cnv-beleid onderscheidt zich niet van de algemene 
beleidsopvatting dat door scholing, werkervaring en loonkostensubsidies werk-
zoekenden aan de slag kunnen komen. Er moet veel tijd worden gestoken in de 
discussies over de structuur en de fi nanciering. Dat gaat ontegenzeggelijk ten kos-
te van het beleid en de beleidscreativiteit.

Uit de evaluatie van de wet door de commissie-Van Dijk blijkt niet alleen onvre-
de met het besturingsmodel, maar ook het ontwikkelde beleid heeft onvoldoende 
resultaat, want in de visie van de commissie en van de politiek daalt de langdurige 
werkloosheid onvoldoende. Getalsmatig gezien heeft de commissie een punt, zij 
het dat voorbij wordt gegaan aan het feit dat de conjuncturele vertraging leidt tot 
oplopende werkloosheid. Dat kan niet verweten worden aan de bemiddelaar op 
de arbeidsmarkt.

De Arbeidsvoorzieningswet zelf bevat weinig beleidsinhoudelijke bepalingen. 
De gedachte daarachter is dat het cba en de rba’s in grote vrijheid het eigen be-
leid moeten kunnen bepalen. Zeker achteraf gezien is het de vraag of dat een ver-
standige aanpak is gebleken. De politiek en het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, dat in één klap 5.000 medewerkers minder telt, moeten wennen 
aan het bestaan van een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Omgekeerd is dat 
overigens ook het geval. Maar door het ontbreken van breed gedragen beleids-
inhoudelijke overeenstemming tussen alle actoren, door het ontbreken van goed 
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verwachtingsmanagement bij het cba en door voortdurende confl icten komt het 
cba niet voldoende toe aan het realiseren van de eigenlijke doelstelling. Daar komt 
overigens nog een ander argument bij. 

Er wordt bij de voorbereiding van de wet na lang heen en weer praten gekozen 
voor een regionaal bestuursmodel, waarin ook de gemeenten deelnemen. Voor 
het cnv betekent die deelname dat de gemeenten niet zelfstandig arbeidsmarktbe-
leid moeten gaan voeren, maar zij worden daar in de praktijk wel toe uitgenodigd 
doordat de minister de banenpools en het jwg introduceert en de uitvoering op-
draagt aan de gemeenten.

Er is nog een argument: het voormalige Directoraat-Generaal voor de Arbeids-
voorziening is een sterk centralistische organisatie. Tijdens de voorbereiding van 
de Arbeidsvoorzieningswet wordt tegen die achtergrond uitvoerig gediscussieerd 
over de mate van decentralisatie en de uitkomst daarvan is, dat regionale bestu-
ren binnen het landelijk meerjaren beleidskader een grote mate van beleidsvrij-
heid krijgen. Die vrijheid geldt ook de inrichting van de regionale organisatie. Die 
ontwikkeling is in sommige gevallen de oorzaak van langdurige debatten tussen 
het centrale en decentrale niveau. Een situatie, die in de Partijenovereenkomst in 
1995, tot grote woede van de regionale organisatie, gedeeltelijk wordt terugge-
draaid in het zogenoemde ‘een-concernmodel’.

Dat de geschiedenis van de openbare arbeidsvoorziening loopt zoals het loopt, 
is niet aan een oorzaak te wijten, maar aan een samenspel van uiteenlopende za-
ken. Het cnv – noch de andere bestuurspartijen – blijkt in staat voldoende greep 
te krijgen op de ontwikkelingen. Dat hoopte het cnv zeker in de jaren ’80. De te-
leurstelling en de verwijten aan het adres van anderen zijn dan ook aanzienlijk als 
gaandeweg de jaren ’90 blijkt dat het experiment feitelijk is mislukt, bestuurlijk en 
ook in belangrijke mate beleidsinhoudelijk. Onduidelijk zal blijven of er bij onge-
wijzigd beleid wel positieve resultaten bereikt hadden kunnen worden.

De discussie over de Arbeidsvoorzieningsorganisatie staat niet op zichzelf. Al 
eerder is terloops gewezen op de parlementaire enquête naar de uitvoeringsor-
ganisatie sociale zekerheid. De commissie-Van Dijk  en ook anderen wijzen op 
het grote belang van een goede samenwerking tussen de arbeidsbemiddelaar en 
de uitkeringsverstrekker. Zeker ook omdat aan de uitvoeringsorganisatie meer en 
meer volume-eisen worden gesteld. Op 7 december 1995 dient vvd-kamerlid H. 
van Hoof  tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid een motie in. Hij vraagt de Kamer ‘gehoord de beraadslaging’ uit te 
spreken dat ‘het wenselijk is dat de verdere uitwerking en concretisering van de 
uitvoeringsorganisatie van arbeidsvoorziening en sociale zekerheid in samenhang 
en gelijktijdig plaatsvindt’.307 De Kamer steunt die motie. Het cnv staat zeker niet 
afwijzend tegenover de strekking van de motie, want in eigen kring wordt al enige 
tijd nagedacht over de vraag hoe ook binnen het cnv beter kan worden samenge-
werkt tussen de diverse disciplines. Ook extern bepleit het cnv een betere afstem-
ming die o.a. vorm krijgt in regelmatige gesprekken tussen het cba en de Federa-
tie Bestuur van de Bedrijfsverenigingen. In de brief, die sociale partners in april 
1996 aan de Kamer zenden en waarin zij zich kritisch uitspreken over de nieuwe 
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Arbeidsvoorzieningswet, geven zij expliciet aan in te stemmen met de motie-Van 
Hoof . Waarschijnlijk staat hun op dat moment een andere uitkomst van deze ‘on-
derlinge samenhang’ voor ogen dan zich in de volgende jaren ontwikkelt.

Doelgroepen
Arbeidsmarktbeleid is niet alleen een gevecht om institutionele macht, maar kent 
ook tal van inhoudelijke aspecten. In het verlengde van de interne aandacht voor 
doelgroepen, is het cnv nauw betrokken bij het arbeidsmarktbeleid voor minder-
heden en probeert het bij te dragen aan het verbeteren van de arbeidskansen van 
vrouwen.

Eind 1990 is in de Stichting van de Arbeid een akkoord gesloten rond de arbeids-
marktpositie van minderheden. In Meer werk voor Minderheden maken werkge-
vers en werknemers afspraken om de komende jaren 60.000 allochtone werklozen 
aan werk te helpen. Dat moet leiden tot een evenredige deelname van buitenlandse 
werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Begin 1991 zendt de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelgenheid een adviesaanvrage aan de ser, waarin hij onder 
andere vraagt of er in de zienswijze van de Raad wettelijke ondersteuning nodig is 
voor de gemaakte afspraken in de Stichting. Het advies komt in maart 1992 in de 
Verbondsraad aan de orde. Cremers  vat het advies samen door te wijzen op het be-
lang van ondersteunende wetgeving ten aanzien van minderheden. Ook werkgevers 
erkennen dit, zij het dat werkgevers en werknemers het daar pas na moeizame on-
derhandelingen over eens zijn geworden.308 Het compromis is gevonden door via 
wetgeving zorg te dragen voor uniforme informatieverzameling en -voorziening. De 
ser stelt dat in de huidige praktijk allerlei ongelijksoortige informatie beschikbaar 
komt en dat daardoor effectieve beleidsvoering wordt belemmerd. De Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie krijgt een rol in het stimuleren van het bedrijfsleven om taakstel-
lende werkplannen binnen bedrijven te stimuleren – daarvoor zijn beleidsadviseurs 
minderheden in dienst bij die organisatie – en krijgt de bevoegdheid om bedrijven 
om informatie te vragen – bedrijven die dat weigeren kunnen worden gedwongen 
als het rba duidelijk maakt dat die gevraagde informatie vitaal is voor de realisatie 
van het voorgenomen beleid. Hier komen de werknemers de werkgevers tegemoet, 
die tegen een algemene verplichting tot informatieverschaffi ng zijn.309

De effecten van de afspraken in de Stichting van de Arbeid worden verwoord 
in interim-evaluaties. De tweede evaluatie in het voorjaar van 1993 – halverwege 
de looptijd van de afspraken – wijst uit dat er veel gebeurd is, maar dat het doel 
– evenredige arbeidsdeelname van allochtonen – nog niet dichterbij is gekomen. 
Dat heeft zeker twee oorzaken. Bij het maken van de oorspronkelijke afspraken is 
onvoldoende rekening gehouden met de instroom van buitenlanders. Getalsma-
tig komen er wel steeds meer nieuwe landgenoten aan het werk, maar als gevolg 
van de komst van nieuwe landgenoten blijft het deelnamepercentage gelijk. Daar-
naast constateert de Stichting dat de overgrote meerderheid van de bedrijven nog 
geen  taakstellende plannen tot ontwikkeling heeft gebracht en daardoor is er nog 
onvoldoende sprake van een georganiseerde aanpak van het probleem.310 De Ver-
bondsraad neemt kennis van de evaluatie en ziet blijkbaar geen reden om daar af-
zonderlijk over van gedachten te wisselen.311
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Cremers  geeft in een brief aan de Stichting van de Arbeid een overzicht van de 
activiteiten, die de christelijke vakbeweging zelf heeft ondernomen om invulling 
aan het akkoord uit 1990 te geven. Uit dat overzicht blijkt dat het doelgroepenbe-
leid steeds meer een integraal onderdeel is gaan vormen van het cnv-beleid. ‘De 
essentie van het Stichtingsakkoord – zo schrijft hij – is opgenomen in het arbeids-
voorwaardenbeleid van het cnv voor 1992. Met de bonden is nadrukkelijk afge-
sproken dat dit wordt meegenomen in de cao-onderhandelingen’. Uit het vervolg 
van zijn brief blijkt dat deze strategie positieve resultaten heeft. Maar niet alleen in 
het arbeidsvoorwaardenbeleid wordt aandacht gevraagd voor de positie van min-
derheden. Ook de cnv’ers, die de openbare arbeidsvoorziening medebesturen, 
schenken ruim aandacht aan dit aspect van het arbeidsmarktbeleid.312

Deeltijdarbeid
Na aanvankelijke aarzelingen rond deeltijd – mensen worden afgescheept met 
kleine baantjes – groeit binnen het cnv de belangstelling voor deze vorm. Het 
blijkt dat vooral vrouwen in deeltijd willen werken om zo hun zorgtaken te kun-
nen combineren met het verrichten van betaalde arbeid. De positieve waardering 
van deeltijdwerk blijkt uit een reeks aanbevelingen van de ser en de Stichting van 
de Arbeid om deeltijdwerkers en voltijdwerkers gelijk te behandelen. In de zomer 
van 1993 stemt de Verbondsraad in met een nota van de Stichting van de Arbeid, 
waarin gepleit wordt voor het stimuleren van vrijwillige deeltijdarbeid als een in-
strument om de teruglopende werkgelegenheid aan te pakken. Hiermee is deel-
tijdarbeid meer geworden dan een bepaald soort arbeidsovereenkomst, het is ook 
een instrument in het kader van de werkloosheidsbestrijding en lijkt welhaast de 
plaats in te nemen van de discussies over arbeidstijdverkorting. Niet langer collec-
tief, bij cao geregelde vermindering van het aantal wekelijkse arbeidsuren, maar 
een herverdeling van arbeid gebaseerd op de vrije keus van mensen.

De Stichting van de Arbeid stelt vast dat de groei van het aantal deeltijdbanen te 
wensen overlaat en doet derhalve een aantal voorstellen aan cao-partijen om de 
groei er weer in te krijgen. In de kern komen de adviezen er op neer dat partijen 
nog eens grondig naar hun eigen regelingen moeten kijken om zo mogelijke be-
lemmeringen voor deeltijdwerk weg te nemen.313 Belangrijk discussiepunt is of er 
een wettelijke regeling nodig is. Op dit punt is de Stichting verdeeld, zo blijkt uit 
een brief die aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gezon-
den. De fnv ‘heeft steeds sympathiek gestaan tegenover de gedachte van een wet-
telijk vast te leggen “recht op deeltijd”’. De praktijk is dat veel verzoeken om in 
deeltijd te mogen werken stuiten ‘op blokkades van werkgeverskant’. In de nota 
van de Stichting wordt aanbevolen daarover in cao’s goede afspraken te maken, 
maar de fnv vraagt zich af of dat voldoende effect zal hebben. De vakcentrale be-
pleit nog geen wettelijke regeling, want ‘de fnv beraadt zich’ nog. Toch wordt 
impliciet duidelijk dat de fnv voorstander is van een wettelijk recht. Werkgevers, 
cnv en mhp voelen niets voor zo’n wettelijke vastlegging, zij het dat ieder ei-
gen argumenten heeft. Met betrekking tot het werken in deeltijd – zo merken de 
werkgevers op – ‘kan geenszins worden gesproken’ van een ‘fundamenteel recht 
van werknemers’ dat wettelijke verankering behoeft. Om mogelijke strijdige be-
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langen van werkgevers en werknemers te verzoenen is ‘maatwerk vereist’ en een 
wettelijke regeling kan naar zijn aard nooit meer dan algemeen zijn. cnv en mhp 
komen tot dezelfde conclusie als de werkgevers, maar volgen een ander spoor: 
‘een wettelijke recht op deeltijd verhoudt zich slecht met de onvervreemdbare 
rechten van sociale partners arbeidsvoorwaarden in cao’s te regelen. Afspraken 
over arbeidsduur horen daar uitdrukkelijk bij’. En daarmee stellen deze vakcen-
trales een wettelijk regeling op gelijke voet met de zo vaak zo fel bestreden loon-
maatregelen.314

Dit ferme cnv-standpunt is overigens niet onomstreden in eigen huis. Van 
Overbeek  – Onderwijs – ‘deelt mee dat de kov pleit voor een wettelijke regeling 
voor deeltijdwerk’.315 De onderwijsbond houdt in de loop van de tijd vast aan deze 
stellingname, zoals in 1997 blijkt naar aanleiding van de discussie over een initia-
tiefwetsontwerp van GroenLinks fractievoorzitter P. Rosenmöller . Rosenmöller  
wil het recht op deeltijdarbeid wettelijk verankeren omdat – zo stelt hij – de aan-
bevelingen van de Stichting te weinig resultaat hebben. Het cnv deelt die opvat-
ting niet – ondanks een weinig positieve evaluatie van de Stichting van de Arbeid – 
en publiceert daarover samen met de werkgevers een artikel in dagblad Trouw. En 
dat komt Westerlaken  op een forse reprimande van de Verbondsraad te staan. Uit 
de evaluatie van de Stichting blijkt dat ‘het aantal deeltijdafspraken in cao’s ge-
staag is gegroeid evenals het aantal mensen dat in deeltijd werkt. (…) De kwaliteit 
van de afspraken ligt in veel gevallen duidelijk onder de inhoud van de aanbevelin-
gen over deeltijd uit 1993’.316 De Verbondsraad neemt dan ook ‘koel’ kennis van 
de evaluatie en aarzelt duidelijk over het cnv-standpunt dat een wettelijke rege-
ling niet gewenst is. De mededeling van Van der Knaap , dat de werkgevers bereid 
zijn verdergaande aanbevelingen te doen als de Stichting zich uitspreekt tegen het 
initiatief van Rosenmöller , maakt dan ook weinig indruk.317 Min of meer stilzwij-
gend wordt overeengekomen dat het cnv zijn standpunt niet al te luid naar voren 
zal brengen. Een gezamenlijk artikel met de werkgevers valt daar niet onder. ‘Van 
Overbeek , sprekend als privé-persoon èn namens de Onderwijsbonden, merkt op 
dat hij nadrukkelijk in een vorige Verbondsraadsvergadering had aangegeven hoe 
gevoelig het onderwerp deeltijdarbeid ligt in zijn achterban. (…) Hij voelt zich 
persoonlijk heel erg geraakt’. Andere voorzitters vallen hem bij en Westerlaken  
rest niets anders dan nederigheid. ‘De voorzitter vindt het heel vervelend als lijkt 
dat het de bedoeling was personen te beschadigen. (…) De positie van de Onder-
wijsbonden is overwogen, maar in het totaal van de zaken die plaatsvonden, heeft 
hij fi naal de verantwoordelijke afweging gemaakt dat het beter was iets te doen 
met werkgevers dan helemaal niets’.318 De woede van Van Overbeek  is begrijpe-
lijk, want mede als gevolg van deze actie sneuvelt het initiatief van Rosenmöller  in 
de Eerste Kamer. ‘Via een geslaagde lobby van cnv en vno/ncw besloot het cda319 
op de valreep tegen het wetsontwerp te stemmen, waardoor het geen meerderheid 
kreeg’ zo constateert J. Stekelenburg  (pvda) in 2000 tijdens zijn maidenspeech in 
de senaat.320 Op de achtergrond van deze verschillende visies speelt waarschijnlijk 
nog iets anders. Binnen de protestantse traditie van het cnv is er – zij het wisse-
lend in de tijd – een zekere huiver geweest voor overheidsoptreden op het terrein 
van de vakbeweging. De ‘soevereiniteit in eigen kring’ krijgt in de discussies rond 
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het nieuwe visieprogramma stellig een nieuwe impuls en dat leidt tot toenemen-
de terughoudendheid bij delen van het cnv als het gaat om wetgeving. Voorzitter 
Westerlaken  is daar de verpersoonlijking van. De kov en ook andere katholieke 
organisaties voelen zich meer thuis bij de leer van de subsidiariteit, die traditioneel 
opgeld doet in rooms-katholieke kring. Van Overbeek  werpt zich op als woord-
voerder van die stroming binnen het cnv. De spanning tussen deze twee visies op 
de rol van de wetgevende overheid wordt meestal eenvoudig overbrugd, maar op 
bepaalde momenten – als de belangen groot worden – blijkt dat de twee benade-
ringen niet tot hetzelfde resultaat leiden. Het debat over deeltijd is een voorbeeld. 
Hier vechten de twee visies om de voorrang en dat gaat gepaard met harde woor-
den en een grote mate van persoonlijke betrokkenheid, zoals blijkt uit de geciteer-
de interventie van Van Overbeek .

Uitzendarbeid
Wij gaan terug in de tijd, terug naar de jaren ’60. De spanningen op de Nederland-
se arbeidsmarkt zijn groot en allerwegen wordt gezocht naar het verminderen van 
die spanning. Het verschijnsel koppelbaas duikt op, een verschijnsel waaraan de 
vakbeweging een hartgrondige hekel heeft. In de marges van de mogelijkheden 
beginnen uitzendbureaus hun werk. Uitzendbureaus stellen arbeidskrachten ter 
beschikking en einde werk betekent in de praktijk einde arbeidsovereenkomst. 

cnv-bestuurder D.H. Grasman  geeft begin jaren ’70 blijk van zijn aarzelingen 
bij deze nieuwe ontwikkelingen en spreekt zijn duidelijke voorkeur uit voor een 
normale arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Hij toont zich 
gelukkig met het feit dat op grond van de wet uitzendbureaus over een vergun-
ning moeten gaan beschikken. Hij formuleert enkele voorwaarden waaraan die 
vergunning moet voldoen. Zo moet de vergunning een tijdelijk karakter hebben,  
moet de duur waarop mensen mogen worden uitgezonden worden afgegrendeld 
tot een bepaalde korte periode en mogen  uitzendkrachten ten hoogste 10% meer 
verdienen dan de vaste medewerkers.321 Grasman  tekent de hoofdlijn van het cnv-
beleid: ter beschikking stellen van arbeidskrachten moet vergunningsplichtig zijn 
en de voorwaarden waaronder wordt uitgezonden moeten strak zijn. Blijkbaar 
legt het cnv zich neer bij het verschijnsel, maar poogt het de minder goede kanten 
te beheersen door een vergunningsplicht.

In de loop van de jaren ’70 verandert de visie van het cnv op het verschijnsel 
niet.  Dat blijkt in het najaar van 1979  bij de behandeling van een tripartiet rapport 
over knelpunten op de arbeidsmarkt.322 De Verbondsraad stelt vast dat niet alleen 
koppelbazen strafbaar moeten zijn, maar ook gebruikers van koppelbazen. Daar-
naast streeft het cnv ernaar ‘op den duur uitzendbureaus op commerciële basis te 
verbieden. Deze activiteiten moeten bij voorkeur worden overgenomen door de 
gab’s’.323 Met deze stellingname wil het cnv duidelijk maken dat de bemiddeling 
van werknemers een verantwoordelijkheid van de overheid is en dat arbeidsbe-
middeling geen bron van winst mag zijn.

Beleidsmedewerker H. Nentjes  zet in de zomer van 1981 uiteen welke bezwa-
ren het cnv eigenlijk heeft tegen commerciële uitzendbureaus. Het eerste be-
zwaar is van principiële aard. Het houdt in dat een taak die is voorbehouden aan 
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622 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

de overheid – te weten arbeidsbemiddeling – wordt uitgevoerd door commerci-
ele organisaties. Er wordt met andere woorden geld verdiend aan het bemiddelen 
van mensen. Commerciële bureaus hebben daarom geen enkel belang bij het tot 
stand komen van een vast dienstverband, want dan droogt hun inkomstenbron 
spoedig op. Mensen die aangewezen zijn op uitzendarbeid verkeren door de aard 
van het dienstverband in permanente onzekerheid. Een tweede argument is dat 
door het optreden van uitzendbureaus arbeidsonrust kan ontstaan. Dat geldt met 
name in situaties van spanningen op de arbeidsmarkt, waarbij tijdelijke arbeids-
krachten een hoger salaris ontvangen dan de werknemers met een vast dienstver-
band. Een derde bezwaar is dat werkgevers in economisch moeilijke tijden geen 
vast personeel aantrekken, maar het werk laten doen door uitzendkrachten. Die 
benadering draagt niet bij aan stabiliteit van de bedrijfstak of de onderneming en 
door deze opstelling ontwijken werkgevers hun verantwoordelijkheid in de strijd 
tegen de werkloosheid. Een vierde argument schuilt in de rechtspositie van de 
uitzendkracht. Einde werk betekent einde arbeidsovereenkomst en dat leidt tot 
grote onzekerheid bij deze groep werknemers. Een laatste bezwaar is dat uitzend-
werknemers minder rechten hebben dan andere werknemers. Zo hebben zij geen 
medezeggenschap in het bedrijf waar zij werken noch bij het bureau dat hen ter 
beschikking stelt. Met enige tegenzin – zo lijkt het – somt Nentjes  kort de voor-
delen van uitzendwerk op. Uitzendbureaus slagen erin mensen aan werk te hel-
pen, waar andere instellingen, zoals het gewestelijk arbeidsbureau, falen. Omdat 
de overheid via een vergunningenstelsel toezicht houdt, worden uitwassen voor-
komen en is de ruimte voor koppelbazen geringer. ‘Al met al is men in brede kring 
van de vakbeweging van mening dat de bezwaren tegen commerciële uitzendbu-
reaus zwaarder wegen dan de voordelen’. Nentjes  pleit dan ook voor het verder 
aanscherpen van de vergunningsvoorwaarden zodat het verschijnsel uitzenden 
beperkt blijft en zeker niet in omvang toeneemt. Ook kan in cao-overleg gepro-
beerd worden om afspraken te maken over het tegengaan van de inzet van uit-
zendkrachten.324

Een aantal jaren later herhaalt Nentjes  zijn overwegende bezwaren tegen uit-
zendbureaus, maar hij plaatst die bezwaren wel in een ander licht. Hij wijst erop 
dat steeds meer mensen in fl exibele relaties werken en hij meent dat uitzendbu-
reaus wel degelijk bestaansrecht hebben als het duidelijk om tijdelijk werk gaat. 
‘Verder biedt de uitzendformule de mogelijkheid om mensen die een achterstand 
op de arbeidsmarkt hebben van dienst te zijn’. Tegen die achtergrond draagt het 
cnv al jaren bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Start, het uitzendbureau van 
de arbeidsbureaus. Daarbij is van belang dat het doel van Start niet is om winst te 
maken, maar wel om mensen aan een vaste baan te helpen. Als het cnv zou moe-
ten kiezen tussen uitzendwerk en andere vormen van fl exarbeid, dan gaat de voor-
keur toch uit naar de eerste vorm. Die is gereglementeerd en er is een uitzend-
cao. Nentjes  noteert dat de vergunningsvoorschriften tegen de zin van het cnv in 
wel steeds soepeler worden. Zo mocht eerst voor een periode van maximaal drie 
maanden worden uitgezonden; die termijn is nu naar zes maanden gebracht. Eer-
der ook kreeg een uitzendorganisatie een vergunning voor twee jaar, nu is die pe-
riode verlengd tot vier jaar.325

526-663•Hazenbosch H10.indd   622 08-04-2009   22:39:35



Toch verandert de houding van het cnv ten opzichte van het fenomeen uit-
zendarbeid langzaam maar zeker. Dat blijkt uit de Arbeidsvoorzieningswet. Dit 
wetsontwerp, dat in het vergaderjaar 1987-1988 bij de Tweede Kamer wordt in-
gediend, breekt met de traditie dat arbeidsbemiddeling een overheidstaak is. Er 
komt een vergunningenstelsel voor het bedrijfsmatig bemiddelen van arbeid. De 
vakbeweging accepteert dat het overheidsmonopolie wordt opgeheven. Ook voor 
andere intermediairs op de arbeidsmarkt, waaronder uitzendbureaus, komt een 
vergunningstelsel.326 De vakbeweging erkent daarmee het nut van uitzendbureaus 
en geeft haar vaak impliciete pleidooi op om uitzendwerk praktisch onmogelijk 
te maken. Daarbij speelt zeker een rol dat is gebleken dat uitzendbureaus een rol 
kunnen spelen in de strijd tegen de langdurige werkloosheid. Maar ondanks de 
nette tekst in de Memorie van Toelichting, die mede door vertegenwoordigers 
van de vakbeweging tot stand is gekomen, blijven er bezwaren bestaan tegen al te 
ruime voorwaarden. Voorwaarden, die overigens in de praktijk moeilijk blijken 
te handhaven, ook omdat het openbaar ministerie weinig prioriteit geeft aan het 
handhavingsbeleid.

Die veranderende houding is zeker ook het gevolg van het feit dat de Diensten-
bond cnv er in 1987 in slaagt om een cao voor uitzendkrachten met de werkge-
versorganisatie overeen te komen. De komst van een cao is in de beleving van de 
vakbeweging een teken van ordelijkheid. Zo’n onderneming of bedrijfstak neemt 
werknemers serieus en is bereid afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken.

In de jaren ’80 wordt steeds duidelijker dat de Nederlandse economie beïnvloed 
wordt door internationale ontwikkelingen. De opvatting groeit, dat fl exibiliteit 
dringend nodig is. Uitzendbureaus bieden die fl exibiliteit. Overigens is fl exibi-
liteit meer dan het tijdelijk ter beschikking stellen van arbeid, het gaat bijvoor-
beeld ook om de mogelijkheden een bestaande arbeidsovereenkomst te ontbin-
den.  Langzaam aan wordt duidelijk dat de overheid maatregelen moeten treffen 
om fl exibilisering in goede banen te leiden, maar het kabinet-Kok  slaagt er niet in 
om tot een vergelijk te komen.327 Daarom wordt eind 1995 besloten de Stichting 
van de Arbeid om advies te vragen.

De Stichting heeft – zoals eerder beschreven – veel politiek belang bij een una-
niem resultaat in verband met de positie van sociale partners en er wordt dan ook 
veel tijd en energie gestoken in het voorbereiden van een advies. Binnen het cnv 
wordt de adviesaanvrage zeer zwaar genomen. Gebruikelijk is, dat een advies 
wordt voorbereid door beleidsmedewerkers, terwijl de bestuurlijk verantwoor-
delijke enigszins op de achtergrond blijft. Een concept van een eindresultaat komt 
aan de orde in een beleidsadviescommissie, waarna de Verbondsraad het meer 
defi nitieve resultaat afzegent. In dit geval wordt afgeweken van de gebruikelijke 
gang van zaken. C. van der Knaap  voert vanaf het begin de cnv-delegatie328 aan en 
er wordt een ad hoc-werkgroep in het leven geroepen om de werkzaamheden in 
de Stichting te begeleiden. De onderhandelingen over het dossier ‘fl ex en zeker’ 
zijn complex, want zij spelen niet alleen op het niveau van de Stichting, maar te-
gelijkertijd ook op dat van de uitzend-cao. Ondanks de ingewikkelde overlegsi-
tuatie en de juridische complexiteit van het dossier slaagt de Stichting er in 1996 
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in een unaniem advies tot stand te brengen. De ‘grote ruil’ is dat de vakbeweging 
het bestaansrecht van uitzendorganisaties en andere fl exibele bemiddelaars op de 
arbeidsmarkt formeel en materieel erkent en dat fl exibele werknemers een sterke-
re rechtspositie krijgen. In de praktijk zal het gemakkelijker worden mensen aan 
te nemen – de proeftijd kan worden verlengd, het aantal opeenvolgende tijdelijke 
contracten worden vergroot. Daar tegenover staat dat mensen, die als uitzend-
kracht werkzaam zijn, meer rechten krijgen naarmate zij langer als uitzendkracht 
actief zijn. Ook wordt afgesproken dat ziekte niet langer opschortende werking 
heeft in de ontslagprocedure.329 Telkens zoekt de Stichting naar evenwicht tussen 
zekerheid en fl exibiliteit. Daarbij gaat het overlegorgaan ervan uit dat de moderne 
arbeidsrelatie er niet langer een van een ‘baan voor het leven’ is, maar dat mensen 
naar een arbeidsovereenkomst zoeken die past bij hun persoonlijke omstandighe-
den. Niet alleen werkgevers hebben belang bij fl exibiliteit, maar ook werknemers 
kunnen daar baat bij hebben. De weer- en wendbaarheid van werknemers – vaak 
geduid met het woord ‘employability’ – moet toenemen en daarmee krijgen vor-
men van permanente scholing nog nadrukkelijker betekenis. Flexibiliteit en ze-
kerheid zijn – zo redeneert de Stichting – niet langer elkaars tegenpolen, maar 
kunnen in elkaars verlengde liggen.330

10.3  Sociale zekerheid

10.3.1   De uitvoeringsorganisatie

De discussie over de organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid blijft in 
de jaren ’80 steken, de aandacht richt zich op het stelsel zelf en er lijkt nauwelijks 
belangstelling voor de uitvoering. Dat verandert als staatssecretaris L. de Graaf  op 
8 september 1989 een adviesaanvrage over de toekomstige uitvoeringsorganisatie 
naar de ser zendt. De Graaf  meent dat hij in de adviesaanvrage de resultaten van 
uiteenlopende discussies over de uitvoeringsorganisatie in de afgelopen 20 jaar 
heeft verwerkt. De ser vindt dat blijkbaar ook en reageert overwegend positief. 
De Raad stemt in met het opheffen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(gmd), die belast is met het bepalen van iemands arbeidsongeschiktheid. De be-
drijfsverenigingen worden verantwoordelijk voor de (her)keuring en zo wordt de 
geïntegreerde gevalsbehandeling mogelijk.331 De ser is tevreden over het feit dat 
de bedrijfsverenigingen ook door het kabinet worden beschouwd als autonome 
organen die belast worden met de uitvoering van de inkomensdervingsverzeke-
ringen. De Raad is het er ook mee eens dat een bedrijfsvereniging zelf mag bepa-
len aan welke uitvoeringsorganisatie hij het (administratieve) werk opdraagt. Dat 
is op zich niets nieuws. Toen de uitvoeringsorganisatie begin jaren ’50 tot stand 
kwam, mochten de bedrijfsverenigingen ook hun eigen administratiekantoor kie-
zen dankzij een amendement van oud-cnv-voorzitter Stapelkamp . Die keuzevrij-
heid is in de loop van de jaren op de achtergrond geraakt en wordt nu weer nieuw 
leven ingeblazen. Daarbij speelt het denken over marktwerking en concurrentie, 
dat in de jaren ’80 in de mode is geraakt, een belangrijke rol. Door de sectorale in-
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deling in stand te houden en de uitvoering te regionaliseren kunnen beslissingen 
dicht bij mensen worden genomen en dat vinden alle betrokkenen een goede zaak. 
De ser is – met het kabinet – van mening dat de toezichthoudende taak van de So-
ciale Verzekeringsraad (svr) versterkt moet worden, maar denkt anders over een 
nieuwe bestuurslaag, die in de adviesaanvrage is voorgesteld. De coördinatie en de 
kwaliteitsverbetering van de uitvoering moeten worden opgedragen aan de al be-
staande Federatie van Bedrijfsverenigingen.332 Gelet op de discussies in het verle-
den is het opmerkelijk dat werkgevers en werknemers nagenoeg unaniem zijn en 
nauwelijks van mening verschillen met het kabinet.333 Het ser-advies ademt een 
sfeer van welwillendheid en bereidheid om tot een breed gedragen uitvoeringsor-
ganisatie te komen die aansluit bij de tijd.

Op 10 mei 1993 dient het kabinet de nieuwe Organisatiewet Sociale Verzeke-
ringen (nosv) bij het parlement in. Deze wet bepaalt dat de bedrijfsverenigingen 
zich los moeten maken van de uitvoeringsorganisaties. Feitelijk worden de uitvoe-
ringsorganisaties gesplitst: er komt een A-poot, waarin de publieke taken, zoals de 
keuring van arbeidsongeschikten, worden ondergebracht en er komt een B-poot, 
waarvan de private taken, zoals de administratie van uitkeringen, deel gaan uit-
maken. Daarnaast bepaalt de wet dat de sectorale uitvoering regionaal vorm moet 
krijgen. Het kabinet maakt nog geen defi nitieve keuze voor de topstructuur van 
de uitvoering, maar volgt de ser niet. De Federatie van Bedrijfsverenigingen ver-
dwijnt en er komt een Tijdelijk Instituut voor coördinatie en afstemming (tica) 
dat belast wordt met de reorganisatie van de uitvoering. 

De behandeling van dat wetsontwerp wordt gecompliceerd door een gebeur-
tenis die in dezelfde tijd speelt. Ten tijde van het indienen van het wetsontwerp 
loopt een parlementaire enquête naar de uitvoeringsorganisatie. Voor de aanloop 
naar die enquête moeten wij terug naar eind maart 1992. De Algemene Rekenka-
mer brengt dan een zeer kritisch rapport uit over het toezicht dat de svr uitoe-
fent op de uitvoering van een reeks van sociale verzekeringswetten. Het rapport 
brengt in de Tweede Kamer een proces op gang dat ertoe leidt dat het parlement 
begin september 1992 besluit een enquête in te stellen. De daartoe ingestelde com-
missie staat onder leiding van pvda-kamerlid J.F. Buurmeijer .334

Op 31 augustus 1992 staat de Verbondsraad stil bij de enquête. De Geus  meldt 
dat er verschil van mening is met de fnv, die grote waarde hecht aan de rol van 
sociale partners in het toezicht – het cnv doet dat veel minder en het hecht meer 
aan een rol in uitvoering.335 De Geus  vraagt zich overigens af of een parlementaire 
enquête niet een te zwaar middel is. ‘Als hiertoe besloten wordt, is het cnv overi-
gens van harte bereid, hieraan medewerking te verlenen. Wel dienen in de parle-
mentaire enquête de uitvoering bij de gemeentes en de rol van de wetgever meege-
nomen te worden’. Het cnv – zo kan uit het verslag worden begrepen – heeft geen 
bijzondere belangstelling voor de enquête, maar is veel meer geïnteresseerd in de 
integrale gevalsbehandeling. Die benadering is nog niet wettelijk vastgelegd en dat 
zou prioriteit moeten hebben.336

De commissie-Buurmeijer  gaat aan het werk. In de eerste fase wordt vooral 
informatie verzameld. Zo ontvangt het cnv een brief van de commissie, waarin 
wordt gevraagd om inzicht te geven in de manier waarop het cnv zijn rol in de 
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uitvoeringswereld speelt. Op 10 juni 1993 moet De Geus  voor de commissie ver-
schijnen.337 Leden van de Verbondsraad geven hem allerhande gedachten mee, 
waarbij hij vooral de nadruk moet leggen op de cnv-wens tot overdracht van de 
werknemersverzekeringen en de context van de jaren ’80.338

Op 7 september presenteert de commissie haar eindrapport. De commissie con-
cludeert dat de verdeling van verantwoordelijkheden in de sociale verzekeringen 
er uiteindelijk toe heeft geleid dat de werknemersverzekeringen niet doelmatig en 
doeltreffend worden uitgevoerd. De uitvoerders geven prioriteit aan het tijdig en 
juist verstrekken van de uitkeringen – daar is geen kritiek op mogelijk. De com-
missie richt haar pijlen dan ook op de andere wettelijke taak: de volumebeheer-
sing. De (te) grote vrijheid van de dagelijkse uitvoerders leidt ertoe – zo menen 
Buurmeijer  en de zijnen – dat een cultuur is ontstaan, waarin het soepel verlenen 
van een uitkering voorrang krijgt boven het beheersen van het volume. Daardoor 
heeft de ‘poortwachtersfunctie’ in de wao onvoldoende gefunctioneerd en wordt 
er te weinig aandacht gegeven aan reïntegratieactiviteiten.

De commissie verwijt de vakbeweging dat werknemers eerder een wao-uitke-
ring ontvangen dan een ww-uitkering. Een wao-uitkering is in tegenstelling tot 
een ww-uitkering niet in de tijd begrensd en wordt daarom door velen als gun-
stiger ervaren. Werkgevers werken hier aan mee om op die manier reorganisaties 
soepel te laten verlopen. Omdat werkgevers en werknemers de meerderheid vor-
men in het toezichtorgaan (svr) wordt deze praktijk met de mantel der liefde be-
dekt. De enquêtecommissie volstaat niet met een analyse, maar doet ook een reeks 
aanbevelingen. De commissie adviseert om het toezichtsorgaan onafhankelijk te 
maken, met andere woorden werkgevers en werknemers mogen daar niet langer 
zitting in hebben. De bedrijfsverenigingen, die nu belast zijn met de uitvoering, 
moeten de uitvoerende taken overdragen aan onafhankelijke instanties en de toe-
gang tot de wao moet aanmerkelijk strenger worden. Daarbij kan sprake zijn van 
premiedifferentiatie en de mogelijkheid voor werkgevers om op te treden als eigen 
risicodragers. De uitvoering van de ww moet worden opgedragen aan de rba’s.339

Het cnv reageert nog dezelfde dag met een uitvoerig persbericht, waarin het 
probeert gehakt te maken van het eindrapport. Het rapport is een ‘optelsom van 
politieke stokpaardjes’. Het gaat volgens de vakcentrale om ‘een heilige markt, een 
heilige overheid en een heilige onafhankelijkheid’. Deze drie vormen ‘de bestand-
delen van het medicijn waarmee de commissie de sociale zekerheid toekomst wil 
bieden. Het cnv verwacht een vernietigende werking als het middel wordt voor-
geschreven. Alle drie de werknemersverzekeringen worden grootscheeps en in-
grijpend gewijzigd. De wao wordt zelfs compleet de nek omgedraaid’. Het cnv 
meent dat de Ziektewet en de wao worden uitgeleverd aan ‘commerciële verze-
keraars’. De christelijke vakcentrale heeft niet alleen kritiek op de analyse en de 
voorstellen, maar is ook uiterst ongelukkig met de procedurele gang van zaken. 
De totstandkoming van een nieuwe organisatiewet wordt door dit soort voorstel-
len doorkruist en dat levert niets dan narigheid.340

Het lijkt alsof deze harde toon vooral voor de buitenwereld is bedoeld, want in-
tern circuleert een aanmerkelijk genuanceerdere notitie, waarin 10 pluspunten en 
10 minpunten van de eindrapportage worden opgevoerd. De minpunten worden 

526-663•Hazenbosch H10.indd   626 08-04-2009   22:39:37



in het publieke commentaar breed uitgemeten, de 10 pluspunten worden verzwe-
gen.341 Beleidsmedewerker M. Hulsegge  noemt het werk van de commissie een ka-
talysator voor een politiek proces dat is vastgelopen. Veel winst op het terrein van 
een nieuwe uitvoeringsorganisatie heeft de commissie niet geboekt, constateert hij 
na afl oop van het Kamerdebat over het eindrapport. Onder de kop ‘Commissie 
Buurmeijer  bijt in het stof’ doet hij de Opinie-lezers alle gebeurtenissen nog eens 
uit de doeken, legt hij uit waarom sociale partners ten onrechte de ‘zwarte piet’ 
krijgen en lijkt hij over te gaan tot de orde van de dag.342 

Het cnv reageert niet alleen rechtstreeks op het rapport van de commissie-
Buurmeijer , maar ook op een indirecte manier. In het midden van de jaren ’80 
wordt een cnv-nota over de overdracht van werknemersverzekeringen ingezet als 
wapen tegen de dreigende stelselherziening. Die nota wordt nu in een nieuw jasje 
gegoten en opnieuw gebruikt om duidelijk te maken dat het cnv een eigen, andere 
visie heeft op de verantwoordelijkheidsverdeling in de sociale zekerheid. Op 22 
november 1993 stelt de Verbondsraad de nota Overdracht Werknemersverzeke-
ringen vast. Het cnv zet zich af tegen de feitelijke gang van zaken. Het kabinet legt 
de nadruk ‘op marktwerking en op vergroting van de rol van particuliere verze-
keraars ten nadele van de rol van publiekrechtelijke organisaties zoals de bedrijfs-
verenigingen’. Daarmee kiest de politiek een koers die haaks staat op de richting 
die het cnv bepleit, ‘waarbij het primaat van de inhoudelijke beleidsverantwoor-
delijkheid bij de sociale partners dient te worden gelegd’. Het cnv meent dat per 
werknemersverzekering moet worden bepaald op welke wijze de verantwoor-
delijkheid van sociale partners het beste vorm kan krijgen. Zo kan de Ziektewet 
heel goed onderdeel van het burgerlijk wetboek worden, waarbij cao-partijen 
onderling nadere afspraken kunnen maken. De wao dient een publiekrechtelijke 
voorziening te blijven, die wordt uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen. Het-
zelfde geldt voor de ww. Daarbij meent het Verbond dat rekening moet worden 
gehouden met het beginsel dat de ‘vervuiler betaalt’, met andere woorden: er kan 
gebruik gemaakt worden van premiedifferentiatie en er moet ruimte zijn voor het 
dragen van eigen risico door de onderneming. Beide mogelijkheden dwingen par-
tijen de risico’s te voorkomen in plaats van die, nadat zij werkelijkheid zijn ge-
worden, te fi nancieren.343

In dezelfde week dat de Verbondsraad hoopt de aanval te kiezen met de nota Zicht 
op Overdracht, bespreekt de Tweede Kamer de uitkomsten van de parlementai-
re enquête. Dat debat eindigt met het aannemen van een motie-Wöltgens , waarin 
onder andere gepleit wordt voor een regionale uitvoering van de werknemersver-
zekeringen. Het kabinet zegt een concrete adviesaanvrage aan de ser toe, die in 
maart 1994 bij de Raad arriveert. Op 25 april wordt de cnv-inzet in de ser in de 
Verbondsraad besproken. De Geus  en Hulsegge  benadrukken het strategisch be-
lang van de behandeling van de adviesaanvrage. ‘Er ligt een historische uitdaging 
om de overdracht van werknemersverzekeringen te realiseren’, schrijven zij. ‘Dit 
klemt te meer’ – zo vervolgens’ zij – ‘nu op onze publiekrechtelijke rol als sociale 
partners, met name ten aanzien van de openbare arbeidsvoorziening, een zware 
bewijslast is komen te liggen’. Het cnv moet dan ook ‘met maximale inzet streven 
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628 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

naar een politiek dwingend advies waarin de cnv-inbreng voldoende herkenbaar 
is’. De Geus  en Hulsegge  formuleren hiermee een zware opgave voor henzelf, die 
niet realiseerbaar zal blijken. 

De uitvoering van de werknemersverzekeringen is in handen van de bedrijfs-
verenigingen, die volgens de nosv vooral regionaal moet worden ingekleurd. De 
motie-Wöltgens  gaat een stap verder en kiest voor een regionale opzet, waarbij 
feitelijk de organisatie van de openbare arbeidsvoorziening wordt gekopieerd.344 
Daarnaast wil het kabinet vormen van marktwerking introduceren in die zin dat 
de administratie niet door de regionale organisatie zelf wordt verricht, maar door 
een daarin gespecialiseerd bureau, dat die werkzaamheden tegen een concurre-
rende prijs kan verrichten. In de adviesaanvrage gaat de staatssecretaris van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid, J. Wallage (pvda) , in op de vraag of sociale part-
ners nog langer bestuurlijke verantwoordelijkheid mogen en kunnen dragen. ‘De 
ervaringen uit het verleden’ – zo merkt hij op – ‘zouden kunnen pleiten tégen 
bestuurlijke betrokkenheid van sociale partners bij de uitvoering van de werk-
nemersverzekeringen. De bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie 
geven voedsel aan de gedachte dat (…) de sociale partners zich onvoldoende heb-
ben gekweten van hun verantwoordelijkheden en zich onvoldoende rekenschap 
hebben gegeven van de publieke belangen die in het geding zijn’. Wallage  stelt dat 
de Kamer zich in een motie-Van Mierlo  heeft uitgesproken tegen die verantwoor-
delijkheid.345 Hij merkt evenwel op dat het beleid ten aanzien van werknemers-
verzekeringen meer dan ooit in het teken van volumebeheersing en -beperking 
staat. ‘Vanuit dit perspectief lijkt het dragen van bestuurlijke verantwoordelijk-
heid door sociale partners juist wenselijk’. Wallage  komt dan ook tot de conclu-
sie dat de ser ‘een afgewogen oordeel over de bestuurlijke verantwoordelijkheden 
voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen’ moet uitspreken en daarbij 
‘zoveel mogelijk’ recht moet doen aan de motie-Van Mierlo .346 Wallage  maakt dus 
zelf formeel geen keuze, maar laat zich door de ser raden over dit aspect. Het lijkt 
op vragen naar de bekende weg.

Uit de notitie, die in de Verbondsraad wordt besproken en uit de besprekingen 
zelf blijkt dat het cnv niet zo heel veel bezwaren heeft tegen de kabinetsvoorstel-
len met uitzondering van het afschaffen van de bedrijfstaksgewijze uitvoering.347 
In de nota Zicht op Overdracht kiest het cnv immers nadrukkelijk voor de secto-
rale benadering en aan die keuze wordt vastgehouden. Ook in het ser-advies dat 
in juni 1994 in de Verbondsraad aan de orde komt. De Raad komt per saldo tot 
een negatieve beoordeling van het kabinetsvoornemen tot introductie van regio-
nale bestuursorganen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Het 
voordeel van een regionaal opgezette uitvoeringsorganisatie van de werknemers-
verzekeringen in termen van een betere beleidsafstemming tussen de belendende 
sectoren weegt niet op tegen het verlies van directe betrokkenheid van cao-par-
tijen bij de uitvoering van volumebeleid en dientengevolge ook van hun stimu-
lans tot het verder ontwikkelen van dat beleid via cao’s.348 Het advies is unaniem 
als het gaat om de sectorale opzet van de uitvoering en de rol van sociale partners 
daarbij, maar is op een aantal onderdelen ook verdeeld. Dat geldt met name voor 
de vraag in hoeverre marktwerking een rol kan spelen. Werkgevers verwachten 
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daar het nodige van, werknemers niet. Daarmee heeft het advies niet het ‘politiek 
dwingende’ karakter dat het cnv in de aanloop naar het advies heeft bepleit noch 
komt de overdracht van de werknemersverzekeringen uit de verf. Een apart en ei-
gen standpunt in het advies verwoorden heeft – zo menen De Geus  en Hulsegge  
in een notitie aan de Verbondsraad – niet zo veel zin.349

Op 9 september 1996 zendt het kabinet de Organisatiewet Sociale Verzekerin-
gen 1997 naar de Tweede Kamer. Deze wet beoogt de osv 1995 te vervangen. In 
de ‘oude’ wet wordt nog niet echt rekening gehouden met de nieuwste politieke 
inzichten, die volgen uit het rapport van de commissie-Buurmeijer . De osv 1995 
heeft nadrukkelijk een tijdelijk karakter en vormt de basis voor de overgang van 
louter sectorale naar (meer) regionale uitvoering. De basis voor de osv 1997 is al 
tijdens de totstandkoming van het kabinet-Kok  in de zomer van 1994 gelegd. Het 
regeerakkoord bevat afspraken over de vormgeving van de uitvoeringsorganisa-
tie. pvda, vvd en d’66 spreken af dat een nieuwe organisatiewet gebaseerd zal zijn 
op marktwerking in brede zin, zodat verantwoordelijke besturen in staat zijn hun 
verantwoordelijkheid te dragen. Daarbij moet het mogelijk worden dat de verze-
kering voor arbeidsongeschiktheid wordt ondergebracht bij particuliere verzeke-
raars. De beoordeling van aanvragen van een uitkering in verband met ziekte en 
arbeidsongeschiktheid zal onafhankelijk worden geregeld, dat wil zeggen buiten 
de invloedsfeer van sociale partners. Het toezicht zal ook onafhankelijk zijn en 
de uitvoering wordt regionaal vormgegeven in verband met de integrale gevalsbe-
handeling.350 In een reactie op het regeerakkoord  toont het cnv zich niet ongeluk-
kig met deze aanpak. ‘In de sociale zekerheid is een belangrijk punt de herijking 
van de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de werknemersverzeke-
ringen. Het doet het cnv deugd dat beoogd regeringsleider Kok  de meerderheid 
van de ser heeft gevolgd over de uitvoering van Ziektwet/wao (opting out351). 
Deze benadering betekent een goede stap in de richting van de overdracht van 
Ziektewet en wao aan sociale partners’.352

De osv 1997 bepaalt dat de centrale taak van de nieuwe uitvoeringsorganisatie 
gericht is op de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Daarom is samenwer-
king tussen alle betrokkenen essentieel en de wet bevat derhalve ook dwingende 
voorschriften voor die samenwerking. Het kabinet legt het zwaartepunt van de 
samenwerking in de regio, maar neemt nog geen besluit over de vormgeving van 
die samenwerking. De Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen bestudeert 
de talloze vormen van samenwerking, die in de regio al zijn ontstaan of aan het 
ontstaan zijn. Op grond van die resultaten zal het kabinet te zijner tijd een besluit 
over de vormgeving nemen. Het kabinet wil niet alleen regionale uitvoering, maar 
acht het ook van belang dat sociale partners een bestuurlijke rol blijven vervullen. 
Het kabinet kiest evenwel niet voor het inrichten van een regionale bestuursstruc-
tuur, zoals eerder wel werd gesuggereerd in de adviesaanvrage aan de ser. De be-
trokkenheid van werkgevers en werknemers krijgt vorm in het tripartiet samen-
gestelde lisv (Landelijk instituut sociale verzekeringen). Sociale partners krijgen 
ook een rol in de zogenoemde sectorraden, die de bedrijfsverenigingen gaan ver-
vangen. Deze sectororganen adviseren het lisv over sectorspecifi eke zaken, waar-
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onder de premiedifferentiatie en de opdrachtverlening aan de uitvoeringsinstellin-
gen. De werkgevers en werknemers kunnen zelf bepalen of aan de sectororganen 
een bredere taakstelling wordt gegeven, bijvoorbeeld het laten uitvoeren van cao-
afspraken.353 

Op 15 oktober 1996 stuurt het cnv samen met de mhp een brief aan de Tweede 
Kamer, waarin wordt gereageerd op de wetsvoorstellen van het kabinet.354 In de 
twee pagina’s korte brief zetten beide vakcentrales vraagtekens bij de daadwer-
kelijke invloed van de sectorraden. De beide vakcentrales vinden de invloed van 
het Lisv onevenredig groot. De centrales bepleiten ook een bipartiet samenge-
steld Lisv onder een onafhankelijke voorzitter. Terecht, zo menen de vakcentra-
les, geeft het kabinet in de Memorie van toelichting aan dat het voor het draag-
vlak van de sociale verzekeringen nodig is dat de sociale partners een rol spelen 
vanwege het sociaal-economische netwerk waarover zij beschikken. Dat netwerk 
kan worden ingezet bij de gewenste reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. De 
centrales kunnen leven met de gedachte dat zij geen rol (meer) spelen in de indivi-
duele gevalsbehandeling en dat maakt een tripartiete samenstelling dan ook over-
bodig. Het Tijdelijk instituut coördinatie en afstemming (Tica) maakt duidelijk 
dat een bipartiet samengesteld bestuur uitstekend kan functioneren. Tot slot van 
hun brief vragen cnv en mhp zich af of er voldoende aandacht is voor de spreiding 
van macht in de uitvoeringswereld. De wet bevat onvoldoende garanties voor de 
spreiding van de werkzaamheden over meerdere uitvoeringsorganen.355 De reac-
tie heeft een opvallend gematigde toon, zeker tegen de achtergrond van het gege-
ven dat de nieuwe wet op nogal wat punten afwijkt van de cnv-inzet voor de uit-
voeringsorganisatie, zoals uit de nota Zicht op Overdracht blijkt. De invloed van 
bonden wordt beperkt in de te krappe rol van sectorraden. Sectoren worden for-
meel opdrachtgever van de uitvoeringsorganisaties, maar binnen de door het Lisv 
vastgestelde (fi nanciële) kaders. Dat is toch anders dan bedrijfsverenigingen, die in 
de visie van het cnv voluit verantwoordelijk moeten zijn voor de uitvoering van 
de werknemersverzekeringen. Het cnv accepteert blijkbaar dat de individuele ge-
valsbehandeling buiten de invloedssfeer van sociale partners wordt gebracht, maar 
dat oogt eerder als het aanvaarden van de politieke werkelijkheid van dat moment 
dan als het vasthouden aan de eigen opvattingen.

Het commentaar maakt in ‘Den Haag’ geen enkele indruk en de osv 1997 wordt 
door het parlement aangenomen. Maar daarmee is de discussie over de uitvoering 
zeker niet afgerond, ook al omdat de toekomst van de wet afhankelijk is gemaakt 
van de resultaten van de Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen. De Regie-
groep moet immers op basis van de regionale ervaringen een voorstel doen over 
de vormgeving van de samenwerking op regionaal niveau. Op 22 januari 1997 ver-
schijnt het eindadvies van de Regiegroep swi. Mensen zonder werk en inkomen 
moeten terecht kunnen op één plaats: een centrum voor Werk en Inkomen, cwi. 
Het uitgangspunt van de cwi is dat niemand de deur uitgaat zonder een verwijzing 
naar een baan. Lukt dat niet dan kan direct een uitkering worden aangevraagd. In 
de cwi wordt samengewerkt door Arbeidsvoorziening, de gemeentelijke sociale 
diensten en de uitvoeringsinstellingen werknemersverzekeringen. Essentieel voor 
een goed functioneren is een automatiseringssysteem dat het mogelijk maakt de 
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juiste gegevens uit te wisselen tussen alle betrokken partijen.356 De Verbondsraad 
is niet enthousiast over het eindadvies. Het cnv ziet een vierde uitvoeringskolom 
ontstaan naast de al bestaande, zoals Arbeidsvoorziening. Daarmee wordt de zaak 
niet overzichtelijker – het tegendeel zal het geval zijn. Het cnv heeft er ook be-
zwaar tegen dat de cwi onder leiding van ambtelijke stuurgroepen komen te staan 
zodat de bestuurlijke betrokkenheid ontbreekt.357 Met deze opstelling komt het 
cnv in een lastige positie terecht: de werkgevers hebben grote bezwaren, terwijl 
fnv en mhp het eindadvies in principe ondersteunen.358 De discussie duurt voort 
en krijgt in april 1998 een nieuw kader als de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, F.H.G. de Grave (vvd) , een adviesaanvrage over alweer een 
nieuwe organisatiewet aan de ser zendt. Er moet – zo betoogt De Grave  – meer 
dynamiek in de uitvoering komen en daarom moet de koers verlegd. De uitvoe-
ringsinstellingen moeten minder uitkeringsfabrieken worden en zich meer richten 
op het weer aan het werk helpen van mensen. ‘Centraal staat daarbij de gedachte 
dat een versterking van keuzemogelijkheden via een concurrentiemodel, (…) zal 
leiden tot een effi ciëntere en doelmatige uitvoeringsorganisatie’. Daarom moet het 
mogelijk worden dat er meer uitvoeringsorganisaties komen dan de bestaande vijf, 
waarbij er een – het gak – de markt domineert. De vraag is hoe een concurren-
tiemodel vorm kan krijgen zonder dat de rechten van werknemers in het gedrang 
komen, met andere woorden wat moet publiek en wat kan privaat worden geor-
ganiseerd? De Grave  acht handhaving van de beleidsmatige betrokkenheid van 
organisaties van werkgevers en werknemers essentieel. Om de eigen opvattingen 
van sociale partners te leren kennen, vraagt hij naast advies van de ser ook advies 
van de Stichting van de Arbeid.359

De Grave  vraagt het advies snel uit te brengen, zodat het een rol kan spelen tij-
dens de kabinetsformatie. Hij wordt op zijn wenken bediend. De Stichting advi-
seert op 9 juni, de ser tien dagen later. De twee adviezen – het is niet verrassend 
– liggen in elkaars verlengde. De ser deelt de opvattingen van de staatssecretaris 
over het versterken van de marktwerking. Dat kan door aan beide zijden van de 
markt wat te veranderen. In plaats van een opdrachtgever – het lisv – moeten de 
sectorraden zelfstandig als opdrachtgever kunnen optreden en aan de aanbod-
zijde moet het gemakkelijker worden voor nieuwkomers. De claimbeoordeling 
– heeft iemand recht op een uitkering? – dient in de visie van de Raad binnen de 
publieke sfeer te blijven. Die taak moet dan ook zelfstandig worden georgani-
seerd, want zelfs de schijn van commerciële belangenverstrengeling moet worden 
vermeden.360 De ser spreekt terughoudend over de rol van de sociale partners, de 
Stichting doet dat begrijpelijkerwijs niet. De Stichting beschouwt het opdrachtge-
verschap als een bipartiete zaak, waarover de sociale partners onderling afspraken 
moeten maken. Het opdrachtgeverschap moet op meso-niveau vorm en inhoud 
krijgen, maar bedrijven met 100 en meer werknemers kunnen het opdrachtgever-
schap op bedrijfsniveau tot gelding brengen. Ondanks de regionale uitvoering wil 
het kabinet een aantal taken op landelijk niveau en binnen het publiek domein 
blijven uitvoeren. Daarbij gaat het onder andere om het beheren en administreren 
van de centrale en sectorale fondsen, om het toekennen van collectieve reïntegra-
tiemiddelen op basis van afstand tot de arbeidsmarkt en om het zorg dragen voor 
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een goede administratie. De Stichting meent dat dit centrale orgaan tripartiet be-
stuurd moet worden. Daarmee wijkt het cnv af van het eerdere betoog, waarin ge-
pleit werd voor een bipartiet samengesteld lisv. De christelijke vakcentrale schikt 
zich blijkbaar om de unanimiteit, die hoog in het vaandel staat, niet in gevaar te 
brengen. De Stichting gaat ook uitvoerig in op de rol van de Arbeidsvoorzienings-
organisatie. De Stichting meent dat er niet beknibbeld kan worden op het budget, 
maar wil wel onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot meer marktwer-
king te komen. Daarmee slaat de Stichting dezelfde weg in die eerder in de wereld 
van de uitvoeringsorganisaties werd bewandeld: de bestuurlijke, beleidsmatige 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid wordt losgekoppeld van de ‘eigen’ orga-
nisatie. Omdat de Arbeidsvoorzieningswet 1996 beleid en beheer al heeft ontkop-
peld, is die distantie feitelijk ook mogelijk. Overigens valt het op dat de Stichting 
zo haar eigen opvattingen over het doel van het arbeidsvoorzieningsbeleid heeft. 
Het debat over de draaggolfgedachte is weliswaar een paar jaar eerder gevoerd, 
maar opnieuw beklemtonen werkgevers en werknemers de economische functie 
van een goede arbeidsbemiddeling.361

Op 6 mei 1998 vinden Tweede Kamerverkiezingen plaats. d’66 verliest tien zetels, 
maar pvda en vvd maken dit verlies ruimschoots goed, zodat de paarse coalitie ge-
talsmatig kan worden voortgezet. De partijen worden het ook inhoudelijk eens en 
kabinet-Kok -II staat op 3 augustus op de trappen van Huis Ten Bosch. In het re-
geerakkoord wordt een passage gewijd aan de uitvoering van de werknemersver-
zekeringen. De primaire taken rond reïntegratie en uitkeringsverzorging worden 
ondergebracht bij de Centra voor Werk en Inkomen en blijven daarmee onderdeel 
van de publieke sector. De feitelijke reïntegratie en uitkeringsverzorging vindt 
plaats door diverse uitvoerders, die daartoe de opdracht moeten verwerven van 
opdrachtgevers. Voor de werknemersverzekeringen treden sectorale sociale part-
ners op, voor de algemene bijstandswet worden de gemeenten aangewezen als op-
drachtgever. Dit kabinetstandpunt gaat – volgens het cnv – voorbij aan de advie-
zen van de Stichting en de ser. Omdat ook de andere sociale partners dat oordeel 
hebben, wordt in het Najaarsoverleg afgesproken dat er een werkgroep zal wor-
den ingesteld, waarin alle betrokken partijen overleggen over de inrichting van 
uitvoering en samenwerking. Half februari 1999 rapporteert bestuurder Wester-
beek-Huitink  aan het Algemeen Bestuur. Zij moet alle zeilen bijzetten om enige 
duidelijkheid in de chaos te scheppen. In de werkgroep wordt niet deelgenomen 
door sociale partners, maar door vertegenwoordigers van de Stichting van de Ar-
beid, het cba, de vng en het lisv. Indirect maken de sociale partners dus wel deel 
uit van het overleg, maar het overleg wordt sterk beïnvloed door de verschillende 
belangen van de verschillende organisaties. Daarbij blijkt ook dat overeenstem-
ming op een hoog abstractieniveau nog niet wil zeggen dat er overeenstemming 
bestaat op praktisch niveau. Zo is er overeenstemming over het feit dat de claim-
beoordeling in de publieke sfeer moet plaatsvinden, maar is er vervolgens verschil 
van mening over de vraag hoe dat in de praktijk vorm moet krijgen. Belangrijk ele-
ment in de discussie in de werkgroep is de samenvoeging van het cba en het lisv 
tot het liwi (landelijk instituut werk en inkomen), dat het toporgaan van de Cen-
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tra voor werk en inkomen moet worden. Maar vervolgens is men verdeeld over de 
samenstelling van dit nieuwe bestuursorgaan. Het cnv streeft – met andere soci-
ale partners – naar een tripartiete samenstelling. De taak van het liwi ligt volgens 
de meesten op het terrein van de middelencoördinatie: waar worden de beschik-
bare middelen voor ingezet? De vng denkt daar overigens anders over en meent 
dat er sprake moet zijn van een mechanische verdeling – althans dat is de inter-
pretatie van Westerbeek-Huitink . Er is ook overeenstemming over de ombouw 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot een reïntegratiebedrijf, maar vervol-
gens verschillen de meningen over de vraag wat dat dan precies is, waarbij werk-
gevers en werknemers het onderling ook niet echt eens zijn over de vraag over het 
publiekrechtelijke karakter van dat bedrijf. In de Stichting van de Arbeid is over-
eenstemming over de vormgeving van het opdrachtgeverschap in het verlengde 
van het advies van juni 1998. Sociale partners zijn het onderling ook eens over de 
mogelijkheden van marktwerking. Het moet in de visie van de Stichting mogelijk 
worden dat nieuwe uitvoeringsorganisaties tot de markt toetreden, zij het dat die 
toetreding zorgvuldig moet gebeuren. Westerbeek-Huitink  komt tot de conclusie 
dat er – ondanks allerhande verschillen – een min of meer gezamenlijk beeld naar 
voren komt. ‘We kunnen constateren – schrijft zij aan het Algemeen Bestuur – dat 
we één orgaan krijgen bestaande uit het liwi en de cwi. In het liwi zal de midde-
lencoördinatie plaatsvinden. (…) Werkgevers, werknemers, gemeenten en moge-
lijk kroonleden participeren in het liwi. (…) Het bipartiete opdrachtgeverschap 
is onomstreden’.362

Tijdens de volgende ab-vergadering op 15 maart blijkt dat er tekening komt in 
het geheel. Westerbeek-Huitink  meldt dat er nog steeds verschil van mening is 
over de vraag hoe de claimbeoordeling – met name de keuring van werknemers – 
moet plaatsvinden. Er is ook nog verschil van opvatting over de samenstelling van 
het liwi: de Regiegroep meent dat twee leden per geleding voldoende is, de vak-
beweging wil om voor de handliggende reden drie leden. Ook over de toekomst 
van de Centra Vakopleiding – de opleidingspoot van Arbeidsvoorziening – be-
staat verschil van opvatting: de Regiegroep zoekt een private oplossing, de werk-
nemers willen  dat de Centra onderdeel blijven van het publieke domein. Naast 
deze verschillen zijn er nog meer – het defi nitieve standpunt van het kabinet komt 
op korte termijn beschikbaar en daar zal veel van afhangen.363 Dat standpunt blijkt 
op 23 maart uit een adviesaanvrage aan de ser en de ser blijkt ‘not amused’: ‘De 
waardering voor de integrale benadering laat onverlet dat de raad bij de suwi-nota 
grote bedenkingen heeft’. De raad is het in grote lijnen eens met de doelstellingen 
van het kabinet, maar heeft nogal wat bedenkingen bij de manier waarop het ka-
binet die doelstellingen wil bereiken. De Raad zet stevige vraagtekens bij de taken 
en de positie van de cwi, met name bij het feit dat deze organisatie de claimbeoor-
deling gaat verrichten. De ser heeft ook de nodige kritische kanttekeningen bij de 
voorstellen rond het liwi en bij de zienswijze van het kabinet over de vormgeving 
van (sectorale) opdrachtgeversschap. De Raad is ook kritisch op onderdelen van 
de kabinetsplannen, waarvoor op zich wel waardering bestaat. Zo stemt de Raad 
in met de samenvoeging van het cba en het lisv tot het liwi, maar zij is ongeluk-
kig met de bevoegdheden op fi nancieel gebied, die te beperkt zijn.364
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Het Algemeen Bestuur bespreekt op 17 mei een brief van de Stichting van de 
Arbeid aan het kabinet. De brief van sociale partners sluit zeer nauw aan bij de 
hoofdlijnen van het ser-advies. Uit de gedachtewisseling blijkt dat de bondsvoor-
zitters grote vraagtekens zetten bij de liwi-bevoegdheden rond de budgetten, die 
zij te beperkt vinden. Ook is het Algemeen Bestuur bezorgd over het opdrachtge-
verschap, dat vooral niet aan allerlei regels moet worden gebonden. Het Bestuur 
stemt dan ook in met de kritische brief van de Stichting en sluit zich aan bij het 
ser-advies.365

Op 21 juni komen de kabinetsvoorstellen in de Tweede Kamer aan de orde. De Ka-
mer is betrekkelijk duidelijk: de voorstellen bevatten tal van goede voornemens, 
maar het aantal zwakke punten is zo groot dat het geheel onvoldoende is. De mi-
nister van Sociale Zaken, K. de Vries,  moet zijn huiswerk overdoen. Dat doet hij 
en daarbij kiest hij een radicaal andere koers. Een koers, die de grote woede van 
het cnv opwekt. Tijdens de ab-vergadering van 15 november meldt Westerbeek-
 Huitink  dat de keuzes van het kabinet ertoe leiden ‘dat we in deze situatie niets 
meer te zoeken hebben’. De Vries  verlaat de gedachte van met elkaar concurre-
rende uitvoeringsorganisaties, die in opdracht van sociale partners reïntegratie ac-
tiviteiten kunnen uitvoeren, terwijl een landelijk instituut – waar werkgevers en 
werknemers deel van uit maken – een relevante rol speelt in het bestemmen van 
de beschikbare middelen. De Vries  stelt voor om de vijf bestaande uitvoerders van 
werknemersverzekeringen samen te voegen tot een Uitvoeringsorgaan Werkne-
mersverzekeringen (uwv), dat door de overheid wordt bestuurd. Binnen het cnv 
wordt spottend gesproken over ‘de rode kathedraal’ en vinden velen dat de so-
ciaal-democratische haan koning kraait. Defi nitief wordt een eind gemaakt aan de 
christelijk-sociale verantwoordelijkheidsverdeling, die in eerdere voorstellen met 
de nodige goede wil herkenbaar leek. In de zienswijze van het Verbond is het niet 
goed te begrijpen dat de premies voor werknemersverzekeringen straks worden 
beheerd door een overheidsorgaan. In de plannen van De Vries  komt er één lo-
ket voor alle werkzoekenden, de cwi. De cwi worden landelijk bestuurd door het 
liwi, maar sociale partners maken niet langer deel uit van dat orgaan. Daarmee ont-
kent de minister – zo meent de christelijke vakcentrale – de rol die werkgevers en 
werknemers hebben en spelen in het terugdringen van de werkloosheid. Een derde 
element is dat er een Raad van advies voor het arbeidsmarktbeleid komt. Daar krij-
gen sociale partners naast anderen een plaats. Het vierde element wordt gevormd 
door het opdrachtgeverschap. De minister splitst het opdrachtgeverschap voor de 
ww en de wao. Het eerste gaat naar het uwv, het tweede naar ondernemingen. Al-
leen als er cao-afspraken zijn gemaakt dan kan de vakbeweging bij dat opdracht-
geverschap worden betrokken. Daarmee ontstaat in de beleving van het cnv de 
vreemde situatie dat vakbondsbetrokkenheid bij de werknemersverzekeringen 
aan de cao-tafel moet worden bevochten. De conclusie is kort: ‘Met het plan van 
De Vries  komt de betrokkenheid die de vakbeweging altijd had bij de werkne-
mersverzekeringen op het spel te staan. Medezeggenschap wordt vervangen door 
een onduidelijke adviesrol op centraal niveau. Als de Nederlandse vakbeweging 
geen verantwoordelijkheid krijgt, is dat een historische misstap van het kabinet’.366
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Het Algemeen Bestuur ziet geen enkel heil in het voortzetten van het overleg 
met deze minister over deze voorstellen, maar wil toch een ultieme poging wagen. 
Terpstra  concludeert dat ‘het Algemeen Bestuur kiest voor een harde lijn, waarbij 
de ondergrens van de inzet de garantie voor het opdrachtgeverschap is en tevens 
een substantiële plaats in het liwi wordt nagestreefd’. Er wordt samen met de fnv 
opgetrokken. ‘Het defi nitief opschorten van het overleg in diverse gremia zal in 
samenspraak met de fnv worden vastgesteld’.367

Twee weken later – op 29 november – blijkt dat het overleg muurvast zit. Tij-
dens een spoeddebat in de Tweede Kamer – zo rapporteren Terpstra en Wester-
beek-Huitink  in het ab – zijn ook de argumenten van sociale partners aan de orde 
gekomen, maar er is geen sprake van enige relevante steun in het parlement. Werk-
gevers en werknemers trekken gezamenlijk op, zij het dat er accentverschillen zijn. 
De werkgevers verzetten zich vooral tegen de komst van één uitvoeringsorganisa-
tie, de werknemers beklemtonen vooral de noodzaak van een opdrachtgeverschap 
door sociale partners. Terpstra concludeert ‘dat het Algemeen Bestuur vasthoudt 
aan de reeds eerder gekozen harde lijn en (…) dat er geen ruimte is voor compro-
missen’. Terpstra concludeert eveneens dat het Algemeen Bestuur het Dagelijks 
Bestuur ‘opdracht geeft de nodige voorbereidingen te treffen voor het opschorten 
van het overleg in diverse gremia van de sociale zekerheid. De opschorting zal na 
besluitvorming door het kabinet en in overleg met werkgevers- en werknemers-
organisaties m.i.v. 1 januari 2000 effectief worden. Pas na besluitvorming door de 
Kamer zal defi nitief uit het overleg worden gestapt’.368 Blijkbaar neemt het cnv 
een beetje gas terug ten opzicht van een vorige vergadering, waarin het niet langer 
deelnemen aan het overleg zo ongeveer per direct in leek te gaan. Dat overleg lijkt 
toch beweging in de zaak te brengen. Op 13 januari 2000 informeert Terpstra het 
Algemeen Bestuur dat er strikt vertrouwelijk overleg heeft plaatsgevonden en dat 
een compromis in zicht lijkt. Dat vergelijk bestaat uit het volgende: ‘De minister 
stelt een Raad voor Werk & Inkomen voor met een tripartiete verantwoordelijk-
heid (werkgevers-werknemers-gemeenten) en met als taak de beleidsadvisering 
t.a.v. het fi nanciële kader en de implementatie van de middelen. Het opdrachtge-
verschap dient bipartiet en decentraal geregeld te worden en sociale partners moe-
ten het hier onderling over eens worden. De minister houdt vast aan één publieke 
uvi’. Feitelijk komt de minister daarbij tegemoet aan de belangrijkste wensen van 
de vakbeweging rond middelencoördinatie en opdrachtgeverschap. Het ab maakt 
duidelijk niets te voelen voor één uitvoeringsorganisatie en dringt aan op verdere 
duidelijkheid, maar staat niet afwijzend tegenover het compromis.369

Op 24 januari 2000 stuurt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
brief aan de Kamer, waarin hij de hoofdlijnen van de nieuwe uitvoeringsorgani-
satie toelicht. Daarin concludeert hij dat ‘het model waarin één publieke instantie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, voldoet 
aan de belangrijkste eisen die aan een uitvoeringsorganisatie worden gesteld’. Met 
andere woorden: de minister blijft bij zijn voornemen om de bestaande uitvoe-
ringsorganisaties samen te voegen. Net zo als hij bij zijn andere voornemens blijft: 
er komen cwi’s onder een landelijke organisatie, waarbij sociale partners niet zijn 
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betrokken. Ook zijn opvattingen over het opdrachtgeverschap zijn niet funda-
menteel gewijzigd. Hij laat het nu – nadrukkelijker dan eerder – over aan partijen 
om te bepalen op welk niveau het opdrachtgeverschap vorm krijgt. Als sectorale 
partijen afspraken willen maken dan mag dat voor zover het de reïntegratie van 
arbeidsongeschikten betreft. Maar gelet op de materiewetgeving rond de Ziekte-
wet en premieheffi ngen in de wao, gaat zijn impliciete voorkeur uit naar het on-
dernemingsniveau. Het opdrachtgeverschap in het kader van de ww blijft ook in 
de nieuwe voorstellen voorbehouden aan het uwv.

Op één punt lijkt de minister tot andere gedachten gebracht door het overleg 
met sociale partners. De Raad voor Werk en Inkomen (rwi) krijgt onder meer tot 
taak om jaarlijks een beleidskader op te stellen ten behoeve van een concrete in-
vulling van het te voeren sociale zekerheids-, arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid. 
Het beleidskader bevat concrete voorstellen aan de minister van szw voor de in-
zet van de publieke reïntegratiemiddelen, waarbij een afstemming heeft plaatsge-
vonden met de sectoraal en regionaal ter beschikking te stellen middelen. De Raad 
krijgt voorts de bevoegdheid om criteria op te stellen op grond waarvan sectorale, 
regionale en bedrijfsinitiatieven op het gebied van de reïntegratie van uitkerings-
gerechtigden/werkzoekenden fi nancieel ondersteund kunnen worden. Hiervoor 
komt een bij de algemene toedeling van de reïntegratiemiddelen vastgesteld bud-
get beschikbaar. De Raad kent de subsidies toe. De Raad voor Werk en Inkomen 
wordt tevens verantwoordelijk voor het bevorderen van de transparantie van de 
reïntegratiemarkt. 370

Tijdens de ab-vergadering van 14 februari schetst Westerbeek-Huitink  de gang 
van zaken nogmaals. Het bestuur heeft waardering voor de inzet, maar nauwe-
lijks voor het resultaat. Wel zal via de fractievoorzitters geprobeerd worden om 
de zaak nog bij te sturen, maar de hoop daarop is realistisch klein.371

Nog een keer wakkert de vlam van woede op. De Stichting van de Arbeid zal 
‘een brandbrief’ aan de minister schrijven, omdat deze zich niet aan de gemaak-
te afspraken houdt, zo informeert verantwoordelijk bestuurder Westerbeek-
 Huitink  het Algemeen Bestuur in september 2000. Zij laat aantekenen dat ‘het cnv 
zal vasthouden aan de harde lijn en de eerder ingenomen standpunten’.372 Maar het 
is een achterhoedegevecht geworden. Natuurlijk schrijft het cnv in mei 2001 nog 
een brief aan de Tweede Kamer, waarin de cnv-bezwaren tegen de suwi-voor-
stellen nog eens worden herhaald, maar het heeft geen invloed meer. Sociale part-
ners zijn hun invloed op de werknemersverzekeringen en op het publiek arbeids-
marktbeleid kwijt. Zij nemen deel aan het werk van de rwi, maar of dat met veel 
inzet en overtuiging gebeurt, laat zich slechts raden. 

Tijdens de formatie van het kabinet-Balkenende -II in het voorjaar van 2002 
wordt besloten de rwi op te heffen en de taken over te hevelen naar de ser. Het 
voornemen staat verborgen in bijlage B van het regeerakkoord,373 maar deze keer 
slagen sociale partners erin hun laatste strohalm rond werknemersverzekeringen 
en het arbeidsmarktbeleid vast te houden. Het voornemen wordt niet uitgevoerd 
door minister A.J. de Geus .
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10.3.2  Naar het Malieveld en verder 

In 1987 wordt het stelsel van sociale zekerheid herzien, maar de effecten van die 
omstreden ingreep vallen tegen. In de eerste helft van de jaren ’80 daalt de toena-
me van het aantal wao’ers, maar in de tweede helft van het decennium groeit het 
aantal opnieuw.374 Het lijkt alsof de stelselherziening in het omgekeerde effect re-
sulteert van wat er mee bedoeld wordt en dat kan kloppen. De strengere toetre-
dingseisen voor de ww leiden ertoe dat de uitstroom naar de wao toeneemt. De 
voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn – zeker op langere 
termijn – gunstiger dan die van de ww.375 ‘Nederland is ziek’ constateert minister-
president Lubbers  tijdens een lezing op de universiteit van Nijmegen.376 Het aan-
tal wao’ers dreigt de miljoen te overschrijden. Dat er wat moet gebeuren is duide-
lijk, minder duidelijk is wat er moet gebeuren. 

In de loop van 1989 wordt de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeids-
ongeschiktheidsregelingen (twva) ingesteld. Het blijkt al spoedig dat werkge-
vers en werknemers onderling van opvatting verschillen over de aanpak van het 
probleem. De werkgevers zien de oplossing vooral in het versterken van fi nanci-
ele prikkels, de werknemers leggen eerder het accent op preventie en reïntegratie. 
In september 1989 brengt de twva een tussentijds verslag uit. De rapportage be-
staat uit drie delen. Het eerste deel richt zich op het bevorderen van de preven-
tie, waarbij vooral het belang van de kwaliteit van de arbeid wordt benadrukt. De 
werkgroep is verdeeld over de relatie tussen arbeidsvoorwaarden en ziektever-
zuim – een relatie die de werkgevers wel, de werknemers niet willen leggen. Bij de 
bespreking van de rapportage in de Verbondsraad wijst Hanko  – industrie – op 
de goede resultaten die bij dsm zijn behaald met het positief belonen van mensen 
met een laag ziekteverzuim, maar ‘het is niet het beleid van de Industrie- en Voe-
dingsbond cnv om dit overal in te voeren’.377 Blijkbaar wordt de effectiviteit van 
dit type maatregelen wel herkend, maar is de vakbeweging huiverig voor mogelijk 
nadelige (gezondheids)gevolgen. In het tweede deel van de rapportage wordt ge-
pleit voor een grotere fi nanciële betrokkenheid van het bedrijfsleven, maar partij-
en verschillen vervolgens van mening over de manier waarop dat moet gebeuren. 
De werknemers en de overheidsdeelnemers pleiten onder andere voor een bonus-
malussysteem, de werkgevers voor de introductie van premiedifferentiatie.378 In 
het derde deel van de rapportage wordt gepleit voor een nieuw arbeidsvoorzie-
ningsinstrument, dat door de gmd is in te zetten bij de reïntegratie. De gmd moet 
beschikken over een scholingsbudget en de mogelijkheid krijgen om gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten weer aan het werk te helpen met behulp van een loonkosten-
subsidie.379

Het overleg in de werkgroep wordt voortgezet en de eerste resultaten spelen 
een rol in het regeerakkoord dat op 26 oktober 1989 wordt gesloten tussen het 
cda en de pvda. Het nieuwe kabinet neemt de ontwikkeling van het aantal ar-
beidsongeschikten zeer serieus en stelt zich ten doel ‘zo snel mogelijk tot een si-
tuatie te komen waarin het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen in ieder 
geval niet meer groeit’.380 Het ligt dan ook voor de hand dat het kabinet in het 
verlengde van de activiteiten van de twva in het voorjaarsoverleg in 1990 over de 
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wao wil praten. Dat overleg vindt plaats op 22 juni en is onderwerp van uitge-
breid beraad in de Verbondsraad van 11 juni. De Geus  meldt dat in de tripartiete 
werkgroep vorderingen worden gemaakt. Zo groeit er overeenstemming over de 
aard van de fi nanciële prikkels. De werkgeversdelegatie heeft na zijn aanvanke-
lijke voorkeur voor premiedifferentiatie in de wao nu ingestemd met premiedif-
ferentiatie in de Ziektewet en met een bonus-malussysteem. De Verbondsraad 
komt tot de conclusie dat een offensieve cnv-strategie dringend nodig is.381 Dat 
leidt tot een eigen Actieplan, dat op 17 september 1990 wordt vastgesteld. Het 
cnv-Actieplan Arbeidsongeschiktheid stelt dat de kern van de problematiek niet 
een internationaal en/of macrofi nancieel probleem is, maar een sociaal probleem. 
Preventie en reïntegratie dienen dan ook centraal te staan naast een passende uit-
kering van ten minste 75% van het laatstverdiende loon voor mensen die niet op-
nieuw aan het werk kunnen. Een nieuwe stelseldiscussie acht het cnv geen uitweg 
uit de bestaande problemen. De christelijke vakcentrale bepleit een breed pakket 
aan maatregelen, waarin met een combinatie van informatieverschaffi ng, institu-
tionele voorzieningen, fi nanciële prikkels, actieplannen op bedrijfsniveau en zo 
nodig met quoteringsafspraken een dam wordt opgeworpen tegen het groeiend 
aantal arbeidsongeschikten. Daarbij doet het cnv een poging het probleem enigs-
zins te relativeren door er op te wijzen dat lang niet alle arbeidsongeschikten aan 
de kant staan en dat ‘harde cijfers’ laten zien dat de kostendekkende premies per 
saldo aan het dalen zijn.382 Het Actieplan wordt ontworpen om duidelijk te krij-
gen wat de cnv-inzet is voor het Najaarsoverleg, waarin de wao-problematiek 
hoog op de agenda staat.

In het Najaarsoverleg, dat op 2 oktober 1990 plaatsvindt, worden afspraken ge-
maakt om de instroom in de wao te verkleinen en om de uitstroom te vergroten. 
‘Het kabinet is van mening dat met de genoemde afspraken van het Najaarsoverleg 
een goede aanzet is gegeven om te komen tot de zojuist verwoorde doelstelling. 
Het kabinet kan echter niet voorbijgaan aan de twijfel die (…) van diverse kanten 
is geuit over de vraag of de beleidsdoelstelling met de overeengekomen maatrege-
len kan worden gerealiseerd’.383 Met andere woorden, er moet een steviger pak-
ket maatregelen worden ontwikkeld en daarover vraagt het kabinet op 19 februari 
1991 advies aan de ser. Daarmee is het ‘jaar van de slag om de wao’ begonnen.384 
Vaak wordt de ser beschouwd als een broedende kip, die men niet moet storen 
in de hoop op iets moois. In het voorjaar van 1991 wordt de Raad evenwel geen 
moment rust gegund, want het ene proefballonnetje na het andere wordt opgela-
ten. Zo noemt cda-fractievoorzitter L.C. Brinkman  mensen die in de wao zitten 
‘aanstellers’.385 Daaruit blijkt niet alleen de politieke omvang van het probleem en 
de daarbij behorende maatschappelijke onrust, maar het oplaten van ballonnetjes 
draagt ook bij aan die onrust. Dat brengt het cnv ertoe om begin juni vijf leden-
bijeenkomsten te beleggen om ‘de waarheid over de wao aan iedereen duidelijk te 
maken’. De bijeenkomsten zijn succesvol en leiden ertoe, dat tijdens de Algemene 
Vergadering op 13 juni een resolutie wordt aangenomen, waarin het cnv zijn po-
sitie bepaalt. Opvallend is de dat de eerste volle zin van de resolutie oproept om 
een einde te maken ‘aan de hetze tegen arbeidsongeschikten en mensen in de Ziek-
tewet’. Tijdens de Algemene Vergadering wordt gediscussieerd over de vraag of 
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gesproken moet worden over ‘pogingen van de politiek om te snijden in de duur 
en hoogte van de uitkeringen’ of over ‘asociale pogingen’. Uiteindelijk wordt voor 
de eerste variant gekozen, maar duidelijk is dat het debat rond de herziening van 
de wao sterke emoties oproept.386

In de maanden die volgen op de adviesaanvrage over de wao wordt er bijna elke 
vergadering uitvoerig stilgestaan bij de voortgang in de ser. De Geus , die de cnv-
delegatie leidt, rapporteert telkens over de voortgang. Vergadering na vergadering 
worstelt de Verbondsraad met de vraag wat van de eigen uitgangspunten overeind 
kan blijven in een advies dat bij voorkeur unaniem moet zijn. Een verdeeld advies 
– iedereen is er diep van doordrongen – biedt het kabinet de mogelijkheid een ei-
gen spoor te trekken en daar hebben de bondsvoorzitters niet veel vertrouwen in. 
Op enig moment lijkt het alsof unanimiteit mogelijk is, maar de fnv-bonden ge-
ven onvoldoende ruimte en daarmee raakt brede overeenstemming uit zicht.387 De 
Geus  probeert nog tot een meerderheidsadvies te komen,388 maar ook die moge-
lijkheid lijdt schipbreuk. Uiteindelijk valt de ser in drie delen uiteen.389 De werk-
gevers en de Kroonleden pleiten voor grotere fi nanciële betrokkenheid van de 
werkgevers en de individuele werknemers. De vakbeweging bepleit unaniem het 
centraal stellen van een beleid gericht op toename van de arbeidsparticipatie van 
arbeidsongeschikten, maar fnv enerzijds en cnv en mhp anderzijds denken ver-
schillend over de concrete aanpak. Werkgevers en Kroonleden willen dat de eerste 
zes weken van het ziekteverzuim ten laste van de onderneming komen. Daarbij 
moet de werkgever dan de wettelijke bevoegdheid krijgen om per ziektemelding 
een vakantiedag van het tegoed af te boeken met een maximum van vier dagen per 
jaar. Ook pleit dit deel van de Raad voor een ruimere toepassing van het begrip 
‘passende arbeid’ en wil het de uitkeringsduur afhankelijk maken van het arbeids-
verleden. Werknemers kiezen een andere benadering. De verantwoordelijkheid 
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid moet op ondernemingsniveau worden ge-
legd. cnv en mhp willen dat maatregelen gericht op preventie, zoals algehele in-
voering van bedrijfsgezondheidszorg, onderdeel van dat pakket worden. Verder 
zijn zij het met het andere deel van de Raad eens voor zover het om de fi nanciële 
verantwoordelijkheid voor de eerste zes weken van de Ziektewet gaat – zij wij-
zen evenwel het korten op verlofrechten nadrukkelijk af. Het derde element in 
het betoog van de twee vakcentrales is, dat er met grote terughoudendheid moet 
worden omgegaan met de individuele verantwoordelijkheid van werknemers. Als 
op dat gebied al iets zou moeten gebeuren, dan is dat een zaak van cao-partijen. 
Tot slot wijzen cnv en mhp ingrepen in de hoogte en duur van wao-uitkeringen 
af. Zij gaan wel akkoord met het oprekken van het begrip ‘passende arbeid’ tot 
‘gangbare arbeid’.390 Tevens stellen cnv en mhp voor om tot een sluitende aanpak 
te komen voor jongere arbeidsongeschikten door intensieve trajectbegeleiding ge-
richt op reïntegratie.391

De volgende dag, het is 13 juli 1991, neemt het kabinet een besluit over de toe-
komst van de wao. Een besluit dat tot grote onrust leidt. Het kabinet kondigt aan 
om van de wao een tijdelijke regeling te maken, net als de ww. Het begrip pas-
sende arbeid zal drastisch worden aangepast en het kabinet verbiedt materieel 
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640 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

een reeks van bovenwettelijke maatregelen in de Ziektewet. Alleen wao’ers van 
50 jaar en ouder hoeven niets te vrezen van de nieuwe regels. De wao’ers jonger 
dan 50 des te meer. Voor nieuwe wao’ers tot 50-jaar zal na een jaar een uitkering 
worden verstrekt, die gebaseerd is op het arbeidsverleden. Die uitkering bedraagt 
70% van het minimumloon. Er komt eenzelfde soort regeling voor de zogenoem-
de oude gevallen. Ook stelt het kabinet voor om per ziektemelding een vakantie-
dag te schrappen totdat er twintig vakantiedagen overblijven. De Verbondsraad 
vergadert op 15 juli over de voorstellen. Van Overbeek  – Onderwijs – stelt voor 
om maar niet te lang te praten over de maatregelen en ‘over te gaan tot het organi-
seren van acties’. De andere voorzitters volgen hem gedeeltelijk, want zij verken-
nen de inhoud van de voorstellen wel uitvoerig. Er is waardering voor het feit dat 
het kabinet de vakbondsvoorstellen over preventie volgt, maar grote woede over 
de harde ingrepen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dus wordt er vervol-
gens verder gepraat over het voorkomen van de kabinetsplannen, die ook binnen 
de pvda niet op warme steun mogen rekenen. De Verbondsraad besluit tot het in-
stellen van een actiecomité en in dat verband zal contact gezocht worden met de 
andere vakcentrales.392

Op 12 augustus presenteert Westerlaken  het actieplan. Het doel van de acties 
is ambitieus: ‘het van tafel vegen van kabinetsplannen inzake de hoogte en duur 
van wao-uitkering en de ziekte- versus vakantiedagenvariant’. Ook zal ernaar 
gestreefd worden de cao’s in takt te laten. Het verzet tegen de maatregelen richt 
zich niet alleen op de overheid, maar ook op de werkgevers, die immers veel van 
de kabinetsvoorstellen steunen als de plannen al niet uit hun koker afkomstig zijn. 
In de eerste ronde richten de acties zich op de fracties in de Tweede Kamer. Zwa-
re vakbondsdelegaties zullen gesprekken voeren met de fractievoorzitters. Vanaf 
eind augustus zullen leden gemobiliseerd worden om op 17 september – de Derde 
Dinsdag van september – het werk te onderbreken om gezamenlijk naar de Troon-
rede te luisteren.  Deze werkonderbreking wordt op 5 oktober gevolgd door een 
manifestatie op het Haagse Malieveld. In het verlengde daarvan kunnen bedrijfs-
acties plaatsvinden. In de laatste fase gaat het om de cao-onderhandelingen. Daar 
wordt ingezet op reparatie van de gevolgen van de kabinetsmaatregelen. 

De Verbondsraad moet even wennen aan het idee van deze grootschalige manier 
van actievoeren. Daarbij speelt de opstelling van de fnv een rol. Een aantal leden 
vindt dat sommige fnv’ers zich te radicaal opstellen en willen daar niet mee ver-
eenzelvigd worden. Westerlaken  moet het nodige werk verzetten om duidelijk te 
maken dat de fnv een betrouwbare partner in deze zaak is. Een tweede thema van 
gesprek betreft de vraag of er geen sprake is van een politieke staking – een vraag-
stuk dat in cnv-kring vanouds erg gevoelig ligt. De Verbondsraad laat zich met 
moeite overtuigen. Er is geen sprake van een politieke staking zolang het parle-
ment nog geen besluit heeft genomen. Zeker ook omdat het in dit geval duidelijk 
is dat de werkgevers medeverantwoordelijkheid dragen voor de afbraakmaatrege-
len van het kabinet, zij zijn geen onbetrokken partij.

Tot slot van het beraad ziet de Verbondsraad de fi nanciële gevolgen onder ogen. 
Th. Swart  legt uit dat de acties in totaal circa zes miljoen gulden zullen kosten, 
maar dat door handig opereren een miljoen kan worden bezuinigd. De kosten 
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worden naar rato van ledentallen over de drie centrales verdeeld, zodat het cnv 
3/14 van de totale kosten moet dragen. Daarvoor is geen ruimte op de lopende 
cnv-begroting, maar gelet op het karakter van de acties acht het bestuur het ver-
antwoord een beroep te doen op de middelen van Draagt Elkanders Lasten.393

Op 27 augustus debatteert de Tweede Kamer over de zomerse gebeurtenissen. 
De fracties nemen offi cieel geen standpunt in, maar informeel is er druk uitge-
oefend op het kabinet tot het aanbrengen van enige versoepelingen. Het kabinet 
komt tegemoet aan de maatschappelijke druk door nu het meerderheidsstandpunt 
van de ser inzake hoogte en duur van de uitkering over te nemen. Maar daarmee 
komt het kabinet de werknemers niet tegemoet. Zij onderschrijven immers het 
meerderheidsstandpunt van de ser niet. Toch put de Verbondsraad hoop uit deze 
beweging. De politiek is ‘gevoelig voor de argumenten van de vakbeweging’ en 
daarom is het verstandig de druk op de politiek op te voeren. Niet alleen de poli-
tiek blijkt gevoelig voor de vakbondsacties, ook de werkgevers. Op 19 september 
belt fnv-voorzitter Stekelenburg  met collega Hofstede . Hij vertelt dat de werk-
gevers het initiatief hebben genomen tot bilateraal overleg. Westerlaken  infor-
meert de Verbondsraad op een inderhaast bijeengeroepen extra vergadering in het 
Haagse Sofi tel. De werkgevers hebben twee redenen voor het overleg: het man-
daat van het kabinet om de bestaande voorstellen te veranderen is heel klein en ten 
tweede bestaat een deel van de plannen uit een ingreep in de vrijheid van onder-
handelen. De werkgevers willen onderzoeken of er niet een vergelijk mogelijk is. 
Daarbij willen zij de zaak verbreden. Niet alleen de wao moet in dat overleg aan 
de orde komen, maar ook de Ziektewet, de uitvoeringsorganisatie en de plannen 
van staatssecretaris Simons  met betrekking tot de reorganisatie van het stelsel van 
gezondheidszorg (het Plan-Simons). Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden, 
dat overigens nog zonder resultaat is gebleven. De Geus  geeft beknopt weer wat 
de knelpunten voor het cnv zijn: de Ziektewet in relatie tot het inleveren van va-
kantiedagen en de politieke ingreep in de onderhandelingsvrijheid over de ziekte-
wet. Ook heeft het cnv grote problemen met de wao-voorstellen, zowel voor de 
oude als de nieuwe gevallen. Rond de Ziektewet grijpen de werkgevers terug op 
een model, waarbij werkgevers en werknemers buiten de wetgeving om zelf af-
spraken maken. Op het gebied van de wao is enige ruimte in die zin dat de werk-
gevers bereid zijn de oude gevallen te ontzien in ruil voor een steviger aanpak van 
de nieuwe gevallen. De werkgevers bepleiten verder het opheffen van de gmd en 
willen – liefst samen met de vakbeweging – het plan-Simons  torpederen. Beoor-
delend komt De Geus  tot de conclusie dat geen van de partijen over echte onder-
handelingsruimte beschikt. De Verbondsraad wikt en weegt de ontwikkelingen. 
Enerzijds is duidelijk dat geen overleg ooit kan leiden tot overeenstemming en dat 
overeenstemming met werkgevers de enige uitweg uit de situatie is, omdat de po-
litiek nagenoeg geen speelruimte over laat. Anderzijds worden acties voorbereid 
en uitgevoerd en dat vergt grote zorgvuldigheid naar de leden. De bondsvoorzit-
ters constateren dan ook dat er zorgvuldig moet worden opgetreden, waarbij de 
drie vakcentrales elkaar zeker tot 5 oktober moeten vasthouden. De uitgangspun-
ten van het cnv moeten in het vervolgoverleg recht overeind blijven, meer ruimte 
krijgen de onderhandelaars niet.394 Het overleg wordt voortgezet, maar in de Ver-

 10.3  Sociale zekerheid 641

526-663•Hazenbosch H10.indd   641 08-04-2009   22:39:42



642 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

bondsvergadering van 30 september moet De Geus  concluderen dat ‘het overleg 
met de werkgevers en de informele contacten met politici weinig resultaten heb-
ben opgeleverd’. Het blijft dan ook van belang om de cnv-opvattingen steeds luid 
en duidelijk te communiceren.395

De spanningen zijn groot, niet alleen in de wereld van de sociale partners. Ook 
binnen de pvda worden hardhandige meningsverschillen uitgevochten over de 
vraag of de partij de kabinetsplannen wel kan steunen. Dat leidt tot het aftreden 
van de partijvoorzitter. Partijleider en minister van Financiën Kok  roept een con-
gres bijeen, dat op 28 september in Nijmegen bijeenkomt. Hij krijgt de steun van 
zijn partij, maar hij moet wel maximaal politieke druk uitoefenen om die te krij-
gen. Feitelijk is daarmee de kans van vakbonden om de plannen van het kabinet 
verder aan te passen verkeken. De pvda – de mogelijke bondgenoot van de vak-
beweging in het parlement – legt zich via een congres vast en dat beperkt de ma-
noeuvreerruimte van de Kamerfractie aanzienlijk. Ondanks dit ‘politieke verlies’ 
gaat de vakbeweging verder met de voorbereidingen van een massale manifestatie 
op 5 oktober in Den Haag met als leus ‘Gezond werk verzekert beter’. Het wordt 
de grootste vakbondsdemonstratie sinds jaren: 250.000 mensen protesteren te-
gen de wao-plannen van het kabinet. De vakcentrales beschouwen het protest als 
een groot succes. Eerder roept J. Kos  – Diensten – op om de kaderleden te mo-
biliseren, die op hun beurt weer mensen meenemen naar Den Haag. ‘Er moeten’ 
– zo stelt hij – ‘minsten 200.000 mensen aanwezig zijn, anders zal dit een blama-
ge voor de vakbeweging betekenen’. Die doelstelling wordt ruimschoots gerea-
liseerd, maar de bonden weten dat het echte resultaat niet geboekt wordt op een 
Haags veld, maar aan de Haagse vergadertafels. En juist dat lukt niet. De Haagse 
besluitvormers gaan hun eigen gang en dat doen de bonden ook. Op 14 oktober 
bespreekt de Verbondsraad een notitie, waarin verkend wordt welke mogelijkhe-
den er zijn om de gevolgen van de kabinetsplannen rond Ziektewet en wao te re-
pareren. Daarbij worden twee varianten verkend. De ene mogelijkheid is dat het 
cnv collectieve polissen afsluit voor zijn leden, de andere mogelijkheid is dat er 
collectieve polissen per cao-gebied komen. Uit het oogpunt van ledenbinding 
voelt de Verbondsraad wel voor de eerste variant, maar de vraag is of die variant 
wel is te realiseren.396 Later zal blijken dat op allerlei plaatsen de tweede variant 
vorm en inhoud krijgt. Wel ontwikkelt het cnv in samenwerking met de ubo een 
verzekering tegen het wao-gat voor mensen die niet onder de werkingssfeer van 
een cao vallen dan wel onder een cao vallen waarin niets is geregeld.397 Eind mei 
1992 maakt De Geus  de voorlopige balans op. Enkele honderden leden hebben 
zich aangemeld. De Geus  concludeert daaruit dat dit beperkte aantal niet wijst op 
desinteresse bij leden, maar ‘op een goede cao-reparatie’.398

Aan het slot van de Verbondsraadsvergadering van 28 oktober 1991 informeert 
De Geus  de bondsvoorzitters over de stand van zaken rond de Ziektewet. Hij wil 
met de werkgevers proberen tot een vergelijk betreffende de Ziektewet te komen, 
zodat de onderhandelingen op decentraal niveau niet nodeloos bemoeilijkt wor-
den door de gevolgen van de kabinetsplannen. Hij ziet na overleg met de Sociaal-
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Economische Commissie goede mogelijkheden om tot een akkoord te komen.399 
De volgende dag blijkt dat ook de fnv belangstelling toont voor zo’n overleg en 
dat brengt cnv en mhp ertoe een brief te schrijven aan A.H.G. Rinnooy Kan, de 
voorzitter van de Centrale Raad van Ondernemingsorganisaties (rco) .400 De twee 
vakcentrales schrijven dat ‘een invulling van de eigen verantwoordelijkheid sterk 
te verkiezen (is) boven een eenzijdige aanpak van het kabinet’. Blijkbaar is de rco 
gevoelig voor dit argument, want uit een persbericht blijkt dat de werkgevers het 
moeilijk verdedigbaar achten ‘wanneer niet het uiterste zou zijn gedaan door so-
ciale partners om zelf tot overeenstemming te komen’. Op 1 november bereiken 
werkgevers en werknemers na bijna 12 uur onderhandelen een akkoord, dat Wes-
terlaken  en De Geus  toelichten in een extra vergadering van de Verbondsraad.

Westerlaken  meldt dat er een aantal overwegingen ten grondslag liggen aan het 
(hervatte) overleg. Door de dreigende wetgeving wordt het decentrale overleg 
verstoord en de geschiedenis van de achterliggende maanden maakt duidelijk dat 
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het noodzakelijk is dat de sociale partners laten zien hun eigen verantwoordelijk-
heid te kunnen nemen. De kern van de overeenstemming zit in het gegeven dat 
er overeenstemming is ontstaan over arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in geld 
en/of vrije tijd in het kader van het ziekteverzuimbeleid. Deze aanbeveling van de 
Stichting sluit aan op eerdere aanbevelingen in het kader van het beleid rond ziek-
teverzuim en vormt als het ware het sluitstuk daarvan. Hofstede  meent dat dit ak-
koord voldoende reden kan zijn voor het kabinet om de eigen plannen in te ruilen 
voor die van de Stichting. De premier heeft immers toegezegd dat bij een akkoord 
van enige betekenis de kabinetsmaatregelen niet doorgaan. De Verbondsraad re-
ageert met de nodige terughoudendheid. Er is waardering voor het werk van De 
Geus  en Westerlaken  en de afspraken passen min of meer binnen het cnv-beleid, 
maar doet de fnv ook mee, en hoe betrouwbaar is de politieke toezegging? On-
danks deze aarzelingen stemt de raad in met de concept-aanbeveling.401 De fnv 
gaat – na de nodige interne discussies ook akkoord en het kabinet volgt de aanpak 
van de Stichting van de Arbeid.

Terugblikkend noemt het cnv 1991 ‘het jaar van de slag om de wao’. Ontegenzeg-
gelijk is de voorgenomen wijziging van de wao een van de grote politieke thema’s 
van dat jaar, maar de discussie is na dat jaar niet afgelopen. Er wordt – zeker op 
onderdelen – verder gediscussieerd. De staatssecretaris van Sociale Zaken vraagt 
in februari 1992 advies aan de svr over een deel van de uitwerking van de kabi-
netsbesluiten rond de wao. De svr adviseert nogal verdeeld over het wetsvoorstel 
‘Terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen’. Formeel 
gaat het om een ‘technisch advies’, maar techniek en beleid zijn lang niet altijd 
los van elkaar verkrijgbaar. Twistpunten uit het verdeelde ser-advies van 12 juli 
1991 keren ook in dit advies terug. Opnieuw blijkt dat niet alleen werkgevers en 
werknemers op tal van punten anders denken, maar ook binnen de werknemers-
geleding is op onderdelen verschil van mening. fnv enerzijds en cnv en mhp an-
derzijds verschillen van mening over de leeftijdsgrens bij de herbeoordeling van 
de zogenoemde oude gevallen. De fnv meent dat er geen herbeoordeling moet 
plaatsvinden, terwijl cnv en mhp menen dat de herbeoordeling beperkt moet blij-
ven tot arbeidsongeschikten tot 40 jaar. Het ‘andere deel van de Raad’, waaronder 
de werkgevers, stemt in met de kabinetsvoornemens.402 

Het cnv neemt zich voor om tijdens het Voorjaarsoverleg te pogen afspraken te 
maken over de behandeling van de oude gevallen in de wao, maar De Geus  voor-
spelt de uitkomst van die poging goed als hij zegt dat de kans daarop klein is. De 
werkgevers willen geen afspraken maken en dus zit de zaak op slot.403 Deze en an-
dere momenten illustreren dat ‘de slag om de wao’ eigenlijk niet bestaat uit een 
grote veldslag, maar uit tal van schermutselingen op uiteenlopende fronten. In de 
offi ciële advies- en overlegorganen en in contacten met politici en politieke par-
tijen probeert het cnv te redden wat te redden valt. Op 22 oktober zetten de drie 
vakcentrales per brief hun fundamentele bezwaren tegen de Wet Terugdringing 
Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen nogmaals uiteen in de hoop het 
parlement op andere gedachten te brengen.404 Om het protest onder de aandacht 
van de Kamerleden te brengen, wordt besloten tot een gezamenlijke vakbondsac-
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tie rond de behandeling van de wao-wetsvoorstellen. De acties bestaan, uit ver-
schillende onderdelen: kaderleden benaderen op regionaal niveau en tijdens een 
openbare bijeenkomst zullen de drie vakcentralevoorzitters de argumenten uit de 
brief van 22 oktober nog eens onderstrepen om ‘intern en extern uit te stralen dat 
het menens is’. 

Tijdens de Kamerdebatten, eind januari 1993, wordt op het Binnenhof een pic-
ket-line georganiseerd en zal het protest door het ontrollen van een groot span-
doek zichtbaar worden gemaakt.405 Het is tevergeefs als naar de uitkomst van het 
debat wordt gekeken. De kabinetsplannen worden wat bijgepunt en de scherpste 
randjes verdwijnen, maar de hoofdlijnen van de ingrepen blijven overeind.

In de aanloop naar de Kamerdebatten dreigt overigens een politieke crisis, die het 
gevolg is van het optreden van cda-fractievoorzitter L.C. Brinkman , de gedood-
verfde opvolger van premier Lubbers . Al eerder – begin 1992 – spreekt Brinkman  
op Texel en zegt daar dat ‘het speelkwartier voorbij is’. Hij wil duidelijke daden 
zien van het kabinet en de wao is daarbij de maat der dingen. Brinkman  heeft het 
vertrouwen in een echt vergelijk met de pvda verloren en hij besluit om naar steun 
voor een stevige aanpak van de wao te zoeken bij de grootste oppositiepartij, de 
vvd. De Tweede Kamerfractie van die partij is graag bereid om tot afspraken met 
de cda-fractie te komen, omdat een akkoord zeker zal leiden tot de val van het ka-
binet. Op 24 januari 1993 ontmoeten Brinkman  en pvda fractievoorzitter M.A.M. 
Wöltgens  elkaar in Utrecht, maar tezelfdertijd onderhandelen cda- en vvd-spe-
cialisten over een deal tussen de twee fracties. Zij slagen waar Brinkman  en Wölt-
gens  geen succes hebben. In de loop van die zaterdag komen ook Lubbers  en De 
Vries  in de woning van De Vries  in Bergschenhoek bij elkaar en ontwikkelen een 
eigen variant, die zij met de pvda-top willen bespreken. De kern van het voorstel 
is, dat de oude gevallen worden ontzien ten koste van de nieuwe gevallen. Kok  en 
Wöltgens  stemmen in en het ‘bami-akkoord’ is gesloten.406 Brinkman  heeft geen 
keus meer en sluit zich bij de overeenkomst aan, maar verliest in dat spel het ver-
trouwen van de vvd.407

Eén van de gevolgen van de nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidsonge-
schiktheid is de herkeuring van de oude gevallen. Tijdens de aanloop naar de Ka-
merbehandeling pleit het cnv – daarbij gevolgd door de andere vakcentrales – 
voor een leeftijdsgrens in het herkeuringsbeleid. Mensen met een wao-uitkering 
die ouder zijn dan 40 jaar, mogen niet herkeurd worden. Belangrijke overweging 
daarbij is, dat de kans dat deze (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten als gevolg van 
een herkeuring aan het werk gaan, zeer gering is. Het kabinet zet zijn voornemen 
evenwel door en per leeftijdscohort beginnen de herkeuringen. Tijdens een toe-
spraak in Kapelle pleit De Geus  voor het beëindigen van die keuringen. ‘Er ko-
men steeds meer berichten over formeel-correcte, maar sociaal-absurde uitkom-
sten van herkeuringen’, stelt De Geus . Hij verwijst nog net niet naar het beruchte 
kweken van bonzai-boompjes, waarvoor bijna iedereen geschikt lijkt, maar hij is 
er niet ver bij vandaan. ‘De operatie krijgt – zo meent de vicevoorzitter van het 
cnv – steeds meer het karakter van een meedogenloze technocratische inkomens-
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korting.’408 De herkeuringen zijn niet alleen een doorn in het oog van het cnv, ook 
de andere vakcentrales lopen ertegen te hoop. De vraag om verzet begint binnen 
het cnv bij de meest betrokken leden uit de ledengroep Anders Actieven. Op 20 
februari 1995 besluit het Verbondsbestuur de zaak op te pakken. De acties krijgen 
een regionaal en een nationaal gezicht. Op regionaal niveau organiseert het cnv 
eigen bijeenkomsten, op landelijk niveau wordt samengewerkt met de twee an-
dere vakcentrales.409 De kracht van de acties zit niet in de massaliteit ervan, maar 
in het op de huid zitten van politici – de politiek is immers verantwoordelijk voor 
de herkeuringsoperatie.410 De slogan ‘wao-keuring is geen werk’ maakt duidelijk 
wat de vakbeweging beweegt, maar de politiek neemt kennis van het verzet en de 
keuringen gaan gewoon door.

Het debat over de nieuwe vormgeving van de wao is niet het enige inhoudelijke 
debat in de jaren ’90. Het ‘paarse’ regeerakkoord, dat in de zomer van 1994 tot 
stand wordt gebracht, bevat  twee belangrijke inhoudelijke voornemens, die erop 
neer komen dat de Ziektewet zal worden geprivatiseerd en dat vormen van pre-
miedifferentiatie en marktwerking onderdeel van de arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen gaan worden. Het cnv reageert positief op deze voornemen, zij het dat de 
voorkeur blijft uitgaan naar de al vaker bepleite overdracht van de werknemers-
verzekeringen.411

Op 6 februari 1995 vraagt het kabinet de Sociaal-Economische Raad om advies 
over de voornemens rond Ziektewet en wao.  De privatisering van de Ziektewet 
komt erop neer dat de bestaande wetgeving wordt ingetrokken en dat het Burger-
lijk Wetboek zo zal worden gewijzigd dat de werkgever verplicht wordt om zijn 
zieke werknemers gedurende 52 weken ten minste 70% van het brutoloon door 
te betalen. De werkgever kan vervolgens kiezen: hij draagt het risico zelf dan wel 
hij brengt het risico onder bij een private verzekeraar. Ook wordt bepaald dat 
de Ziektewet voor bepaalde werknemers, zoals uitzendkrachten, wel van kracht 
blijft. Premiedifferentiatie en marktwerking bij de arbeidsongeschiktheidsregelin-
gen komt er op neer dat bij de vaststelling van de premiehoogte rekening wordt 
gehouden met het aantal wao’ers in een bepaalde sector. De marktwerking komt 
tot uiting door werkgevers de mogelijkheid te geven om onder bepaalde voor-
waarden hun arbeidsongeschiktheidsrisico op de private markt te verzekeren. 
Het cnv baseert zijn inbreng in het ser-traject op de eigen ideeën over de over-
dracht van werknemersverzekeringen, maar – zo rapporteert De Geus  begin april 
1995 aan de Verbondsraad – daarvoor is in de ser geen meerderheid te vinden. Hij 
wil zich dan ook voegen in een compromis van de commissievoorzitter. De Ver-
bondsraad deelt die opvatting, maar uit de discussie komt naar voren dat er de no-
dige aarzelingen zijn bij de premiedifferentiatie. Er is niet zo zeer bezwaar tegen 
het concept als wel tegen de mogelijke gevolgen van een te stringente toepassing. 
Vooral sectoren als de bouw, waar het wao-risico relatief hoog is, vrezen de kos-
tenstijging.

De ser stemt op hoofdlijnen in met de plannen rond de Ziektewet, zij het dat er 
een lange reeks kanttekeningen wordt gemaakt, die vooral duidelijk maakt dat het 
om een complexe zaak gaat, waarvan niet alle gevolgen op voorhand zijn te over-
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zien. Minder enthousiast is de ser over de kabinetsplannen inzake de premiedif-
ferentiatie en de marktwerking. De Raad onderschrijft het doel: ‘bevordering ar-
beidsparticipatie, preventie en reïntegratie, kostenconfrontatie en een met het oog 
daarop effectieve, respectievelijk een bij de arbeidsverhoudingen passende ver-
antwoordelijkheidstoedeling’. Het is nog maar de vraag of de uitwerking van het 
kabinet bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van het kabinet. De ser 
meent van niet en ontwikkelt daarom een eigen alternatief.412 

Het kabinet maakt haast, want al op 4 oktober 1995 wordt de Wet uitbreiding 
loondoorbetalingsplicht bij ziekte (wulbz) naar het parlement gestuurd. Het ka-
binet meent het woord ‘stelselherziening’ te moeten vermijden, want dat woord 
heeft tal van onaangename associaties. Toch gaat het om een ingrijpende veran-
dering, die met name werkgevers en werknemers in een andere positie brengt. De 
verantwoordelijkheid voor preventie en reïntegratie komt nadrukkelijker dan 
eerder bij hen te liggen, de mogelijkheid om bepaalde problemen op de collectivi-
teit af te wentelen bestaat niet meer.413 Het cnv is niet gelukkig met het wetsvoor-
stel, dat afwijkt van het ser-advies. In het alternatief dat de ser heeft ontwikkeld 
in verband met premiedifferentiatie en marktwerking heeft de Raad een nadruk-
kelijk verband gelegd tussen de twee thema’s. Het kabinet volgt die aanpak niet. 
Daarom besluit het Verbondsbestuur om gezamenlijk met de andere vakcentrales 
op te trekken naar Den Haag om de Kamerfracties van het ser-gelijk te overtui-
gen.414 Westerlaken  beklemtoont eind november bij de uitreiking van de Natio-
nale Revalidatie Prijs dat de wet niet voorkomt dat kandidaten met een zwakke 
gezondheid of voormalig arbeidsongeschikten buitengesloten worden en dat zou 
wel moeten.415 Maar zijn oproep heeft, net als de rondgang langs de fracties, geen 
effect. De Tweede Kamer stelt de wet nog voor het Kerstreces vast en na behande-
ling in de Eerste Kamer verschijnt wulbz eind februari in de Staatscourant.

De voorbereiding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen (pemba) kost meer tijd. Het wetsvoorstel wordt 
eind april naar de Kamer gezonden. Het doel van de premiedifferentiatie is – vol-
gens de Memorie van Toelichting – het ‘introduceren dan wel versterken van 
fi nanciële prikkels bij werkgevers als stimulans tot (intensivering van) de be-
strijding van (de oorzaken van) arbeidsongeschiktheid. Ook hier geldt het uit-
gangspunt dat de kosten daar worden gelegd waar zij het beste beheerst en beïn-
vloed kunnen worden. (…) Met de introductie van de mogelijkheid om voor een 
bepaalde periode eigen-risicodrager te worden, wordt het belang (voortvloeiende 
uit de premiedifferentiatie) dat werkgevers reeds hebben bij een zo laag mogelijke 
arbeidsongeschiktheidslast verder aangescherpt’.416 De vakcentrales reageren in 
een gezamenlijke brief, die zeer kritisch van toon is. Huiselijk gezegd noemen zij 
het wetsontwerp ‘broddelwerk’ en zij beroepen zich daarbij ook op het advies van 
de Raad van State. De centrales stellen vast dat er nog essentiële onderdelen aan 
het wetgevingsvoorstel ontbreken en dat het daarom niet goed mogelijk is om het 
voorstel te behandelen. Los van het feit dat de voorstellen onvolledig worden ge-
acht, is er inhoudelijk commentaar. ‘Het feit dat de premiedifferentiatie enigszins 
wordt afgedempt met maxima en minima en een sectorale bandbreedte staat op 
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gespannen voet met het eigen-risicodragerschap dat op geen enkele wijze behoeft 
mee te betalen aan de kosten die met het hanteren van bandbreedten onlosmake-
lijk zijn verbonden’. Toch willen de drie vakcentrales de mogelijkheid van opting-
out niet veroordelen, zij stellen er wel voorwaarden aan. Het dragen van een eigen 
risico mag het systeem van premiedifferentiatie niet ontwrichten en het systeem 
moet handhaafbaar zijn en geen mogelijkheid bieden tot risicomanipulatie. Het 
systeem moet reïntegratie bevorderen en selectie van werknemers op (vermeende) 
gezondheidsrisico’s voorkomen net zoals de vlucht in fl exibele contracten moet 
worden vermeden. Tot slot moeten werknemers invloed kunnen hebben op de 
werkgeversbeslissing tot het dragen van eigen risico. Voorwaarden, die er waar-
schijnlijk in de praktijk op neer komen dat opting-out geen optie is.417

Het kabinet past de voorstellen als gevolg van parlementaire bezwaren aan, 
maar het cnv vindt de aanpassingen onvoldoende. Samen met de twee andere cen-
trales wordt besloten enige actie te voeren. Op 15 oktober sturen fnv, cnv en mhp 
opnieuw een brief aan het parlement. Scherper dan eerder wordt de kern van hun 
bezwaar geformuleerd: de vrees is dat de pemba-wet in samenhang met andere 
wetgeving leidt tot selectie aan de poort, terwijl juist een omgekeerde beweging 
op gang moet worden gebracht. Teveel arbeidsongeschikten staan buiten het ar-
beidsproces en premiedifferentiatie in combinatie met marktwerking draagt ertoe 
bij dat deze mensen nog moeilijker aan de slag komen. De centrales bestrijden niet 
het beginsel van premiedifferentiatie, maar wel de samenhang met de voorgeno-
men marktwerking. Dat laatste moet maar niet gebeuren, omdat de omvang van 
de gevolgen onvoorspelbaar is. Om hun argumenten kracht bij te zetten wordt er 
aan de vooravond van de behandeling van het wetsvoorstel op 29 oktober 1996 
een kleine demonstratieve bijeenkomst georganiseerd.

Op 11 november blikt De Geus  terug op de gebeurtenissen. Kabinet en Kamer 
zijn niet tegemoetgekomen aan de door het cnv gestelde eisen, maar de herbeoor-
deling van wao’ers, die op 1 augustus 1993 45 jaar of ouder waren, wordt per 1 ja-
nuari 1997 stopgezet en dat is een winstpunt voor het cnv.

Het pemba-debat heeft overigens nog een staartje, zo blijkt in het najaar van 
1997. Het cnv heeft ervoor gepleit dat de gevolgen van de invoering van pemba 
inkomensneutraal moeten verlopen. En dat blijkt niet het geval. Het Algemeen 
Bestuur windt zich erover op, maar er verandert niets aan de inkomenseffecten 
doordat sprake is van een complex geheel van compensaties, waardoor het debat 
ook een zeker ‘welles-nietes’ karakter krijgt.

wulbz en pemba zijn de grote inhoudelijke veranderingen in het stelsel van de so-
ciale zekerheid in de jaren ’90. De ingrepen in de wao door het kabinet-Lubbers  
veranderen de polisvoorwaarden in verslechterende zin, maar wulbz en pemba in-
troduceren nieuwe uitgangspunten, vooral met betrekking tot de verantwoorde-
lijkheidsverdeling. Het cnv heeft geen principiële bezwaren, want de vakcentrale 
is zelf ook warm voorstander van een andere toedeling van verantwoordelijkhe-
den. Toch is er forse kritiek op de kabinetsvoorstellen, die tot op zekere hoogte 
worden ervaren als het buitenspel zetten van werknemersbelangen. Zo beslissen 
werkgevers over mogelijke marktwerking en daar is geen instemming van de on-
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dernemingsraad of de vakbond voor nodig. Het cnv – net als de andere vakcentra-
les – probeert het tij te keren, maar slaagt daar maar in zeer beperkte mate in.

Het debat over wulbz en pemba speelt zich af tijdens de discussie over de in-
grijpende aanpassingen in de uitvoering van de werknemersverzekeringen, waar 
het primaat van de politiek overheerst. En tijdens de principiële gedachtewisse-
ling over verantwoordelijkheidstoedeling gaat het ‘normale’ beleid gewoon door. 
De praktijk van dat beleid is, dat opeenvolgende kabinetten telkens maatregelen 
treffen die inkomensgevolgen hebben, vooral voor uitkeringsgerechtigden. Het 
volume van uitkeringsgerechtigden blijft ondanks alle maatregelen groeien en te-
gen de wil van de vakbeweging in vertaalt de politiek dat ook in kostenbesparen-
de maatregelen, die beslag krijgen in de vorm van bezuinigingen. In de beleving 
van het cnv gaat de sanering van de werknemersverzekeringen, die in de jaren 
’80 is begonnen, onverminderd voort ondanks het feit dat het Nederland zeker 
in de tweede helft van de jaren ’90 economisch voor de wind gaat. Maar het ont-
breekt de vakbeweging aan mogelijkheden om die ontwikkeling ten principale te 
keren.

10.4   Medezeggenschap

10.4.1   Corporate Governance

In het medezeggenschapsdenken van het cnv speelt sinds de jaren ’50 het denken 
over de betrokkenheid van werknemers bij de topstructuur van de onderneming 
een belangrijke rol. Vanuit zijn visie op de onderneming als samenwerkingsver-
band meent het cnv dat niet alleen de kapitaalverschaffers en de leiding invloed 
mogen hebben op de strategische beleidsvorming, maar dat ook de werknemers 
daarin een rol moeten kunnen spelen. Vanuit dit denkmodel bepleit het cnv een 
zodanige samenstelling van de raad van commissarissen dat werknemers tenmin-
ste de helft van de leden van deze raad mogen benoemen. Het cnv vindt in de loop 
van de tijd bij andere vakcentrales steun voor zo’n soort benadering en ook in be-
paalde politieke stromingen bestaat ten minste de bereidheid om in die richting 
mee te denken. De werkgevers blokkeren evenwel elke beweging in die richting 
en meer dan een recht van voordracht door de ondernemingsraad wordt niet ge-
realiseerd.

Vragen over de topstructuur van onderneming leven niet alleen binnen het cnv, 
in bredere kring bestaat er belangstelling voor. In de jaren ’90 raakt een Ameri-
kaans begrip in zwang: corporate governance. Daarbij gaat het om de samenstel-
ling van de top van de onderneming en de manier waarop die top de onderne-
ming bestuurt. Corporate governance speelt een rol in het internationaliserende 
bedrijfsleven: hoe beter de governance des te betrouwbaarder de onderneming.418 
In april 1996 wordt een Corporate Governance Commissie in het leven geroepen 
onder voorzitterschap van J. Peters , een oud-topman van het verzekeringscon-
cern Aegon. De commissie krijgt tot taak te onderzoeken of het evenwicht tussen 
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toezicht, bestuur en aandeelhouders binnen de beursgenoteerde vennootschap-
pen houdbaar is tegen de achtergrond van de internationalisering van de Neder-
landse economie. Het concept-rapport verschijnt in oktober 1996. Het rapport 
bevat aanbevelingen om de transparantie over het gevoerde ondernemingsbeleid 
en de verantwoording daarover te vergroten en om de aandeelhouders meer zeg-
genschap te geven, zodat zij inadequaat beleid of inadequate beleidsvoering kun-
nen corrigeren.419 Werknemers spelen in het rapport geen enkele rol, stelt cnv-
bestuurder Verburg  vast, en dat is vreemd: ‘wie bij het fabriceren van een stoel 
met vier poten slechts drie poten monteert, kan niet verwachten dat die stoel blijft 
staan’. De rol van de raad van bestuur, van de raad van commissarissen en die van 
de aandeelhouders komen uitvoerig aan de orde, maar de vierde poot, gevormd 
door de werknemers, ontbreekt geheel. Het cnv verzet zich tegen meer invloed 
van beleggers. Op zich is het begrijpelijk dat aandeelhouders invloed hebben op 
het beleid van de onderneming, maar dat zou ook moeten gelden voor de werk-
nemers. Die worden volkomen ten onrechte ‘vergeten’.420 De reactie van het cnv 
kan worden gezien als onderdeel van een uitvoerige consultatieronde, die de com-
missie houdt. In juni 1997 verschijnt het defi nitieve rapport. Ook in dat rapport 
komen woorden als ‘werknemers’ en ‘medezeggenschap’ niet voor. De reactie 
van de vakbeweging heeft de commissie blijkbaar niet op andere gedachten ge-
bracht.

De commissie-Peters  stelt 40 aanbevelingen op, die in de zienswijze van de com-
missie niet moeten leiden tot wetgeving, maar tot het veranderen van de spelregels 
binnen de ondernemingen door de ondernemingen zelf. Om na te gaan of onder-
nemingen zich iets gelegen laten liggen aan de aanbevelingen, stelt de commis-
sie ook voor tot een eenmalige monitoring te komen. Die monitoringscommis-
sie komt er en staat opnieuw onder voorzitterschap van Peters . De Monitoring 
Commissie Corporate Governance rapporteert eind 1998 aan de minister van Fi-
nanciën en concludeert dat weliswaar door de beursgenoteerde vennootschappen 
redelijk gehoor werd gegeven aan de aanbevelingen (meer aan die betreffende de 
raad van commissarissen en het bestuur dan die betreffende de invloed van aan-
deelhouders), maar dat zich per saldo in de bestaande verhoudingen geen beteke-
nisvolle wijzigingen hebben voorgedaan, met name niet op het punt van de factor 
kapitaal.421 

10.4.2   Ondernemingsraden

Op 21 augustus 1989 stuurt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad. De derde Wet op de on-
dernemingsraden bestaat tien jaar en dat is een reden om die wet te evalueren en 
zonodig bij te stellen. De minister geeft aan dat zijns inziens geen fundamentele 
discussie over de wet behoeft te worden gevoerd en – zo meldt hij – uit onderzoek 
blijkt ook dat daar geen behoefte aan is.422 Het cnv is dat niet met hem eens. Het 
cnv meent – nog steeds – dat het denken over medezeggenschap moet worden ge-
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fundeerd in de mens als verantwoordelijk wezen en uit de gedachte dat de onder-
neming een samenwerkingsverband is. ‘Naar de mening van het cnv dienen alle 
werknemers gezamenlijk  – dus inclusief de leiding – de grote beleidslijnen van de 
onderneming te bepalen’. In dat verband bepleit het cnv een andere samenstelling 
van de raad van commissarissen en deze anders samengestelde raad bepaalt doel en 
strategie van de organisatie. Aan die cnv-verlangens is nog op geen enkele manier 
tegemoet gekomen, dus is er wel degelijk behoefte aan een fundamentele discussie 
over medezeggenschap.

Het cnv herhaalt zijn principiële opvattingen aan het begin van een Discussie-
nota inzake de Wet op de ondernemingsraden, die wordt opgesteld in reactie op 
de adviesaanvraag en waarin het Verbond zijn belangrijkste wensen op het gebied 
van ondernemingsraden nog eens op een rij zet. Maar los van het principiële as-
pect blijkt uit de nota dat het cnv weliswaar op onderdelen verbeteringen bepleit, 
maar aan de hoofdlijnen van de wet niets wil veranderen. De gewenste verande-
ringen vloeien voor een belangrijk deel voort uit de constatering dat de omvang 
van de onderneming geen invloed kan hebben op de aard en de mate van de me-
dezeggenschap. Wellicht dat de vorm kan verschillen, maar ‘het cnv streeft gelijk-
waardige medezeggenschap na voor alle werknemers’. In het verlengde van die 
benadering wil het cnv de positie van ondernemingsraden in bedrijven met 35 tot 
100 werknemers gelijktrekken met die van ondernemingsraden in bedrijven met 
meer dan 100 werknemers. Vanuit diezelfde benadering valt ook niet in te zien 
waarom werknemers met minder dan een derde van de normale arbeidstijd geen 
medezeggenschapsrechten hebben. Dat moet dus anders; zij moeten meetellen in 
het bepalen van de omvang van de onderneming en zij moeten normaal stemrecht 
krijgen.

Een praktisch probleem is dat de wereld waarin ondernemingsraden actief zijn, 
verandert. Als dat leidt tot veranderende inzichten in advies- of instemmingsrecht 
dan vergt die verandering feitelijk wetswijziging. Door het opnemen van een kap-
stokartikel, waarmee kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en nieu-
we inzichten, wordt die omslachtigheid overbodig. Het cnv pleit daar dan ook 
voor, net als voor een beroepsrecht rond het  initiatiefrecht van de ondernemings-
raden en het recht te adviseren op grond van een voorgenomen besluit tot benoe-
ming of ontslag van een bestuurder van de onderneming. Door het ontbreken van 
een beroepsgang zijn deze rechten te zwak geregeld in de wet.

Het gevraagde ser-advies verschijnt in mei 1992 en is diep verdeeld. Het begint 
– in het verlengde van de cnv-benadering – met de constatering door de werkne-
mersleden – dat er weldegelijk reden is om na te denken over de uitgangspunten 
van de wet. Daarvoor zijn argumenten te vinden in het verrichte onderzoek, maar 
ook de ontwikkeling van de medezeggenschap op Europees niveau speelt een rol. 
Vervolgens zijn er tal van andere verschillen en zelfs als de Raad het eens is over 
een bepaald aspect, zoals de vraag naar de taak en positie van ondernemingsraden 
in bedrijven met 35 tot 100 werknemers, zijn de daarbij gehanteerde argumenten 
anders. Het geheel leidt ertoe dat de cnv-opvattingen, zoals eerder verwoord, wel 
een plaats krijgen in het advies, maar veelal deel uitmaken van de tekst van ‘een 
deel van de raad’.423
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In het advies kondigt de ser een vervolgadvies aan, dat een reactie bevat op na-
dere brieven, die de minister na zijn adviesaanvraag uit 1989 naar de raad zond. 
Het gaat hierbij om de reikwijdte van het instemmingsrecht, om het arbeidsre-
glement en om de taakafbakening tussen vakorganisatie en ondernemingsraad. 
Over dit laatste heeft de Stichting van de Arbeid op 3 januari 1990 geadviseerd 
om een wijziging aan te brengen in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsra-
den. Artikel 27 bepaalt dat regelingen rond het sociaal beleid de instemming van 
de ondernemingsraad behoeven.424 Lid 3 van dat artikel bepaalt vervolgens dat 
die hoofdregel niet van toepassing is als over een bepaald onderwerp afspraken in 
de cao zijn gemaakt. Deze schijnbaar duidelijke uitzondering op de hoofdregel 
leidt in de praktijk toch tot misverstanden, omdat in lid 1 bepaalde onderwerpen 
worden genoemd die instemming van de ondernemingsraad behoeven terwijl die-
zelfde onderwerpen – denk aan een pensioenregeling – veelal in het cao-overleg 
worden geregeld. De Stichting meent dat artikel 27, lid 3 moet worden aangepast 
uitgaande van het primaat van werkgevers- en werknemersorganisatie op het ter-
rein van de primaire arbeidvoorwaarden. De Stichting meent dat de wet zo moet 
worden ingericht dat de ondernemingsraad zijn instemmingsrecht verliest als er 
over de expliciet in artikel 27, lid 1 genoemde onderwerpen een cao-afspraak is 
gemaakt.425

Dit advies van de Stichting vormt dan ook een onderdeel van het veel brede-
re Advies inzake het arbeidsreglement en het instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad, dat in mei 1994 door de ser wordt vastgesteld. Het is daarmee – met 
enige overdrijving – het enige punt waarover de ser het eens is geworden. Op wel-
haast alle onderdelen valt de raad uiteen, in sommige gevallen zijn zelfs de werk-
nemers verdeeld. Zo bepleit het cnv zijn kapstokbepaling in artikel 27 wor op te 
nemen waardoor het limitatieve karakter van de opsomming in artikel 27, lid 1 
wor komt te vervallen. Dat artikel kan in de zienswijze van de christelijke vakcen-
trale als volgt beginnen: ‘De ondernemer behoeft de instemming van de onderne-
mingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of 
intrekking van een regeling die het sociaal beleid binnen de onderneming betreft. 
Onder een dergelijke regeling worden in ieder geval verstaan: …’ (volgt de aan te 
passen lijst). Ook op een ander thema staat het cnv alleen. De ser is verdeeld over 
de vraag welke de rol moet zijn van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaar-
denvorming. De werkgevers zijn op zich genomen niet tegen een bepaalde be-
trokkenheid van de ondernemingsraad bij het bepalen van arbeidsvoorwaarden, 
maar zijn van opvatting dat die betrokkenheid nooit in artikel 27 wor mag wor-
den ondergebracht. Zij redeneren dat artikel 27 wor de werkgever tot overleg ver-
plicht en dat – indien partijen niet tot een vergelijk komen – de rechter een oordeel 
kan geven. Daarnaast menen de werkgevers dat besluiten op basis van artikel 27 
wor de uitdrukkelijke of stilzwijgende instemming behoeven van alle individuele 
werknemers met wie een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De werkgevers 
menen dat zo’n ontwikkeling haaks staat op de decentralisatie van arbeidsverhou-
dingen, die na het Akkoord van Wassenaar is begonnen en in een reeks van andere 
ser-adviezen wordt onderschreven als een gewenste ontwikkeling. De werkne-
mers zijn verdeeld: fnv en mhp menen dat de ondernemingsraad op grond van ar-
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tikel 27 instemmingsrecht toekomt ten aanzien van alle arbeidsvoorwaarden voor 
zover die niet doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten.426 Het cnv 
meent dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht dient uit te oefenen met 
betrekking tot de primaire arbeidsvoorwaarden. De vakbeweging is en blijft de 
enig aangewezen partij om te onderhandelen namens werknemers. De positie van 
de vakbeweging is privaatrechtelijk bevochten en het Verbond ziet niet in waar-
om de ondernemingsraad hieromtrent een publiekrechtelijke steun in de rug moet 
krijgen.427 Het cnv-standpunt sluit aan bij de discussie, die een paar jaar eerder 
binnen de vakcentrale werd gevoerd en waarvan de uitkomst was dat de bonden 
het arbeidsvoorwaardenprimaat hebben.428

Op 3 april 1995 stuurt minister A.P.W. Melkert  een brief aan de Tweede Ka-
mer, waarin hij het kabinetsstandpunt op de twee ser-adviezen geeft. Het cnv 
ziet alle aanleiding om uitvoerig te reageren, want de minister komt nauwelijks 
tegemoet aan de cnv-wensen. De brief aan het kabinet, die op 15 mei in de Ver-
bondsraad wordt vastgesteld, bevat veel herhalingen van de eerder geformuleer-
de standpunten, maar er is ook sprake van een beleidswijziging. Opnieuw wordt 
gewezen op de principiële benadering van het cnv, waaruit een anders samenge-
stelde raad van commissarissen volgt. De kritiek van het cnv richt zich vooral op 
het feit dat het kabinet niet tegemoet wil komen aan de cnv-gedachte dat de om-
vang van de arbeidsorganisatie geen invloed mag hebben op de medezeggenschap 
van werknemers. In de eigen nota en in de ser-adviezen maakt het cnv duidelijk 
van oordeel te zijn dat ondernemingsraden in ondernemingen met meer dan 100 
werknemers, maar ook met minder dan 100 werknemers gelijke rechten zouden 
moeten krijgen. In het verlengde daarvan bepleitte het Verbond meer bevoegd-
heden voor de werknemers in bedrijven met 10 tot 35 werknemers. Het kabinet 
laat alles in hoofdzaak bij het oude. Het cnv is tevreden met het feit dat ook het 
kabinet toegeeft dat er praktisch weinig terecht komt van het initiatiefrecht van 
ondernemingsraden, maar is vervolgens ongelukkig met de kabinetsvoorstellen.

De beleidswijziging schuilt in de organisatie van landelijke ondernemingsraads-
verkiezingen. In de jaren ’80 verklaarde het cnv zich hiervan een tegenstander, 
maar ‘het stelt voor over te gaan tot regeling van landelijke or-verkiezingen. In 
principe één dag waarop deze worden gehouden met als consequentie dat er ook 
voor alle ondernemingsraden eenzelfde zittingstermijn wordt aangehouden’.429 
De beleidswijziging is des te opvallender omdat in de brief van de minister met 
geen woord gerept wordt over verkiezingen van ondernemingsraden.430 Overi-
gens is de beleidswijziging niet unaniem. De Hout- en Bouwbond cnv houdt vast 
aan het oorspronkelijke, afwijzende standpunt en wijst nog eens op ‘de gevaren 
van politisering, fractievorming en polarisatie bij or-leden’.431

De keuze voor landelijke ondernemingsraadsverkiezingen komt evenwel niet 
terug in het commentaar dat het cnv een jaar later, in mei 1996, naar de Kamer 
stuurt als reactie op het wetsontwerp. De minister doet geen voorstel ter zake en 
blijkbaar vindt het cnv het punt niet zo belangrijk dat er voor opname in de wet 
gepleit wordt. De reactie op het kabinetsstandpunt heeft in ‘Den Haag’ niet ge-
leid tot andere inzichten en derhalve zijn het commentaar op de kabinetsnotitie 
en het ontwerp van wet nagenoeg gelijk: het cnv ziet hier en daar verbeteringen, 
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654 10  ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’

is daar tevreden mee, maar bepleit zelf verdergaande ingrepen in de bestaande wet 
uit 1979.

In dezelfde Verbondsraadsvergadering staat een concept-nota Medezeggen-
schap op de agenda, die bedoeld is om het denken binnen het cnv over medezeg-
genschap te vertalen in een medezeggenschapsagenda voor de (nabije) toekomt. 
Naast het bestaande beleid rond de samenstelling van de raad van commissarissen, 
de verhouding tussen vakbeweging en ondernemingsraad en de medezeggenschap 
in kleinere ondernemingen, wordt een pleidooi gehouden voor zeggenschap via 
aandelenparticipatie. Die zeggenschap komt niet in plaats van medezeggenschap 
uit hoofde van werknemersbetrokkenheid bij de onderneming, maar kan daar 
wel een aanvulling opvormen.432 Feitelijk grijpt het cnv daarmee terug op eer-
dere discussies over bezitsvorming, die uitmondden in een langdurig discussie 
over wenselijkheid en mogelijkheid van vermogensaanwasdeling. Ook in die dis-
cussie pleitte het cnv voor invloed via aandelenparticipatie, maar niet als onder-
deel van de zeggenschapsverhoudingen. De discussie in de Verbondsraad en la-
ter in de commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht, leidt ertoe dat de paragraaf 
in de defi nitieve versie van de nota, die in oktober 1996 in de Verbondsraad aan 
de orde is, wordt weggelaten. Het gaat niet om een vorm van medezeggenschap, 
maar om een aspect van de arbeidsvoorwaarden. Deze defi nitieve nota bevat ook 
een reeks actiepunten, zowel op het terrein van de wetgeving als op het gebied 
van de ondersteuning van ondernemingsraadsleden. Op het gebied van gewenste 
wetgeving herhaalt het cnv vanzelfsprekend de niet gerealiseerde wensen in het 
lopende wetgevingstraject. In het verlengde daarvan stelt het cnv zich de vraag op 
welke wijze nu al – zonder de beoogde samenstelling van de raad van commissa-
rissen – invloed kan worden uitgeoefend op het strategisch beleid van de onder-
neming. In dat verband bepleit het cnv dat daarover afspraken worden gemaakt 
tussen de top van de organisatie en het medezeggenschapsorgaan. Om onderne-
mingsraden daarbij te ondersteunen, wordt in 2001 een zeggenschapsmonitor ge-
presenteerd. Met behulp van die monitor kan een ondernemingsraad op basis van 
een door de raad ingevulde vragenlijst van het cnv advies krijgen over een eigen 
strategisch beleid.433 Een ander actiepunt is het uitwerken van samenwerkings-
modellen tussen vakbond en ondernemingsraad. Weliswaar bepleit het cnv op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden een hoofdrol voor de vakbeweging, maar dat 
laat onverlet dat samenwerking gewenst is. In toenemende mate worden immers 
kaderafspraken in cao’s opgenomen, die op het niveau van de arbeidsorganisatie 
verder moeten worden ingevuld. Een ontwikkeling die aansluit op de trend van 
decentralisatie en maatwerk per organisatie. In dat verband past het ook om op-
nieuw na te denken over de dienstverlening aan leden die deelnemen in het me-
dezeggenschapswerk. Wat is daarbij de taak van de bond en welke toegevoegde 
waarde kan de vakcentrale hebben? Zijn leden tevreden of leven er meer of an-
dere wensen en hoe moet die ondersteuning worden gefi nancierd? Daarbij speelt 
ook de vraag naar de samenwerking met het sbi en de Stichting Dienstverlening 
Medezeggenschap een rol, samenwerking die in de praktijk moeizaam verloopt 
en waarbij de indruk bestaat dat er eerder sprake is van onderlinge concurrentie 
dan van samen optrekken. Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de inrichting 
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van een servicepunt medezeggenschap, waarin de samenwerking vorm kan krij-
gen. Erg vlotten wil die samenwerking niet en dat moet nu veranderen.434 Niet al-
leen tussen het cnv en anderen zijn er problemen, ook binnen het cnv is er geen 
echte overeenstemming over de taakverdeling tussen centrale en bonden. De bon-
den gaan ervan uit dat het ondersteunen van ‘hun’ ondernemingsraadsleden een 
bondstaak is en de vakcentrale meent dat het op haar weg ligt om leden in alge-
mene zin over de ontwikkelingen en mogelijkheden te informeren. Waar ligt de 
grens tussen die twee opvattingen. Het publiceren van informatieve brochures 
wordt door de vakcentrale als een taak van de gezamenlijkheid gezien, maar de 
cfo brengt zelf brochures over medezeggenschap uit, net zoals andere bonden 
dat doen.435 Soms is de inhoud van de brochures gelijk en is alleen ‘het kaftje’ an-
ders. Dat heeft alles te maken met de wens van bonden de eigen dienstverlening 
zichtbaar en herkenbaar te maken. Een laatste actiepunt betreft de wens om fi nan-
ciële participatie, zoals aandelenparticipatie, mogelijk te maken. Bij dit actiepunt 
wordt nadrukkelijk vermeld dat een en ander vorm moet krijgen in het kader van 
het arbeidsvoorwaardenbeleid.

In de Sociaal-Economische Raad komt het medezeggenschapsthema in meer prin-
cipiële zin in het begin van de jaren ’90 aan de orde. Ook de Stichting van de Ar-
beid houdt zich ermee bezig, zij het op een meer praktische manier. Zo stelt de 
Stichting in juni 1994 een leidraad voor ondernemingen rond de privacy op. De 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer vraagt in de loop der tijd om meer 
aandacht mede als gevolg van de toegenomen mogelijkheden om bestanden te 
koppelen, persoonsgegevens massaal op te slaan en te bewaren en als gevolg van 
groeiende aandacht voor de belangen van het individu. In februari 1993 adviseert 
de ser over het gebruik van personeelsvolgsystemen. De Raad acht het van belang 
dat sectoren of bedrijfstakken worden voorgelicht over de privacy-gevoelige as-
pecten van deze systemen (elektronische prikklokken, videobewaking etc.) Ook 
moeten ze worden gestimuleerd een gedragscode op te stellen om de privacy van 
werknemers te waarborgen, aldus het advies van de Commissie Arbeidswetge-
ving. Doel en gebruik van de persoonsregistratie van werknemers dienen direct 
verband te hebben met de arbeidsverhouding en moeten in overeenstemming 
zijn met algemene en specifi eke arbeidsrechtelijke normen. De persoonsgegevens 
moeten niet langer bewaard blijven dan nodig is en de persoonsregistratie moet 
beveiligd zijn tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde 
kennisneming.436 Tegen de achtergrond van het ser-advies stelt de Stichting van 
de Arbeid een leidraad op, waar arbeidsorganisaties gebruik van kunnen maken.437 
In de discussie over aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden zal op een 
later moment worden bepaald dat de ondernemingsraad instemmingsrecht ver-
krijgt bij het opstellen van een privacybeleid.

Een tweede voorbeeld van ondersteunende Stichtingsactiviteiten  is een aanbe-
veling over de achterbanraadpleging door ondernemingsraden. De Stichting be-
klemtoont het belang van een goede achterbanraadpleging en geeft een overzicht 
van mogelijkheden om dat te doen afhankelijk van het gewicht van het onder-
werp. Belangrijk aspect in deze aanbeveling is, dat werkgevers en werknemers het 
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er op centraal niveau over eens zijn dat de achterbanraadpleging niet noodzakelij-
kerwijs in ‘de tijd van de baas’ moet plaatsvinden, maar ook (gedeeltelijk) buiten 
werktijd.438 Het Algemeen Bestuur accepteert dit compromis, maar vraagt de So-
ciaal-Economische Commissie om te bevorderen dat daarover in het cao-overleg 
(betere) afspraken worden gemaakt.439

Het grote debat over medezeggenschap lijkt ten einde. De aandacht richt zich 
weliswaar op relevante onderdelen, maar discussies zoals in de jaren ’60 en ’70 
over het recht op medezeggenschap behoeven niet langer te worden gevoerd. 
Het recht is bevochten en het accent verschuift naar de uitvoering, ook binnen 
het cnv. Weliswaar wordt de principiële benadering keer op keer naar voren ge-
bracht, maar de christelijke vakbeweging beseft dat er voor de eigen voorstellen 
geen maatschappelijk draagvlak is. Dat feit staat niet in de weg om telkens weer te 
proberen om wel draagvlak te krijgen.

10.5   Relaties

10.5.1   Relatie met de politiek

Om zijn doelen te realiseren is een goede relatie met de politiek voor het cnv van 
belang. Veel rond de rechtspositie van werknemers wordt vastgelegd in collectie-
ve arbeidsovereenkomsten, maar ook wetgeving speelt een belangrijke rol. Vanaf 
zijn ontstaan beroept het cnv zich op partijpolitieke onafhankelijkheid, maar in 
de praktijk bestaan er vooral banden met het cda en zijn protestantse voorgan-
gers. In de jaren ’80 is sprake van soms heftige aanvaringen tussen cnv en cda, 
vooral in het kader van bezuinigingen op de sociale zekerheid. In de loop van de 
jaren ’90 blijft de relatie bestaan, maar krijgt zij een andere kleur. De verschillen 
van mening – en die zijn er – worden minder openlijk uitgevochten, terwijl het ge-
vecht in het algemeen een wat zakelijker karakter krijgt. Het eerste grote verschil 
van mening in de jaren ’90 is het kabinetsbesluit over de toekomst van de wao, dat 
in de zomer van 1991 wordt genomen. Het cnv neemt van harte en vol overtui-
ging deel in het vakbondsverzet en poogt ook langs informele weg de besluitvor-
ming te beïnvloeden. Dat heeft maar zeer beperkt succes, zoals wij eerder zagen.

In 1991 zegt Westerlaken  dat het cnv maar met zijn rug naar Den Haag moet 
gaan staan. Een uitspraak, die in verlengde ligt van het afscheidsinterview dat zijn 
voorganger Hofstede  bij zijn vertrek aan CNV Opinie geeft. Hofstede  meent dat 
Den Haag het liefste alles zelf oplost en weinig belangstelling heeft voor de op-
vattingen in de samenleving. Hij analyseert de situatie: als het cda samen met 
de vvd regeert dan is er bij de Christen-Democraten veel belangstelling voor de 
opvatting van de vakbeweging, want het cda wil voorkomen dat het zijn ‘soci-
ale gezicht’ verliest. Maar als er samen met de pvda wordt geregeerd dan is die 
belangstelling ineens veel minder. Hofstede  wil wel overleggen met Den Haag, 
maar als daar de belangstelling afneemt, dan neemt zijn belangstelling voor Den 
Haag ook af.440
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In Het CNV als aanvallende middenveldorganisatie en later in zijn visieprogram 
Verantwoordelijkheid in perspectief geeft het cnv zijn visie op de relatie tussen 
sociale partners en de overheid. Het vertrouwen in de overheid is niet groot: er 
moet vanuit het verantwoordelijkheidsconcept, dat binnen het christelijk-sociaal 
denken een hoofdrol speelt, tot een andere taakverdeling worden gekomen tussen 
het middenveld en de overheid. De overheid heeft nadrukkelijk eigen taken, maar 
moet zich niet met alles bemoeien. Die visie staat haaks op de zienswijze die in de 
politiek in het begin van de jaren ’90 steeds meer aanhang wint: het primaat van de 
politiek moet worden hersteld. De fractievoorzitters van de pvda, M.A.M. Wölt-
gens , en die van de vvd, F. Bolkestein, behoren tot geheel verschillende politieke 
stromingen, maar dragen beiden op hun eigen wijze het leerstuk van het politie-
ke primaat uit.441 Niet de complexe overlegeconomie maakt de dienst uit, maar de 
belangrijke beslissingen worden genomen door de politiek. Het maatschappelijk 
middenveld ondergraaft in die visie het primaat van de politieke besluitvorming, 
terwijl veel van de uitvoering buiten het directe toezicht van het parlement plaats-
vindt. Deze beleidsopvatting krijgt in 1994 de wind voluit in de zeilen als het cda 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer verliest en pvda-leider W. Kok  er samen 
met Bolkestein en d’66-leider H.A.F.M.O. van Mierlo  in slaagt om een kabinet 
zonder het cda tot stand te brengen. Dit met de kleur ‘paars’ geduide kabinet be-
gint met een uitvoerig hervormingsprogramma rond de uitvoering van de sociale 
zekerheid en de openbare arbeidsvoorziening.

Het cnv is al dan niet met succes gewend aan politieke beïnvloeding via de con-
tacten met het cda, maar die contacten binnen de regering zijn van de ene op de 
andere dag verdwenen. In juni 1994 spreekt Westerlaken  nog de verwachting uit 
dat er geen ‘paars’ kabinet zal komen, omdat de eerste verkenningen daartoe zijn 
gestrand.442 Zijn verwachting is eerder een wens dan een politieke voorspelling, 
want Kok  slaagt toch. Reden om binnen het cnv na te denken over de gevolgen. 
Westerlaken  meent dat moet worden voorkomen dat het beeld ontstaat, dat het 
cnv een teleurgestelde ‘C’-organisatie is nu het cda niet in de regering zit. Dat 
kan overigens zonder enige moeite, want binnen het cnv overheerst de opvatting 
dat het cda zijn verkiezingsverlies en het verlies van de formatie toch vooral aan 
zichzelf heeft te danken.443 Het cnv zal vooral zijn eigen visie moeten blijven uit-
dragen, ook naar andere partijen. Daarnaast moet het cnv niet voor elk probleem 
een oplossing van het kabinet vragen, maar vooral nadenken over de vraag hoe het 
zelf de bestaande problemen kan oplossen.444

Het feit dat het cda niet langer regeringsverantwoordelijkheid draagt, wil niet 
zeggen dat de banden met het cda ontbreken. Zo wordt (opnieuw) nagedacht 
over de manier waarop onderling informatie kan worden uitgewisseld en zijn 
cnv’ers, formeel op persoonlijke titel, op verschillende manieren betrokken bij de 
ideologische herbezinning die binnen het cda op gang komt.

De cnv-strategie is er lang op gericht geweest om cnv’ers een plaats te geven op 
kandidatenlijsten voor parlementsverkiezingen. Een omstreden strategie, die in 
de jaren ’60 wordt verlaten. Het cnv dringt niet langer aan op het opnemen van 
cnv’ers op de kandidatenlijst van het cda. Maar daarmee is niet gezegd dat er geen 
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informele contacten zijn over dit soort zaken. Na zijn voorzitterschap wordt Van 
der Meulen  in 1987 lid van de Eerste Kamer voor het cda. Als hij in de loop van 
1994 besluit niet lager verkiesbaar te willen zijn, wordt hij ‘opgevolgd’ door oud-
voorzitter Hofstede , die van 1995 tot 2003 lid van de Senaat is. G.H. Terpstra , die 
het cnv in 1986 verlaat om lid van de Tweede Kamer te worden, wordt op de cda-
kandidatenlijst geplaatst voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2003. Formeel is er 
geen enkele relatie, maar het is zeer aannemelijk dat de voorzitter van het cnv via 
informele contacten met de cda-top bevordert dat Van de Meulen , Hofstede  en 
Terpstra op verkiesbare plaatsen terecht komen.

Maar deze drie zijn niet de enige cnv’ers, die de overstap naar de politiek ma-
ken. Op 20 november 1989 wordt B. Pronk , cnv-beleidsmedewerker Internatio-
nale Zaken, lid van het Europees Parlement. Uit de kandidatenlijst voor de Twee-
de Kamerverkiezingen blijken de aangehaalde banden tussen cnv en cda: cnv 
bestuurder C. van der Knaap  en oud-bestuurder G. Verburg  verwerven plaatsen 
bij de eerste tien kandidaten.445

Wellicht is een ander feit ook tekenend voor de veranderde relaties met de poli-
tiek. Als Westerlaken  in 1992 voorzitter van het cnv wordt, is hij politiek dak-
loos. En hij blijft dat gedurende zijn voorzitterschap. Blijkbaar speelt binnen het 
cnv de politiek voorkeur van de voorzitter geen belangrijke rol bij zijn verkiezing. 
Overigens wordt Westerlaken  na zijn aftreden wel lid van het cda, maar ook van 
de rpf. Zijn opvolger, Doekle Terpstra , is wel lid van het cda, maar in 2000 be-
schouwt hij zichzelf als slapend lid: ‘ik betaal contributie, meer niet’.446 Pas in later 
jaren zal hij zich – onder de opeenvolgende kabinetten-Balkenende  ontwikkelen 
tot deel van de linkervleugel van het cda. 

10.5.2   Relaties met sociale partners

Na het afbreken van de federatiebesprekingen in 1974 zijn de verhoudingen tus-
sen fnv en cnv een aantal jaren onaangenaam, maar net als in de jaren ’50 verbete-
ren de verhoudingen voorzichting in de loop van de jaren ’80. De wrijvingen tus-
sen fnv en cnv en de soms onhartelijke relatie tussen de fnv en cnv enerzijds en 
mhp anderzijds eindigen in 1991 als het kabinet-Lubbers  ingrijpt in de wao. De 
dreiging van buiten is zo groot dat de drie vakcentrales de rijen sluiten. Zij laten 
het verleden achter zich in het verzet tegen de kabinetsplannen zonder overigens 
de onderlinge verschillen te vergeten. 

Verder dan een lichte vorm van samenwerking en onderlinge afstemming wil 
het cnv niet gaan. Als de bestuurssecretaris van de fnv op 9 november 1991 – kort 
na de gezamenlijke manifestatie op het Haagse Malieveld – in een ingezonden ar-
tikel in Trouw nadrukkelijk pleit voor intensievere vormen van samenwerking, 
houdt het cnv nadrukkelijk de boot af.447 Adjunct-secretaris Van den Berg  licht 
in CNV Opinie toe waarom het cnv wel wil samenwerken, maar niet in vormen die 
er uiteindelijk toe leiden dat de vakbondspluriformiteit in Nederland in gevaar 
komt. Van den Berg  stelt dat het – dan – recente derde Christelijk-Sociaal Congres 
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duidelijk heeft gemaakt dat er een rol is voor de christelijke vakbeweging en daar 
past samenwerking met het oog op een mogelijk samensmelten niet bij.448

In 1992 is de samenwerking blijkbaar toe aan een zekere formalisering. Het feit 
dat ook de mhp toetreedt tot het Europees Verbond van Vakverenigingen (evv) 
maakt het overigens ook gewenst om op nationaal niveau afspraken te maken in 
verband met de vertegenwoordiging van de Nederlandse vakbeweging in Brus-
sel. In de notitie Meer overleg en samenwerking tussen FNV, CNV en MHP wordt een 
reeks afspraken vastgelegd, die het overleg en de samenwerking structureren. Het 
document begint met de erkenning van ieders autonomie en eigenheid en met het 
feit dat sprake is en blijft van een informele vorm van overleg en samenwerking. 
Het doel van het overleg is het optimaal behartigen van de ledenbelangen zon-
der daarbij ‘rollend over straat’ te gaan. Ook worden afspraken over de verdeling 
van baten en lasten van gezamenlijke activiteiten vastgelegd. De verdeelsleutel: 6 
(fnv) : 2 (cnv) : 1 (mhp). Maandelijks zal overleg plaatsvinden onder een roule-
rend voorzitterschap.

De Verbondsraad bespreekt de samenwerkingsnotitie op 13 april 1992. Kos  
– Diensten – stelt zich ‘positief-kritisch’ op en hij is van mening ‘dat het cnv zich 
niet in een underdogpositie moet laten dringen. Het zelfstandig optreden van het 
cnv heeft vruchten afgeworpen en daarom mag samenwerking niet leiden tot ver-
lies van het hetgeen is opgebouwd’. De Verbondsraad is dat met hem eens, maar 
legt de samenwerking geen strobreed in de weg, zeker nadat duidelijk is geworden 
dat de afspraken alleen de centrales zelf en niet de bonden betreffen.449

In het voorjaar van 1998 komt de vraag naar verdere samenwerking op Euro-
pees niveau aan de orde. De ontwikkelingen rond ‘Europa’ nemen in betekenis 
toe en daarmee dringt zich de vraag op of de Nederlandse vakbeweging geen ei-
gen rol moet gaan spelen in ‘de Europese polder’. Er zijn zeker argumenten die 
pleiten voor gezamenlijk kantoor in Brussel, maar de fi nanciering daarvan is een 
probleem. De meeste bonden voelen in beginsel wel voor een Brusselse vestiging 
samen met de andere vakcentrales, maar er is geen belangstelling om de contribu-
tie aan de vakcentrale te verhogen en er blijken ook geen ideeën over een zodanige 
herschikking binnen de beschikbare budgetten, dat zo’n kantoor tot de mogelijk-
heden gaat behoren. Er wordt besloten om de mogelijkheden nog eens grondig te 
verkennen en wellicht zijn een paar kapitaalkrachtige bonden bereid en in staat 
om extra bij te dragen.450

In september komt de zaak opnieuw aan de orde, maar feitelijk zijn er geen vor-
deringen gemaakt. Het ab stelt dan ook vast dat het niet mogelijk is een medewer-
ker in Brussel te plaatsen. Terpstra  wordt gevraagd om te onderzoeken of eventu-
ele participatie van het cnv zodanig te borgen is dat het fnv-beleid niet overheerst. 
De Brusselse coördinator moet het beleid van de drie vakcentrales uitdragen. Als 
beide zaken niet realiseerbaar zijn, dan ziet het cnv defi nitief af van deelname.451 
Het ligt nogal voor de hand te veronderstellen dat de voorwaarden niet zijn te ver-
vullen, maar toch gaat de discussie over de mogelijkheden van een vertegenwoor-
diger van het cnv in Brussel verder. Er is ƒ150.000 nodig en dat geld moet zeker 
drie jaar beschikbaar zijn. Terpstra , die zelf een warm pleitbezorger voor een ver-
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tegenwoordiger op Europees niveau is, gaat op zoek naar geld. Hij voert gesprek-
ken met de cnv BedrijvenBond en de Hout- en Bouwbond cnv, maar die bonden 
durven het niet aan. Terpstra  verzint in oktober 1999 nog een list: hij vraagt de 
fnv-coördinator van het bureau in Brussel in het Algemeen Bestuur een uiteen-
zetting te komen geven van haar activiteiten en van het belang daarvan. Die coör-
dinator komt, maar slaagt er niet in de meerderheid van het ab zo te overtuigen dat 
er voldoende geld beschikbaar komt.452 In december heeft het Dagelijks Bestuur 
zijn knopen geteld en stelt voor om af te zien van een eigen vestiging in Brussel. 
Daarbij is overwogen dat het om een politiek gevoelige zaak gaat en dat de fi nan-
ciële situatie het niet goed mogelijk maakt. Als tegenwicht stelt het db voor om de 
contacten met de vakbeweging in de ons omringende landen te intensiveren. Niet 
alle ab-leden zijn gelukkig met de conclusies van het db, maar er zit niets anders 
op bij gebrek aan middelen.453

Deze geschiedenis maakt duidelijk dat de in de jaren ’70 sterk verslechterde ver-
houdingen tussen fnv en cnv aanmerkelijk zijn verbeterd. 

De strategie van de fnv is door Johan Stekelenburg  bijgesteld. De fnv wordt na-
drukkelijk een polderorganisatie. ‘De fnv is daarom niet van zins en niet bereid 
om de overlegeconomie de rug toe te keren en bij het grofvuil te zetten. Wij den-
ken dat onze leden bij een goeddraaiende overlegeconomie iets te verdienen heb-
ben. Wij denken dat de overheid en de werkgevers ook iets kunnen winnen’, 
schrijft Johan Stekelenburg. 454 Een tekst die ook door de voorzitter van het cnv 
kan worden uitgesproken. Het oude nvv-streven naar een eenheidsvakcentrale 
is langzamerhand op de achtergrond geraakt. Lodewijk de Waal  – fnv-voorzit-
ter van 1977 tot 2004 – zegt in een interview: ‘ik ben niet voor een fusie met het 
cnv. De aantrekkingskracht voor de fnv wordt daarmee niet veel groter. Het is 
wel handig als je naast de Bijenkorf ook een Hema hebt’.455 En daar denkt het cnv 
net zo over. 

Nederland heeft meer vakbondsleden dan de bij de drie vakcentrales aangesloten 
bonden aan leden verenigen. Binnen de vakbeweging worden niet-aangesloten 
bonden beschouwd als categoriale organisaties en veelal mogen die bonden zich 
niet in veel vakcentrale-waardering verheugen. Zo noemt Westerlaken  in zijn in-
augurele rede de bond voor verpleegkundig personeel Nu ’91 ‘bloedzuigers en 
vampiers’ en hij verwijt de organisatie geen enkele rekening te houden met de 
maatschappelijke gevolgen van hun opstelling.456

In 1987 besluit een aantal categoriale bonden tot samenwerking in een vierde 
vakcentrale: de Algemene Vakcentrale wordt opgericht op initiatief van het Amb-
tenarencentrum en verenigt organisaties die vanwege hun politieke of levensbe-
schouwelijke overtuiging geen aansluiting willen zoeken bij de bestaande centra-
les. De avc groeit uit tot een organisatie van ongeveer 100.000 leden en is daarmee 
de vierde vakcentrale in omvang.457 De reactie van de andere vakcentrales is be-
trekkelijk gematigd, zeker in vergelijking met de reacties op de oprichting van de 
Eenheidsvakcentrale in de naoorlogse jaren. De avc wordt betrekkelijk snel na 
zijn ontstaan geaccepteerd als speler in de overlegeconomie.
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Uit de notulen van de Verbondsraad blijkt dat mhp en avc in het begin van de 
jaren ’90 onderzoeken of een fusie tussen beide organisaties mogelijk is. Die ont-
wikkeling is voor het cnv aanleiding om zich te bezinnen op de eigen positie in het 
sociaal-economisch krachtenveld.458 Een fusie leidt tot een vakcentrale die naar 
omvang ongeveer even groot wordt als het cnv en dat is een herkenbare bedrei-
ging. Daarbij speelt ook dat aan werkgeverskant ontwikkelingen gaande zijn van 
intensievere samenwerking, waarbij met name de christelijke organisaties drei-
gen op te gaan in algemene, neutrale organisaties. Ook dat zal invloed hebben op 
de positie van de christelijke vakcentrale. Cammaert  stelt voor de omgeving van 
het cnv nog eens grondig te verkennen om zo na te gaan of er nog andere cate-
goriale organisaties zijn, die zich wellicht bij het cnv kunnen aansluiten dan wel 
dat er strategische allianties mogelijk zijn met andere (niet-vak)organisaties. Deze 
verkenning levert geen nieuwe aansluitingen op – afgezien van de omzwervingen 
met de Marechausseevereniging en er komen ook geen duidelijke strategische al-
lianties tot stand. Wel leidt de verkenning – mede in het kader van de al eerder 
genoemde pib-discussies – tot de herbevestiging van de eigen zelfstandigheid en 
identiteit. De directe aanleiding vormt in november 1994 het voornemen van fnv 
en avc tot nauwere samenwerking.459 De pogingen tot een fusie tussen mhp en 
avc zijn mislukt, waarna de avc een ander onderdak zoekt.460 Deze ontwikkeling 
vormt ‘een stimulans om het veranderingsproces binnen het cnv met kracht voort 
te zetten en het eigen profi el van het cnv nog verder te ontwikkelen en inhoud te 
geven’. Binnen het cnv – zo concludeert de Verbondsraad – is een duidelijk waar-
neembare ommekeer te constateren. ‘Er wordt niet alleen gesproken over samen-
werking, maar er wordt ook daadwerkelijk samengewerkt’. Daarbij gaat het ver-
der dan uitsluitend organisatorische vernieuwing. In verschillende documenten, 
waaronder het Visieprogram, wordt de beleidsinhoudelijke vernieuwing inhoud 
gegeven. ‘Deze beleidsmatige en structuurvernieuwingen binnen het cnv komen 
voort uit de overtuiging dat christelijk-sociale actie perspectief heeft en dat deze 
het beste tot zijn recht komt in een zelfstandige organisatie cnv’.461 Deze plaats-
bepaling van het cnv heeft gevolgen voor de manier waarop de christelijke vak-
centrale betrokken is bij de maatschappelijke ontwikkelingen op allerlei niveaus. 
De arbeidsverhoudingen decentraliseren en differentiëren. Als gevolg van het zo-
genoemde primaat van de politiek en de versterkte positie van (lokale) overheden, 
neemt de invloed van sociale partners af met alle gevolgen van dien voor de geïn-
stitutionaliseerde advies- en overlegorganen. Daarbij komt dat het maatschappe-
lijk middenveld een gesloten imago heeft en dat in de wereld van werkgevers- en 
werknemersorganisaties allerlei bundelende bewegingen gaande zijn. Ook moet 
worden vastgesteld dat de invloed van internationale besluitvormingstrajecten 
op Nederland toeneemt. Binnen deze – summier – weergegeven ontwikkelingen 
moet het cnv zijn plaats vinden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 
niveau en binnen sectoren en bedrijven. Het cnv is en blijft een christelijk-soci-
ale organisatie, maar moet zich ontdoen van zijn te protestante imago. Het cnv-
karakter moet herkenbaar zijn in de kwaliteit van de activiteiten en de geleverde 
diensten. Daaraan wordt in het Project In Beweging aan gewerkt. De verande-
rende machtspositie van sociale partners leidt ertoe dat er meer oog moet komen 
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voor andere beïnvloedingsmogelijkheden, ‘dus meer aandacht voor lobbyen, het 
aangaan van persoonlijke relaties en het scoren met standpunten in de publiciteit’. 
De vraag is of niet moeten worden nagedacht over het aanhalen van de banden 
met de mhp om zo tegenwicht te bieden aan de fnv.462 Met dat laatste gebeurt in 
de praktijk niet veel. 

De beoogde samenwerking in werkgeversland, waar een agrarische organisatie 
(lto) en een middenstandorganisatie (mkb Nederland) tot stand zijn gekomen en 
waar vno en nwc overwegen hun werkorganisaties samen te voegen, heeft gevol-
gen ook gevolgen voor de positie van het cnv.

Op 22 juni 1937 ontstaat het Convent van Christelijk-Sociale Organisaties, een 
samenwerkingsverband tussen protestants-christelijke werkgeversorganisaties 
en het cnv. In de loop der jaren doet het Convent met enige regelmaat van zich 
spreken doordat de deelnemende organisaties een gezamenlijk standpunt berei-
ken. Jaarlijks ontmoeten de vertegenwoordigers van Christelijk Nationaal Vak-
verbond (cnv), de Vereniging van Protestants-Christelijke Werkgevers (vpcw), 
de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (cbtb) en de Christelijke 
Middenstandsbond elkaar op de zogenoemde Conventsconferentie, die veelal in 
de laatste week van augustus plaatsvindt. In de omgeving van het Convent wordt 
met een zeker wantrouwen naar dit overleg gekeken en dat versterkt de waas van 
geheimzinnigheid, die overigens op niets gebaseerd is.463 Mede onder invloed van 
de fusie tussen nvv en nkv en de daarmee samenhangende aansluiting van een aan-
tal rooms-katholieke organisaties bij het cnv, wordt de grondslag van het Con-
vent in 1980 verbreed door de toetreding van de Katholieke Nederlandse Boeren- 
en Tuindersbond.464 Het feit dat de Conventspartners van het cnv opgaan of nauw 
gaan samenwerken met andere organisaties heeft gevolgen voor het samenwer-
kingsverband, dat duidelijk op wankelen staat. Desgevraagd deelt Brüning  mee 
dat besloten is het Convent ‘het komend seizoen in stand te houden’.465 Hij ont-
leent die conclusie aan de Conventsconferentie, die op 25 augustus 1995 wordt ge-
houden en waar wordt nagedacht over de gevolgen voor het Convent ‘nu diverse 
organisaties een samenwerking zijn aangegaan met andere organisaties, die geen 
expliciet levensbeschouwelijke grondslag kennen’. De deelnemende organisaties 
willen met elkaar verder werken ‘vanuit de eigen uitgangspunten. Daarvoor wordt 
gezocht naar nieuwe uitingsvormen’.466 Blijkbaar worden die niet gevonden, want 
op 3 maart 1997 deelt Brüning  de Verbondsraad mee dat het Convent niet lan-
ger kan bestaan. Behoudens het cnv – zo stelt hij – bestaan er geen christelijk-so-
ciale organisaties meer. Om te voorkomen dat het netwerk verloren gaat, wordt 
een Convent nieuwe stijl ingericht uit representanten van de levensbeschouwelij-
ke delen uit de lto, mkb, vno-ncw alsmede het cnv.467 Dit Convent nieuwe stijl 
gaat functioneren als de sectie Arbeidsverhoudingen van de Stichting Christelijk-
Sociaal Congres. Deze sectie is geen lang leven beschoren: in de zomer van 2001 
meldt Terpstra  aan het Algemeen Bestuur dat de sectie met ieders instemming is 
opgeheven.468
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De Stichting Christelijk-Sociaal Congres is het gevolg van het gelijknamige con-
gres dat in de herfst van 1991 bijeen komt. Kort nadien wordt de Stichting Door-
werking Christelijk-Sociaal Congres opgericht, die onderzoekt welke mogelijk-
heden er zijn om de resultaten van het Congres levend te houden. Dat leidt tot de 
oprichting van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres, waarin een reeks uiteen-
lopende christelijk-sociale organisaties samenwerken. De Conventstraditie van 
een jaarlijks congres wordt vanaf 2000 door de Stichting overgenomen. Jaarlijks 
komende de organisaties en hun genodigden op de laatste vrijdag van augustus in 
Doorn bijeen.
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11.1   De vereniging

11.1.1   Ledenontwikkeling

Op 2 oktober 2004 spreekt cnv-voorzitter Doekle Terpstra  de grootste vak-
bondsdemonstratie, die ooit in Nederland is gehouden, toe. Het confl ict met het 
kabinet over de vut en de wao is groot en de Nederlandse vakbeweging laat zien 
dat zij tot meer in staat is dan een deuk in een pakje boter.2 Het is een groot suc-
ces, maar er is binnen het cnv lang geaarzeld over de vraag of die demonstratie er 
wel moet komen. De vrees dat slechts een handjevol mensen die zaterdag naar het 
Museumplein zal trekken is groot. Als dat het geval is dan wordt het toch al niet 
gunstige imago van de vakbeweging zwaar beschadigd. Een imago dat onder druk 
staat, mede als gevolg van de ledenontwikkeling, die ongunstig verloopt voor de 
hele vakbeweging en dus ook voor het cnv.

In de eerste helft van de jaren ’90 houdt de groei van het cnv min of meer gelijke 
tred met de groei van de beroepsbevolking, maar die samenhang lijkt in het twee-
de deel van het decennium te verdwijnen. De steeds tragere ledengroei slaat niet 
echt om in een ledendaling, maar het cnv-ledental stijgt nooit boven de 360.000. 
In 1999 daalt het ledenaantal echter wel en de daling zet zich in de daarop volgen-
de jaren, met uitzondering van 2003, voort, zoals blijkt uit grafi ek 11.1.

In vorige decennia fuseerden bonden, traden bonden toe of vertrokken, maar 
in de eerste jaren van de nieuwe eeuw blijft de samenstelling van het cnv gelijk.3 
Wel veranderen de namen van de meeste bonden. Als Westerlaken  op 12 decem-
ber 1998 de Algemene Vergadering voor het laatst toespreekt, gaat hij ook in op 
de samenwerking binnen het cnv, of liever gezegd het gebrek daaraan. Hij illu-
streert dat aan de hand van logo’s. De fnv heeft gekozen voor één gezamenlijk 
beeldmerk, zodat iedere fnv-bond te herkennen is als onderdeel van het onder-
linge verband. Bij het cnv heeft iedere bond zijn eigen logo en een  aantal is aan de 
naam niet te herkennen als onderdeel van de christelijke vakbeweging. Hij wijst 
erop dat de merknaam cnv grote bekendheid heeft en verbaasd zich over de ver-
snipperdheid.4 Als algemeen secretaris Van Boggelen  in 2001 de huisstijl aanpakt, 
leidt dat er onder andere toe dat de naamgeving van (bijna) alle cnv-organisatie 
gelijkvormig wordt.5

De samenstelling van het cnv verandert niet en ook de onderlinge (machts) 
 verhoudingen blijven min of meer gelijk. Omdat het ledenverlies van de cnv Bedrij-
venBond  kleiner is dan dat van cnv Publieke Zaak wordt de eerstgenoemde bond de 
grootste cnv-bond. In tabel 11.1 is de ledenontwikkeling per bond weergegeven.
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2000 2009

Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (acom)
Algemeen Christelijke Politiefederatie (acp)
Bond van Kerkelijk Medewerkers (bkm)
cnv Publieke Zaak
* Christelijke Federatie van Overheidspersoneel (cfo)
cnv BedrijvenBond
cnv Jongeren
cnv Dienstenbond
* Dienstenbond cnv
cnv Hout en Bouw
* Hout- en Bouwbond cnv
cnv Kostersbond 
cnv Kunstenbond 
cnv Onderwijs
* Onderwijsbond cnv
cnv Vakcentrale

15.350
18.647

240
 

87.892
85.870

2.547
 

34.399
 

51.394
795

3.322
 

57.849
370

10.834
23.324

230
79101

 
85539
1.462

35.797
 

45.192
 

568
700

51.768
 

154

Totaal cnv 358.675 334.669

Zoals altijd verbergen deze globale cijfers de details, die zeker niet onbelang-
rijk zijn. Uit nauwkeuriger analyse van de cijfers blijken ten minsten twee ont-
wikkelingen. Het aantal mannelijke leden veroorzaakt de ledendaling, want het 
aantal vrouwelijke leden groeit zowel relatief als absoluut. In het begin van de 
eeuw bedraagt het aantal vrouwelijke leden circa 95.000, eind 2008 komt het 
aantal voor het eerst boven de 100.000. Geen spectaculaire groei, maar in rela-
tie tot het ledenverlies over de periode, een duidelijk te markeren ontwikkeling. 
Deze groei hangt vanzelfsprekend nauw samen met de groeiende participatie-
graad van vrouwen.
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Grafi ek 11.1   Ledenontwikkeling CNV 2000-2008

Tabel 11.1   Leden aangesloten organisaties
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1968 2002

t/m 29
30-39
40-49
50-59
60+ 

25
22
19
28
6

10.3
17.8
21.8
26.1
24.1

De tweede ontwikkeling is die van de vergrijzing. De beperkt beschikbare cijfers 
maken duidelijk dat het ledenbestand een steeds hogere gemiddelde leeftijd krijgt. 
Dat hangt samen met de naoorlogse geboortegolf, die de basis vormt voor de al-
gemene problematiek van de vergrijzing, maar zegt ook iets over de aansluiting 
van het cnv bij jongere generaties. In tabel 11.2 wordt de ledenopbouw naar leef-
tijd uit 1968 vergeleken met die opbouw in 2002. De schaarbeweging is duidelijk 
zichtbaar: het aandeel jongere leden is gedaald en het aandeel oudere leden is ge-
stegen. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de representativiteit van het 
cnv. In grafi ek 11.2 wordt de leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking afgezet 
tegen die van het cnv. Daaruit blijkt dat het cnv relatief slecht is vertegenwoor-
digd in de lagere leeftijdsklassen en is oververtegenwoordigd in de hogere leef-
tijdsgroepen.6

De vergrijzing van het ledenbestand heeft ook interne gevolgen, onder andere 
voor de fi nanciën. Niet-werkende leden betalen in het algemeen een lagere contri-
butie dan werkende leden. Dat betekent dat een vergrijzend ledenbestand in com-
binatie met een dalend ledenaantal leidt tot lagere contributie-opbrengsten. Dat 
opgeteld bij het feit dat opwaartse contributieaanpassingen de ledenontwikkeling 
negatief beïnvloeden, maakt dat de fi nanciële ruimte bij bonden en vakcentrale 
afneemt. Het ligt dan ook voor de hand dat bonden kritisch kijken naar hun uit-
gaven, waaronder hun contributie aan de vakcentrale. Dat leidt in de loop van de 
jaren tot de nodige spanningen tussen centrale en bonden en tot vragen over het 
nut van de vakcentrale. 

Ledenverlies leidt vanzelfsprekend tot aandacht voor ledenontwikkeling, met 
name voor de vraag hoe leden kunnen worden behouden en hoe nieuwe leden 
kunnen worden geworven. Daarom is het nodig goed inzicht te krijgen op de 
vraag wie er lid zijn en wat deze leden willen. Uit onderzoek naar wensen en com-
mentaar van leden, dat vanaf 2002 wordt gedaan, kan ook een beeld van de samen-
stelling van het cnv-ledenbestand in het begin van de 21ste eeuw worden afgeleid. 
In sommige opzichten is het vergelijkbaar met het onderzoek dat Van Zuthem  in 
de tweede helft van de jaren ’60 verricht. Er zijn evenwel een paar opmerkelijke 
verschillen. Het eerste verschil is, dat het onderzoek van Van Zuthem  tot doel 
had een sociologische schets te geven van de beweging, terwijl de onderzoeken 
in het begin van de 21ste eeuw vooral gericht zijn op ledenbehoud en ledenwer-
ving. Maar beide onderzoeken geven zicht op de samenstelling van het leden-
bestand van het cnv, dat in bepaalde opzichten ingrijpend is veranderd. In 1968 
bestaat het cnv vooral uit mannelijke leden en is er sprake van een gespreide leef-

Tabel 11.2   Leeftijdsklassen
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Potentiële 
leden

Gewone 
leden

Kader
leden

Districts
bestuurders

Hoofd-
bestuurders

Onkerkelijk
Hervormden
Synodaal-gereformeerden
Andere gereformeerden
Overige 

4
30
45
14
7

9
36
38
10
7

5
36
39
13

7

–
35
60

5
–

-–
19
73

8
–

tijdsopbouw. Het aandeel vrouwelijke leden is aanmerkelijk gegroeid onder in-
vloed van de veranderde opvattingen over het verrichten van betaalde arbeid door 
gehuwde vrouwen. Ook de leeftijdsopbouw is veranderd, zoals wij eerder zagen.

Het cnv is een christelijk-sociale organisatie. Het ligt dan voor de hand te ver-
onderstellen dat leden die uitgangspunten delen. Eind jaren ’60 is deze veronder-
stelling getoetst in de praktijk. In Een Onbewegelijke Beweging rapporteert Van 
Zuthem  over de bevindingen, die zijn weergegeven in tabel 11.3.

Het cnv heeft in die periode een duidelijk protestants-christelijke karakter. Een 
beduidende minderheid is onkerkelijk, terwijl onkerkelijkheid onder bezoldigden 
niet voorkomt. De leden en de kaderleden zijn evenwichtig verdeeld over de twee 
grote protestantse kerkgenootschappen, maar bijna driekwart van de hoofdbe-
stuurders is gereformeerd.

In het kader van het onderzoek naar preferenties is leden in het begin van de 21ste 
eeuw ook gevraagd naar hun religieuze achtergrond. Het blijkt dat 43% van de 
leden zichzelf beschouwt als religieus actief tegenover 48% die zich als niet-actief 
beschouwt. In totaal geeft 9% aan geen religieuze achtergrond te hebben en dat 
percentage is gelijk aan het aantal onkerkelijke leden in 1968. Deze cijfers gelden 
voor het totaal, maar per bond zijn aanmerkelijke verschillen waar te nemen; zo 
geeft bij de Onderwijsbond cnv 5% van de leden aan niet-religieus te zijn; bij de 
cnv Dienstenbond is dit aandeel drie keer zo groot (14%).8 Overigens blijkt uit 
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Grafi ek 11.2   Beroepsbevolking en leden naar leeftijd

Tabel 11.3   Kerkelijke gezindte7
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668 11  ‘Samen groeien in profi el en getal’

ander onderzoek dat voor 63% van de ondervraagde leden geldt dat hun keuze 
voor het cnv-lidmaatschap is beïnvloed door hun kerkelijke achtergrond, terwijl 
dat voor 27% nauwelijks of geen rol speelt.9

11.1.2   Missie en Strategie

De wereld verandert sterk. ‘Net over de drempel van de 21e eeuw is er krapte op de 
arbeidsmarkt, is werk iets van mannen en vrouwen samen en het gaat het binnen 
een kader-cao steeds meer om individuele keuzes in arbeidsvoorwaarden. (…) De 
verzuiling is defi nitief voorbij en religie lijkt steeds meer een privé-zoektocht naar 
spiritualiteit te worden. De rechtshulpverzekering van verzekeringsmaatschap-
pijen is een grotere concurrent van het cnv dan het fnv. Het lidmaatschap van 
een vakbond is niet langer vanzelfsprekend’.10 Vanuit deze constateringen op ba-
sis van ledenonderzoek ‘dringt zich de vraag op wat de positie van het cnv is – en 
vooral waaruit dat blijkt’. Om die vraag te beantwoorden, besluit het Algemeen 
Bestuur in april 2000 een eigen mission statement te ontwikkelen, dat ‘een duide-
lijk kader biedt voor handelen van het cnv en haar aangesloten bonden’.11

In een reeks bijeenkomsten van bestuurders en medewerkers zijn onder leiding van 
W. Hooglugt , die binnen het cnv verantwoordelijk is voor communicatie, bouw-
stenen voor een mission statement verzameld, die in oktober aan het Algemeen 
Bestuur worden voorgelegd. Het ‘blijvende karakter’ van het cnv wordt gevormd 
door de kernwaarden en de kernopdracht. De kernwaarden bevatten – zo blijkt uit 
de voorgelegde notitie – geen nieuws in die zin dat begrippen als verantwoordelijk-
heid, betrokken en betrouwbaar, naastenliefde en maatschappelijke gerechtigheid 
net als in het visieprogramma een belangrijke rol spelen. Blijkbaar zijn dit soort be-
grippen stevig verankerd binnen de christelijke vakbeweging. De kernopdracht, ‘de 
uiteindelijke bestaansreden van een organisatie’, laat zich lezen als een breed palet 
van verlangens en gedachten over het cnv. ‘Het cnv wil mensen tot hun recht laten 
komen’, ‘het cnv bestaat om vanuit het christelijk-sociaal denken een beweging te 
vormen in het belang van (voormalige) werknemers’, ‘het cnv bestaat om menselij-
ke waardigheid in arbeid te garanderen’ en ‘het cnv bestaat om rechtvaardige maat-
schappelijke structuren en welvaartsverdeling te realiseren’. De notitie geeft ook 
inzicht in de ‘lange termijn uitdaging waaraan de organisatie en haar medewerkers 
zich verplichten’, het ‘groot uitdagend doel’ van het cnv.  Dat doel geeft inzicht 
in de ontwikkeling die het cnv voor ogen staat. Zo moet de rol van bestuurders 
de komende vijf tot tien jaar veranderen: niet langer de beslisser namens de bond, 
maar de coach voor leden en ondernemingsraden. De cao moet ook veranderen: 
meer maatwerk en meer aandacht voor de combinatie van zorg en arbeid. Een der-
de ontwikkeling ligt op het terrein van de dienstverlening. In het verlengde van de 
ontwikkelingen die in het jaren ’80 beginnen, moet er meer nadruk komen te liggen 
op de individuele dienstverlening. Om die veranderingen vorm te geven is ook een 
nieuwe manier van communiceren nodig, er moet optimaal gebruik gemaakt gaan 
worden van moderne communicatiemiddelen: zoals internet. Ook moeten leden in 
netwerken bij elkaar worden gebracht – niet langer in vergaderzaaltjes.12
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Wat het Algemeen Bestuur precies van de bouwstenen vindt, is niet duidelijk, 
want het verslag van de ab-vergadering van 16 oktober 2000, waarop over die 
bouwstenen wordt gesproken, is op dat punt teleurstellend summier. De conclu-
sie is evenwel dat er voldoende basis is om verder te gaan en dat in een aantal bij-
eenkomsten met bonden gewerkt zal worden aan een tekst.13 Die tekst is na de no-
dige vijven en zessen in februari 2001 klaar. Onder de titel Belangenbehartiging 
als roeping en taak formuleert het cnv zijn missie als volgt:

‘Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de belangen van mensen 
te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Met een open, deskundige en 
persoonlijk betrokken stijl werken wij primair voor cnv-leden.

Het cnv vindt inspiratie in het christelijk sociaal denken, dat zijn wortels heeft 
in het evangelie. Van daaruit geloven wij dat ieder mens als streven en doel heeft 
om “tot bestemming te komen”. In onze prestatiegerichte en steeds complexere 
samenleving wil het cnv hieraan bijdragen door mensen weerbaar en wendbaar 
te maken bij het verrichten van werk. Dit zowel op materieel als immaterieel ge-
bied.

Het cnv streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke 
kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Medewerkers, vrijwilli-
gers en leden van het cnv wenden hun talenten aan om deze idealen om te zetten 
in diensten op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om dit te be-
reiken, voert het cnv een permanente dialoog met de leden, de samenleving en in-
ternationale organisaties op het gebied van mens en werk.

Het cnv wil een herkenbare beweging zijn en blijven. Voor iedereen die zich 
inzet voor het cnv willen wij een inspirerende en uitdagende omgeving vormen 
waarin ieder zijn talenten kan ontwikkelen’.14

Voor wie het cnv gevolgd heeft in de loop van de tijd is het geen verrassende 
tekst. De waarde van het statement schuilt dan ook niet zozeer in het al dan niet 
vernieuwende karakter van de uitspraken als wel in het proces om tot een geza-
menlijk mission statement te komen. Daarnaast vormt het de basis voor een aantal 
andere activiteiten.

Huisstijl
Aansluitend op de vaststelling van het mission statement in de ab-vergadering van 
12 februari 2001 keurt het ab het projectplan Corporate Identity goed als vervolg 
op het project mission statement. Het project bestaat uit drie delen: het ontwer-
pen van een nieuwe huisstijl, een corporate communicatiebeleid en een voorstel 
over de inrichting van de interne communicatie rondom het mission statement. 
Het ontwerpen van een nieuwe huisstijl is het meest tastbare onderdeel van het 
project. Het leidt niet alleen tot een nieuw cnv-logo, maar ook tot afspraken over 
de naamgeving van vakcentrale en bonden. Alle organisatienamen beginnen vol-
gens afspraak met de merknaam cnv gevolgd door de bondsnaam. Dat leidt er 
onder andere toe dat de cfo van naam verandert: cnv Publieke Zaak. Bij ande-
re bonden worden de letters cnv in plaats van achter nu voor de naam geschre-
ven. Zo verandert Dienstenbond cnv in cnv Dienstenbond. Het veranderen van 
naam neemt overigens de nodige tijd in beslag. Zo stelt de Onderwijsbond cnv de 
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naamsverandering enige jaren uit omdat er net geïnvesteerd is in een nieuwe naam 
na de fusie van de twee onderwijsbonden kov en pco. De Hout- en Bouwbond 
cnv wordt geconfronteerd met een ‘nee’ van zijn bondsraad. Het bondsparlement 
wil vasthouden aan de eigen naam, maar later wordt het verzet opgegeven en in 
2007 wordt Hout- en Bouwbond cnv: cnv Hout en Bouw. Alleen de uniform-
bonden – acp en acom – behouden de eigen, in hun kring vertrouwde namen. 

Strategie
Als je weet waar je staat en je hebt zicht gekregen op je grote uitdagende doel, dan 
komt al snel de vraag op hoe je dat doel wilt realiseren. Daarbij gaat het feitelijk 
om het ontwikkelen van een strategie waarvoor het mission statement de basis 
vormt. In de loop van 2001 maakt Van Boggelen  een rondgang door de vereniging 
die tot doel heeft zicht te krijgen op een mogelijke gezamenlijke strategie van vak-
centrale en bonden.15 Het cnv lijkt – zo blijkt uit gesprekken met leden, bestuur-
ders en medewerkers – op een Opel, degelijk maar saai. Die degelijkheid moet 
worden behouden, maar ‘het wat grijze karakter’ moet worden gemoderniseerd.16 
Op basis van de rondgang besluit het Algemeen Bestuur in september 2001 op de 
ingeslagen weg voort te gaan en om tot de formulering van een gezamenlijke stra-
tegie te komen.17

Het startpunt voor de strategiediscussie ligt in de vaststelling van het mission 
statement, maar er zijn ook andere overwegingen om na te denken over de toe-
komstige strategie van de christelijke vakbeweging. Eén daarvan is de ledenont-
wikkeling, die – zoals wij eerder zagen – geen reden tot vreugde geeft: terwijl de 
werkgelegenheid groeit, stijgt het aantal leden niet. Een andere overweging is, dat 
telkens opnieuw moet worden nagedacht over de rol en de taak van de vakbewe-
ging en daarbinnen over de rol van de vakcentrale. In het vervolg van dit hoofd-
stuk komt de reorganisatie van de cnv Vakcentrale aan de orde en vanuit die re-
organisatie wordt nagedacht over de taken van de centrale organisatie, die van 
belang zijn voor het bereiken van bepaalde doelen.

De strategiediscussie mondt in het voorjaar van 2003 uit in de notitie Samen 
groeien in profi el en getal. Deze strategische notitie geeft antwoord op een aantal 
vragen die het cnv essentieel acht voor zijn toekomst. Vragen als waar komen we 
vandaan? waarom willen vakcentrale en bonden eigenlijk een gezamenlijke strate-
gie? waar werken we naartoe en hoe doen wij dat worden beantwoord. De notitie 
komt tot vier constateringen met betrekking tot het cnv: ‘we zijn een vereniging’, 
‘we zijn een ledenorganisatie’, ‘we zijn een beweging’ en ‘we hebben een christe-
lijk-sociale identiteit’. Deze vier constateringen vormen als het ware de basis voor 
de strategie-ontwikkeling en vormen met elkaar het beeld dat het cnv van zichzelf 
heeft en herkenbaar wil realiseren. 

De notitie constateert ook dat er grote verschillen zijn tussen de autonome bon-
den. Het verleden heeft geleerd dat het weinig zinvol is om die autonomie aan te 
tasten. De nadruk moet niet gelegd worden op wat verschilt, maar op wat bindt. 
Dat binden begint bij de merknaam cnv, die de meeste bonden in hun eigen naam 
hebben opgenomen. Dat binden schuilt ook in het feit dat de elf bonden gezamen-
lijk een centrale in stand houden, die vorm geeft aan het maatschappelijk profi el, 
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de gezamenlijke dienstverlening en die de cnv-stem in Den Haag is. Daarnaast 
ontwikkelen vakcentrale en bonden gezamenlijke activiteiten, zoals cnv Rechts-
hulp en vergaande samenwerking op het gebied van ict. Vakcentrale en bonden 
hebben een gezamenlijke identiteit, die tot uiting komt in het christelijk-sociaal 
karakter. Het cnv is een vereniging met leden, geen dienstverlener met klanten. 
Dat lijkt een triviale stelling, maar in de zienswijze van het cnv is het een belang-
rijk accent: mensen zijn niet alleen maar lid omdat het cnv diensten levert, maar 
mensen zijn ook lid omdat zij deel willen uitmaken van een sociale beweging die 
oog heeft voor wat in de samenleving gebeurt.

Het is onvermijdelijk dat in een strategienota aandacht wordt besteed aan de 
structuur van de organisatie. Ook in de jaren ’90 komen structuurvragen uitvoe-
rig aan de orde met als doel – van sommigen – de structuur min of meer ingrijpend 
te veranderen. Nu krijgt die vraag op een andere manier antwoord: de bestaande 
structuur wordt gehandhaafd. Blijkbaar heeft Van Boggelen  geleerd van zijn erva-
ringen als projectmedewerker in de jaren ’90 toen de discussies over structuurvra-
gen eerder verlammend werkten dan positieve energie losmaakten. Het gaat niet 
om de structuur, maar om de vraag hoe de processen kunnen worden ingericht 
onder het motto ‘samen doen wat samen beter kan’. Het cnv beschouwt zichzelf 
als een netwerkorganisatie waar per keer afspraken worden gemaakt over de vraag 
of en zo ja op welke manier kan worden samengewerkt. Als die aanpak op den 
duur tot andere structuren leidt is dat het gevolg van een gezamenlijk doorlopen 
proces en niet langer de inzet.

Het strategisch doel van het cnv wordt al verwoord in de titel van de notitie: Sa-
men groeien in profi el en getal. Het ledenverlies dwingt tot aandacht voor leden-
groei. Dat kan alleen als het cnv een voor iedereen herkenbare organisatie is, dat 
wil zeggen als er een helder profi el is. Vakcentrale noch bonden krijgen dat ieder 
voor zich voor elkaar en derhalve ligt samenwerken waar dat kan voor de hand. 
Om dat strategische doel te bereiken, is veel nodig. Het profi el kan alleen helder 
worden als binnen de organisatie leiderschap wordt getoond. Dat is overigens 
geen unieke cnv-aangelegenheid, want in het begin van de nieuwe eeuw is leider-
schap een veelgevraagde kwaliteit. Daarnaast is interne en externe communicatie 
van grote betekenis, waarbij slim gebruik kan worden gemaakt van nieuwe me-
dia zoals intranet en internet. Om ledengroei te realiseren, moet worden geïnves-
teerd in marketing. Bestaande leden moeten worden behouden – elk jaar beëindigt 
circa 5% van de leden het lidmaatschap.18 Nieuwe leden moeten worden gewor-
ven – daarom moet onderzoek worden gedaan onder niet-leden. Het kennen van 
de wensen van leden zodat zij lid blijven en het kennen van de wensen van niet-le-
den zodat zij lid worden, is van groot belang. In de jaren na de vaststelling van de 
strategie wordt dan ook veel geïnvesteerd in deze vormen van onderzoek. Om het 
profi el van het cnv te versterken, is het van belang goed gevoel te krijgen voor de 
belangrijkste maatschappelijke kwesties waar leden mee worden geconfronteerd 
en is het van belang beleid te ontwikkelen dat daar op aansluit. Het is ook van be-
lang om nieuwe diensten tot ontwikkeling te brengen, waarmee wordt ingespeeld 
op veranderde behoeften van leden. Daarmee wordt de lijn uit de jaren ’90 onver-
kort voortgezet en blijft de dienstverlening aan leden in belang toenemen. Een af-
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zonderlijke dienst zal niet veel mensen doen besluiten om lid te worden, maar een 
aantrekkelijk dienstenpakket als onderdeel van een groter geheel kan wel bijdra-
gen aan ledenwerving en -behoud.19

11.1.3   Dienstverlening en marketing

Het ledenverlies in de eerste helft van de jaren ’80 is reden om aandacht te geven 
aan de individuele dienstverlening als middel om leden te binden. Belastingser-
vice, rechtshulp, ledenhulp, scholing en verzekeringen vormen onderdeel van het 
servicepakket dat de vakcentrale aan de leden van de bonden levert.20 Naast het 
leveren van diensten is er aandacht voor het tot ontwikkeling brengen van nieuwe 
diensten en op dat gebied worden dure lessen geleerd.

Eén van de gevolgen van de reorganisatie, waarover in het vervolg van dit hoofd-
stuk meer, is dat binnen de vakcentrale een afdeling Dienstverlening ontstaat. 
Deze afdeling bestaat uit vier onderdelen: cnv Ledenservice, cnv Opleiding en 
Training21, cnv Rechtshulp en cnv Info. Dit laatste onderdeel is nieuw. In de 
praktijk blijkt dat leden en niet-leden telefonisch contact zoeken met de vakcen-
trale. De telefoon moet worden opgenomen, vragen moeten beantwoord en dat 
gebeurt vanaf 1 januari 2000 op een centrale plaats. Werkt cnv Info de eerste jaren 
alleen voor de vakcentrale, in de loop van de tijd nemen de informatieverschaffers 
ook de telefoon op namens de cnv BedrijvenBond en cnv Onderwijs. In de prak-
tijk bellen ook leden van andere bonden naar deze telefonische helpdesk.

Ledenservice bundelt een aantal diensten aan leden die in de praktijk door an-
dere leden worden geleverd. Het invullen van belasting- en andere formulieren, 
het organiseren van jubilarissenhuldigingen en het ondersteunen van leden die ge-
confronteerd worden met wao-(her)keuringen gebeurt onder het motto: leden 
helpen leden. Ook worden activiteiten voor seniorleden georganiseerd, waarbij 
in voorkomende gevallen wordt samengewerkt met ouderenbonden. In dat kader 
opent het cnv een speciale 65plus-lijn22 waar oudere leden met hun eigen speci-
fi eke vragen terecht kunnen. Deze activiteiten van de vakcentrale zijn het gevolg 
van afspraken die in 2000 zijn gemaakt. In het kader van het Regiowerk nieuwe 
stijl vormt de aandacht voor senioren een taak van dit cnv-onderdeel, maar na de 
beëindiging van het regiowerk nemen de bonden de verantwoordelijkheid voor 
hun senioren weer zelf over. Dat kost blijkbaar de nodige moeite, want onder 
druk van deze leden schakelen de bonden de vakcentrale in voor ondersteunende 
activiteiten.

In het midden van het eerste decennium komen nieuwe diensten tot ontwik-
keling. Het cnv richt zich ook op zelfstandigen zonder personeel, een betrekke-
lijk nieuw fenomeen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze mensen worden niet 
beschouwd als ondernemers, maar zijn ook geen werknemers meer omdat een 
dienstverband ontbreekt. cnv Zelfstandigen gaat in 2007 van start – overigens na 
een moeizame interne discussie en naar het voorbeeld van de fnv.
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In de jaren ’90 is het woord ‘propaganda’ voor alle activiteiten gericht op het wer-
ven van leden vervangen door het woord ‘marketing’. Maar er is meer gebeurd 
dan het kiezen van een ander woord. In het kader van de dienstverlening wordt de 
tevredenheid van leden over de geleverde diensten onderzocht en de onderzoeks-
resultaten vormen telkens weer de basis voor aanpassingen in de uitvoering. 

In samenhang met de ontwikkeling van een cnv-strategie wordt ook nagedacht 
over de invulling van ledenwerving en ledenbinding. In 2003 start een cnv-breed 
project: cnv Groeit. Doel van het project is dat vakcentrale en bonden gaandeweg 
goede methoden ontwikkelen om bestaande leden te behouden en om nieuwe le-
den te werven. Om ervaring op te doen, worden bij drie bonden pilots gestart.23 
De eerste stap is het doen van onderzoek onder de leden met de vraag: wat wilt u? 
Op die manier willen bonden en vakcentrale zicht krijgen op wat er leeft binnen 
het ledenbestand. Uit contacten tussen bestuurders en leden komt veel informa-
tie naar boven, maar het verzamelen van informatie gebeurt niet systematisch en 
veelal beperken de contacten zich tot de kaderleden, die niet altijd representatief 
zijn voor alle leden. De eerste onderzoeksresultaten zijn niet bemoedigend: grote 
groepen leden vinden dat hun bond het goed doet op gebieden die zij minder be-
langrijk achten en het niet goed doet op werkterreinen die zij juist wel belangrijk 
vinden.24 Opnieuw blijkt – evenals in de jaren ’60 – dat leiding en leden niet altijd 
dezelfde beelden delen en dezelfde opvattingen hebben. Ook blijkt dat cnv-leden 
niet over een kam zijn te scheren. Dat is geen nieuw inzicht, maar op basis van het 
onderzoek kan concreet worden aangegeven uit welke groepen leden het cnv is 
opgebouwd. Op basis van de gegevens van de drie bonden zijn in het cnv-leden-
bestand drie segmenten te onderscheiden: solidairen, traditionelen en consumen-
ten. Over het geheel genomen kan gezegd worden dat de traditionelen collectief 
georiënteerd zijn, de solidairen collectief en individueel georiënteerd en de con-
sumenten individueel georiënteerd. Op basis van deze kennis wordt opnieuw na-
gedacht over het dienstenpakket van het cnv. Daarbij moet het niet langer gaan 
om aanbodgerichte diensten, maar moeten diensten tot ontwikkeling worden ge-
bracht die in de ogen van de leden een waardevolle aanwinst zijn als onderdeel van 
het lidmaatschap.

Leden zien als belangrijkste doelstelling voor hun bond ‘collectieve belangenbe-
hartiging’ (40%) en ‘zorgen voor een goede sociale zekerheid’ (27%). Opvallend 
is de uitgesproken mening van de respondenten van de Onderwijsbond cnv: maar 
liefst 66 procent geeft aan dat de bond er vooral moet zijn om de collectieve be-
langen te behartigen. In het algemeen blijkt dat de meeste respondenten collectie-
ve doelstellingen zoals collectieve belangenbehartiging, sociale zekerheid en een 
maatschappelijke organisatie belangrijker vinden dan individuele belangenbehar-
tiging. Circa 12% van de leden geeft aan dat zij individuele belangenbehartiging 
als belangrijke doelstelling van hun vakbond zien. De verschillen tussen de bon-
den zijn hier betrekkelijk klein. Ongeveer 10% van de leden meent dat solidari-
teit met de zwakkeren de doelstelling van hun bond zou moeten zijn, terwijl 11% 
meent dat de vakbond een functie als maatschappelijke organisatie heeft. Daar 
staat tegenover dat bij cnv Publieke Zaak juist 21% van de leden lid is geworden 
vanwege het maatschappelijk profi el van de bond.25
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Naast onderzoek onder en activiteiten gericht op de eigen leden start het cnv 
in 2006 een groot onderzoek onder niet-leden. Waarom zijn werknemers geen lid 
van een vakorganisatie en wat kan hen over de streep trekken om wel lid te wor-
den? Dat onderzoek moet het nodige inzicht leveren in ‘marktsegmenten’ waar 
leden zijn te werven.

Wie naar de cijfermatige ontwikkeling van het ledenaantal kijkt, kan met enig cy-
nisme gemakkelijk vaststellen dat de resultaten van onderzoek en marketingplan-
nen weinig tot niets opleveren. De stelling dat zonder die activiteiten het leden-
verlies nog groter zou zijn geweest, is echter eveneens van toepassing. Met deze 
eenvoudige waarnemingen wordt een belangrijke ontwikkeling gemist. Leden-
werving is niet langer het domein van leden die vrienden, kennissen of collega’s 
over halen lid van ‘de bond’ te worden, maar het wordt daarnaast meer en meer 
het domein van de professionals. Daarbij is de balans tussen het bewaren van de 
eigenheid en het zoeken van aansluiting bij groepen potentiële leden een belang-
rijk aandachtsgebied. ‘Ter wille van de smeer, likt de kat de kandeleer’, leert een 
oude zegswijze. Dat gevaar loopt iedere organisatie die een doel najaagt en het 
vergt stuurmanskunst om het doel te bereiken én om de eigen identiteit te behou-
den. Dat het cnv op zoek is naar die balans moet vooral blijken uit de activiteiten 
gericht op het versterken van het (maatschappelijk) profi el. De campagne tegen 
de openstelling van winkels op zondag 24 december 2000 is daar een voorbeeld 
van. cnv-leden hechten veel waarde aan de zondagsrust en het past derhalve om 
bij profi elversterkende activiteiten bij die wens aan te sluiten.26 Onder het mot-
to ‘Gooien we nu ook de zondag voor kerst in de aanbieding?’, probeert het cnv 
zijn profi el herkenbaar te maken met een thema dat duidelijk bij het cnv hoort. 
De winkels blijven die zondag open, maar het cnv is zeer tevreden over de actie.27 
Het succes smaakt naar meer en in 2003 wordt opnieuw een Kerstcampagne ge-
start, waarin leden en niet-leden worden opgeroepen om een kerstkaart te sturen 
naar de Cubaanse vakbondsleider Pedro Pablo Alvarez  en zijn collega’s die door 
het Castro-regime gevangen worden gehouden.28

11.1.4   Organisatie

In 1989 ontmoeten de voorzitters van de bonden en de leden van het Verbondbe-
stuur elkaar voor het eerst in het Gestructureerd Informeel Beraad. Dat overleg 
is bedoeld om elkaar informeel te ontmoeten, maar het ontwikkelt zich al snel als 
de plaats waar over de toekomst van het cnv wordt gepraat. Het Project in Bewe-
ging en het project Volop in Beweging zijn het gevolg van dit beraad. Het leidt ten 
minste tot een bescheiden herinrichting van de topstructuur van het cnv en tot de 
omvorming van de lokale en regionale cnv-structruur tot het Regiowerk Nieuwe 
Stijl. Een proces dat niet zonder pijn en moeite verloopt. 

Op 1 januari 1997 gaat het Regiowerk Nieuwe Stijl offi cieel van start. Ondanks de 
vele goede bedoelingen en de inzet van kaderleden komt Van den Berg , die binnen 
de Vakcentrale managementverantwoordelijkheid voor het regiowerk draagt, in de 
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loop van 1998 al tot de conclusie dat de ingeslagen weg zo goed als zeker doodloopt. 
Er zijn forse bedragen gemoeid met de uitvoering van het regiowerk en de gewenste 
resultaten komen niet dichterbij. Daar komt bij dat de tegenvallende ledenontwik-
keling op enige termijn tot forse fi nancieringsproblemen zal leiden. Na 2000 moet 
het regiowerk immers worden gefi nancierd uit extra contributieopbrengsten als ge-
volg van stevige ledengroei – ledengroei, die niet tot stand komt. Informeel begint 
Van den Berg dan ook met de voorbereidingen voor de evaluatie van het regiowerk, 
die in 2000 formeel haar beslag moet krijgen.29

Het resultaat van de evaluatie wordt opgeschreven in het rapport Wegen voor 
Morgen. De conclusie in dit document is volkomen duidelijk: het regiowerk kan 
op de bestaande manier niet langer doorgaan. Dat wil niet zeggen dat het regio-
werk is mislukt, want tegenover een aantal minpunten staat wel degelijk een aantal 
pluspunten. Zo hebben honderden kaderleden zich geweldig ingezet om het re-
giowerk tot een succes te maken en zijn er tal van succesvolle activiteiten georga-
niseerd zowel op het gebied van de dienstverlening van leden aan leden als op het 
gebied van de profi elversterking. Tegenover deze successen staat dat de scheiding 
tussen woon- en leefomgeving en werkomgeving in zijn uitwerking krampach-
tig is. De activiteiten bereiken weinig leden en de resultaten wegen vaak niet op 
tegen de aanzienlijke inspanningen van de kaderleden. Leden zijn nauwelijks of 
zelfs niet te prikkelen om te participeren in de regionale democratische structuur. 
Algemene ledenvergaderingen zijn en blijven daarmee een bezigheid van enkelin-
gen. Voor ledenactiviteiten zoals thema-avonden komen leden hun huis niet meer 
uit met uitzondering van de jubilarissenhuldigingen en bijeenkomsten voor seni-
oren. Een belangrijk probleem bij de opbouw van het regiowerk is dat de bonden 
ernstig tekortschieten. Het afwegen van de voordelen tegen de nadelen en ook de 
druk van de fi nanciële inspanningen die nodig zijn om het geheel in stand te hou-
den, moet tot de conclusie leiden dat het Regiowerk niet is geworden wat een aan-
tal jaren eerder nog wordt gehoopt.30

In een notitie aan het Algemeen Bestuur stelt Van Boggelen  half november 1999 
vast dat het evaluatierapport bij veel betrokkenen ‘goed is gevallen en wordt ge-
waardeerd om de eerlijkheid en zorgvuldigheid’. De conclusie rechtvaardigt dat 
er op korte termijn klare wijn wordt geschonken over de vraag welke de gevol-
gen van de conclusies zijn voor de regionale besturen en de werkorganisatie van 
de cnv Vakcentrale.31 Deze conclusies worden overigens in belangrijke mate wor-
den gedeeld door de regionale besturen, die nauw betrokken zijn bij het uitvoeren 
van de evaluatie.

Op 22 november vindt een bijeenkomst plaats met de regiobesturen. Tijdens 
die bijeenkomst licht Van Boggelen  de conclusies nogmaals toe en schenkt hij de 
gewenste klare wijn. De regionale verenigingstructuur wordt afgebouwd, want 
leden zitten daar niet op te wachten. Daarmee wordt geen afscheid genomen van 
regionale activiteiten, want die blijven in het kader van de profi lering van het cnv 
en de dienstverlening van belang. Regionale dienstverlening blijft om inzet van 
kaderleden vragen en daarvoor is een bloeiende vrijwilligersorganisatie met een 
modern vrijwilligersbeleid nodig. Het maatschappelijk profi el van het cnv krijgt 
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676 11  ‘Samen groeien in profi el en getal’

op regionaal niveau vorm door de betrokkenheid bij lokale en regionale organi-
saties voor overleg en consultatie. Kaderleden die hierin actief worden, gaan deel 
uitmaken van netwerken die optimaal worden ondersteund door de vakcentrale. 
‘Het Andere Regiowerk’ komt niet vanzelf tot stand. Daarvoor moet het nodige 
gebeuren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de reorganisatie van de cnv Vak-
centrale.

In het midden van de jaren ’90 is indringend gediscussieerd over de fi nanciering 
van het regiowerk. Dat leidde ertoe dat alle bonden tot en met 2000 boven de nor-
male contributie de zogenoemde regioknaak betalen. Ook hier schenkt Van Bog-
gelen  klare wijn: de regioknaak vervalt en het Andere Regiowerk wordt in de toe-
komst betaald uit de normale contributie. Een extra reden om te reorganiseren.32

Op 13 december komen de voorstellen van Van Boggelen  in het Algemeen Be-
stuur aan de orde. De bondsvoorzitters onderschrijven de conclusies van de eva-
luatie en stemmen in met de voorstellen om het regiowerk anders in te richten. Er 
blijft eigenlijk maar één discussiepunt over: Van Boggelen  stelt voor dat de bon-
den verantwoordelijk worden voor hun senioren en anders-actieve leden, maar 
daar zijn de bonden het nog niet mee eens. De vakcentrale moet ten minste een 
overkoepelende rol blijven spelen.33 Dat gebeurt dan ook, zij het dat de bonden 
verantwoordelijk worden en de vakcentrale ondersteunt.

Begin 2000 vinden zes regionale bijeenkomsten plaats waarop de regiobesturen 
worden bijgepraat over de besluitvorming in het Algemeen Bestuur. Van Bogge-
len  informeert op zijn beurt het Bestuur over zijn ervaringen tijdens die gesprek-
ken met regiobesturen. ‘De sfeer kan omschreven worden als geladen en emotio-
neel en de indruk bestaat dat het voor de regio’s een bittere pil is’.34 Dat kan geen 
verrassende constatering zijn, gelet op het feit dat volgens velen de evaluatie te 
snel komt zodat er nog onvoldoende tijd voor het regiowerk is geweest om zich 
te bewijzen. Sommige regiobesturen vertalen hun teleurstelling in een directe be-
eindiging van hun werkzaamheden en willen niet meewerken aan de ontwikkeling 
van het Andere Regiowerk.35 Maar langzaamaan raken de eerste emotionele reac-
ties op de achtergrond en in het najaar kan worden vastgesteld dat ‘de desillusie en 
frustratie t.a.v. de opheffi ng van het regiowerk voor een deel is weggeëbd en heeft 
plaatsgemaakt voor een positievere blik op de toekomst’.36

Formeel beëindigen alle regionale besturen op 31 december 2000 hun werk-
zaamheden, maar in de praktijk komt in 2000 al weinig meer tot stand. Wel wordt 
er binnen de Vakcentrale een begin gemaakt met het ontwikkelen van netwerken 
van kaderleden die het andere regiowerk vorm en inhoud gaan geven. Op 11 sep-
tember keurt het Algemeen Bestuur een notitie goed, waarin de vormgeving van 
de M-netwerken wordt beschreven.37 Drie groepen vrijwilligers krijgen onder-
steuning van de cnv Vakcentrale. De eerste groep bestaat uit vertegenwoordigers 
in provinciale ser-en, Kamers van Koophandel, Ontslagadviescommissies, rba’s, 
ivr-en,38 cliëntenraden van gemeenten en cwi’s. De tweede groep bestaat uit vrij-
willigers met een bepaalde deskundigheid, die op meer projectmatige wijze kun-
nen worden ingeschakeld. De derde groep bestaat uit leden van de adviesraden 
Senioren, Anders-Actieven en Nieuwe Landgenoten. In de praktijk heeft het cnv 
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op nog veel meer plaatsen vertegenwoordigers, zoals in schoolbesturen en in de 
besturen van regionale omroepen. Die vertegenwoordigers worden niet onder-
steund omdat het cnv die taken niet langer tot de eigen kerntaken rekent. In de 
loop van de volgende jaren verdwijnen er netwerken, bijvoorbeeld dat van rba-
leden omdat de medeverantwoordelijkheid voor de openbare arbeidsvoorziening 
wegvalt. In de dagelijkse praktijk blijkt het moeilijk om de ambities op dit terrein 
te realiseren. ‘Vrijwilligers in het M-netwerk zijn de ogen en oren van de vereni-
ging’ staat in de notitie Vormgeving M-netwerk vrijwilligers. Dat betekent dat 
er zekere verwachtingen zijn over de aard van de communicatie: van vakcentrale 
naar vrijwilligers en omgekeerd. In de praktijk krijgt vooral de communicatie naar 
de vrijwilligers vorm. De relevantie voor de maatschappelijke activiteiten van de 
cnv Vakcentrale blijkt dan ook bescheiden te blijven. Dat leidt ertoe dat in de be-
geleiding het accent steeds meer komt te liggen op de persoonlijke ondersteuning, 
die als gevolg van steeds noodzakelijk bezuinigingen in de loop van de jaren in ze-
kere mate wordt afgebouwd.

Precies een eeuw nadat Huizinga  in Kampen in 1899 de eerste Christelijke Be-
sturenbond oprichtte, komt een eind aan de regionale vakbondsstructuur van het 
cnv.39 Een belangrijke oorzaak daarvan is dat mensen in de loop van de tijd andere 
persoonlijke prioriteiten zijn gaan stellen. Zij willen wel actief zijn in verenigings-
werk, maar zij blijken geen energie meer te willen steken in structuren en in verga-
deringen. De verenigingsdemocratie, die lang op twee ongelijke benen stond, is nu 
eenduidig ingericht via de bondslijn en het zwaartepunt van vakbondsactiviteiten 
is verder verschoven naar decentrale arbeidsvoorwaardenvorming.

Reorganisatie
De evaluatie van het Regiowerk nieuwe stijl en het besluit om de regionale aanwe-
zigheid van het cnv anders vorm te gaan geven, hebben ingrijpende gevolgen voor 
de vakcentrale. Het dwingt tot reorganisatie, waarvoor ook nog andere overwe-
gingen zijn. In het vorige hoofdstuk zagen wij dat de rol van de sociale partners 
in het bestuur van de openbare arbeidsvoorziening ingrijpend verandert. De on-
dersteuning van dat bestuurlijke werk gebeurt op basis van een doelvergoeding, 
die het cnv – en de andere betrokken partijen – ontvangt van de Arbeidsvoorzie-
ningsorganisatie. Deze doelvergoeding wordt beëindigd omdat de bestuurlijke 
taak eerst verandert en daarna wegvalt. Ook het vertrek van de Marechausseever-
eniging speelt in het geheel een rol, zodat in totaal ongeveer 3 miljoen gulden moet 
worden bezuinigd. Om de reorganisatie een basis te geven, moeten keuzes ge-
maakt worden met betrekking tot het doel van de vakcentrale. Dat is niet voor het 
eerst, want telkens als de omgeving verandert waarbinnen het cnv werkt, komt de 
doelvraag aan de orde. Dat gebeurt dan ook op 13 december 1999. Het Algemeen 
Bestuur bespreekt een eerste opzet waarin de rol van de vakcentrale in relatie tot 
de bonden in drie doelen wordt beschreven. Het eerste doel is dat de vakcentrale 
het cnv een maatschappelijk profi el geeft om zo de merknaam cnv te versterken. 
Het tweede doel is dat, de vakcentrale diensten, levert aan de leden van de bon-
den het derde is, dat de vakcentrale een knooppunt is in het netwerk van kennis en 
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betrokkenheid.40 Het Algemeen Bestuur heeft waardering voor de poging, maar 
plaatst de nodige kanttekeningen. Zo meent het ab dat het beter is om over ‘taken’ 
dan over ‘doelen’ te spreken. Ook vindt het ab dat de diensten geleverd moeten 
worden aan de bonden. In de discussie geeft Van Boggelen  aan dat er nadrukkelijk 
verschil moet zijn tussen deze doeldiscussie en het mission statement, waarover 
ook gesprekken plaatsvinden. Het statement zegt iets over de missie van het cnv 
– vakcentrale en bonden – terwijl de doelformulering alleen betrekking heeft op 
de (werkorganisatie van de) vakcentrale.  Wel kan het mission statement helpen bij 
het invullen van de doelformulering. Dat zal dan in de tweede versie van die for-
mulering in het voorjaar van 2000 gebeuren.41

In januari 2000 wordt het eerste resultaat van de reorganisatie van de cnv Vakcen-
trale voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Op het gebied van maatschappelijke 
activiteiten moeten keuzes worden gemaakt, want ‘alles doen kan niet, want dan 
leidt alles veelal tot niets’.42 Om keuzes te maken worden alle beleidsactiviteiten 
van de Vakcentrale getoetst aan de hand van vier criteria: Profi leren, Onderschei-
den, Polder en Samenwerken.43 Daarmee wordt het beleidsmatige werk van de 
vakcentrale feitelijk opgedeeld in drie gebieden: de kern, de schil en het buitenge-
bied. De werkvelden die in het buitengebied worden opgenomen, worden niet lan-
ger verricht door de vakcentrale. De werkvelden die in de schil staan, worden ge-
volgd, maar er worden geen initiatieven op ontwikkeld. De werkvelden in de kern 
moeten de hoofdmoot van het maatschappelijke werk van de vakcentrale gaan 
vormen. Op deze werkvelden wil het cnv herkenbare, eigen activiteiten gaan ont-
wikkelen. De discussie over de gekozen kernvelden in het Algemeen Bestuur ver-
loopt in een aantal rondes en half februari stemt het Bestuur in, zij het dat nadruk-
kelijk wordt bepaald dat de nu gemaakte keuze niet voor altijd is, maar afhankelijk 
van de ontwikkelingen moet kunnen worden bijgesteld.44 Arbeidsmarktbeleid, 
arbeid&zorg, arbeidsvoorwaardenbeleid, economisch structuurbeleid, interna-
tionale solidariteit, werknemersverzekeringen en aow en zeggenschap&sturing 
van de onderneming. Zeven werkvelden waarin het cnv mogelijkheden ziet zich 
nadrukkelijk te onderscheiden van andere organisaties door het leveren van toege-
voegde waarde in de discussies. Er worden ook beleidsvelden geschrapt, bijvoor-
beeld gezondheidszorg, omdat het cnv meent dat op dat beleidsterrein niets meer 
door de christelijke vakcentrale is toe te voegen.45 Dit voorbeeld maakt overigens 
direct duidelijk hoe complex een discussie over werkvelden in de praktijk is. In de 
loop van het jaar zal de nodige energie worden gestoken in een ser-advies over het 
ziektekostenstelsel,46 want bonden menen dat zij in dat debat een herkenbaar cnv-
standpunt kunnen inbrengen en dat bepaalde belangen van werknemers zorgvul-
dig in het oog moeten worden gehouden. Iets soortgelijks geldt voor het besluit 
om als vakcentrale geen aandacht meer te besteden aan onderwijs en scholing. In 
de praktijk blijkt dat ook hier leer en leven verschillen en blijft er aandacht – zij 
het minder dan eerder – voor dit beleidsveld. 

De keuze om het aantal werkvelden van de Vakcentrale te beperken, is de eerste stap 
in de reorganisatie. Half maart presenteren het Dagelijks Bestuur en het Manage-
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mentteam hun gezamenlijke visie op de toekomst van de werkorganisatie. In de 
nota Een vernieuwende vakcentrale wordt eerst stilgestaan bij de aanleiding voor 
de reorganisatie. Zo wordt er gewezen op het feit dat de omgeving waarin het cnv 
opereert ‘ingrijpend is veranderd. Vroeger leidde de bereidheid en de vaardigheid 
om compromissen te sluiten tot profi lering. Daar kwam het cnv mee in de krant. 
Nu is de compromisvaardigheid een kwaliteit die al onze poldergenoten bezitten’. 
Dat vraagt om een andere werkwijze van de vakcentrale. Een tweede argument dat 
wordt genoemd, is de gestaag afnemende organisatiegraad, waardoor de legitimi-
teit van de vakbeweging onder druk komt. Als derde overweging wordt gewezen 
op het feit dat ‘sommige maatschappijbeschouwers beweren dat identiteit weer in 
is’. Het cnv kan op die ontwikkeling inspelen vanuit zijn eigen ervaring als iden-
titeitsorganisatie. Als vierde, externe overweging wordt gewezen op het feit dat 
niet andere bonden, maar vooral andere dienstverleners de moderne concurren-
ten van het cnv zijn. Dat stelt eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Naast 
deze externe overwegingen dwingt ook de fi nanciële situatie van de vakcentrale tot 
een reorganisatie. Een situatie, die zorgelijker is dan eerst werd gedacht. Er moet 
niet alleen worden bezuinigd omdat er inkomsten wegvallen, er zijn ook nieuwe 
investeringen nodig in de kwaliteit van de organisatie. ‘De daadwerkelijke ombui-
ging komt daarmee met ongeveer 2,4 miljoen bezuinigingen en 1,75 miljoen om-
buiging op 4,15 miljoen gulden per jaar’. Dat kan niet in een keer en daarom wordt 
voorgesteld om de fi nanciële taakstelling in een paar stappen tot stand te brengen.

Al eerder is met het Algemeen Bestuur van gedachten gewisseld over de doelen 
van de vakcentrale. Vanzelfsprekend vormen deze doelen nu een onderdeel van 
de reorganisatienota. Uit de nota blijkt dat het Dagelijks Bestuur vasthoudt aan 
de eerder geformuleerde doelen (maatschappelijke profi lering, dienstverlening en 
knooppunt) en daar nu een vierde doel aan toevoegt: initiëren en faciliteren van 
processen ter versterking van het cnv. Die toevoeging heeft te maken met de taak, 
die de vakcentrale voor zichzelf ziet binnen de netwerkorganisatie, die het cnv is. 

‘Het functioneren van de vakcentrale biedt, los van het geld, in zich voldoende 
aanleiding om tot een reorganisatie over te gaan. De vakcentrale is vaak onvol-
doende zichtbaar voor de bonden en de samenleving, er is lang niet altijd helder-
heid over de producten en diensten en er is onvoldoende sturing, terwijl het ont-
breekt aan een goede planning en control. Ook zijn er kritische kanttekeningen te 
plaatsen bij de cultuur van de organisatie, ‘die is doorgeslagen in vrijblijvendheid 
en vaak ook cynisme over het functioneren van de organisatie als geheel, andere 
afdelingen en collega’s van andere afdelingen’. Die cultuur moet als gevolg van het 
reorganisatieproces veranderen. De nota wijst ook op het gegeven dat er altijd een 
‘natuurlijke spanning tussen centrale en bonden’ bestaat. Dat is geen probleem 
zolang en voor zover die spanning maar productief is. Dat is lang niet altijd het 
geval. Er wordt dan ook duidelijk afstand genomen van de ervaringen met reor-
ganisaties in de jaren ’90 , die gekenmerkt werd door het werken met ‘mega-con-
cepten’. Dat leidde tot ‘hoog oplopende spanningen tussen bonden onderling en 
bonden en vakcentrale’. Een reorganisatie van de vakcentrale moet dan ook niet 
vanuit een mega-concept tot stand komen, maar herkenbaar voor de bonden zijn 
en juist bijdragen aan het versterken van de onderlinge relaties.
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In Een vernieuwende vakcentrale wordt de vakcentrale in drie onderdelen ge-
organiseerd. De afdeling die verantwoordelijk wordt voor beleid, communica-
tie en internationale solidariteit, krijgt de naam Maatschappelijke Actie. Daarmee 
wordt duidelijk gemaakt dat de ambities van het cnv groter zijn dan aanschuiven 
aan Haagse vergadertafels, maar dat ook eigen initiatieven tot ontwikkeling moe-
ten worden gebracht. De dienstverlening moet op een zakelijke manier vorm krij-
gen, daarom worden deze activiteiten ondergebracht in een afdeling die bv Dienst-
verlening gaat heten. Tot slot worden alle ondersteunende diensten ondergebracht 
in een facilitair bedrijf: F. Elke afdeling krijgt een eigen manager, die verantwoor-
ding afl egt aan het Dagelijks Bestuur.47 De nota geeft ook aan dat op bepaalde on-
derdelen nadere besluiten moeten worden genomen. De omvang van de fi nanciële 
taakstelling is duidelijk, maar hoe die taakstelling precies over de afdelingen en de 
locaties zal worden verdeeld, komt in een latere fase van het proces aan de orde.48

Het Algemeen Bestuur reageert met ‘waardering’ op de nota en dat geeft het 
Dagelijks Bestuur voldoende ruimte om de uitvoering ter hand te nemen. Eén van 
de aspecten van die uitvoering betreft de toekomst van de regiokantoren, die van-
af de jaren ’60 zijn ontstaan en een schakel vormen tussen het Utrechtse hoofd-
kantoor en de kaderleden, die actief zijn in de regionale verenigingsstructuur. In 
de loop van de tijd en met name in de jaren ’90 zijn de kantoren ook een rol gaan 
spelen in de (organisatie van de) dienstverlening. Op 8 mei 2000 besluit het Da-
gelijks Bestuur de kantoren per 1 januari 2001 te sluiten. De ondersteuning van 
de regionale vereniging vervalt als gevolg van een andere inrichting van de re-
gionale activiteiten en de levering van diensten kan goedkoper gebeuren vanuit 
het hoofdkantoor.49 De volgende dag lichten de vier leden van het management-
team50 het besluit toe op soms zeer emotionele bijeenkomsten van de regionale 
medewerkers. De medewerkers zijn teleurgesteld, maar blijkbaar is er ook begrip 
voor het besluit. Voorafgaande aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 
15 mei ‘wordt in aanwezigheid van een grote delegatie medewerkers van de vak-
centrale cnv (regiokantoren en hoofdkantoor) een petitie aan de voorzitter van 
het Algemeen Bestuur aangeboden, waarin medewerkers van de vakcentrale hun 
teleurstelling uiten over het voorgenomen besluit’. Daarnaast wordt het ab in 
overweging gegeven ‘enigerlei vorm van decentrale uitvoering te realiseren door 
verspreid over het land een aantal regiokantoren open te houden’. Er wordt niet 
gepleit voor het openhouden van alle kantoren.51 Dat gebeurt dan ook niet en op 
1 januari 2001 zijn de regiokantoren formeel gesloten.

Huisvesting en ICT

Als Doekle Terpstra  eind 1998 voorzitter wordt, doet hij twee voorstellen, die op 
20 januari 1999 in een extra vergadering van het Algemeen Bestuur aan de orde 
komen. Het ene voorstel betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om één 
vakbondshuis te bouwen voor bonden en vakcentrale, het andere: het ontwikke-
len van een gezamenlijke automatisering voor vakcentrale en bonden. 

Het onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting laat zien 
dat er maar een beperkte besparing mogelijk is en gaandeweg blijkt ook dat be-
paalde bonden in zo’n gezamenlijk gebouw aanzienlijk duurder uit zullen zijn. 
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Maar niet alleen het kostenvraagstuk speelt een rol bij het besluit om niet tot een 
kantoor te komen. Ook vakbondspolitieke overwegingen spelen een rol waarbij 
het bekende autonomie-argument belangrijk is. Daarom besluit het Algemeen Be-
stuur op 17 januari 2000 om ‘het onderzoek naar mogelijkheden van gezamenlijke 
huisvesting te sluiten’.52

Het gebrek aan draagvlak voor een gezamenlijk kantoor is voor de vakcentrale 
een probleem, want het kantoor aan de Ravellaan bevindt zich in een belabberde 
staat. Er is in de loop der jaren te weinig onderhoud gepleegd en in de begroting 
zijn de opgenomen huisvestingslasten zo laag dat feitelijk geen middelen beschik-
baar zijn voor een ander kantoor.53 Onder leiding van Bert van Boggelen  wordt 
onderzocht of het mogelijk is om op de plaats van het eigen kantoor aan de Ra-
vellaan een nieuw kantoor te laten bouwen. Dat voornemen strandt evenwel in de 
Financiële Commissie, die geen vertrouwen heeft in de fi nanciële onderbouwing 
en ook niet bereid is de bouw te fi nancieren.

In de loop van 2003 komt als gevolg van informele gesprekken de mogelijkheid 
naar voren dat de vakcentrale en twee grote bonden een gezamenlijk kantoor zul-
len betrekken.54 De huurcontracten van de kantoren van de cnv BedrijvenBond 
en de Onderwijsbond cnv lopen af en zij willen wel met de vakcentrale onder 
één dak. Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten komen ook vol-
doende middelen vrij om zo’n operatie te fi nancieren. Dat gebeurt overigens in 
samenhang met een grondige fi nanciële reorganisatie bij de vakcentrale, waardoor 
op de vakcentralebegroting nu reële huisvestingslasten worden opgenomen. Op 2 
juni 2007 opent minister-president J.P. Balkenende  het nieuwe gezamenlijke kan-
toor aan de Utrechtse Tiberdreef.

Het tweede besluit dat op 20 januari 1999 wordt genomen betreft de gezamen-
lijke ict-ontwikkeling. De gedachte achter het besluit is, dat informatietechnolo-
gie steeds belangrijker zal worden, zowel in de bedrijfsvoering als in de commu-
nicatie. Vakcentrale en bonden zullen zich moeten voegen in deze ontwikkeling, 
maar zijn ieder voor zich te klein om als relevante speler op de ict-markt te ope-
reren. Gezamenlijk optrekken heeft dan ook veel voordelen zowel in fi nanciële 
als in organisatorische zin. Het project leidt ertoe dat bonden en vakcentrale de 
eigen automatiseringsafdelingen opheffen en onderbrengen in een gezamenlijk 
‘bedrijf’: de Beheerorganisatie. Die nieuwe organisatie wordt verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en het beheer van de ict-omgeving van het cnv. De dage-
lijkse verantwoordelijkheid voor deze organisatie ligt bij de vakcentrale, waar de 
medewerkers ook in dienst zijn, maar de beleidsontwikkeling gebeurt in de be-
stuurscommissie Informatisering en Automatisering, die bestaat uit bestuurders 
van bonden. De bestuurscommissie is een voorbeeld van een nieuwe vorm van 
samenwerking tussen bonden en vakcentrale. Een bepaalde taak wordt opgedra-
gen aan een organisatie-onderdeel dat bestuurd wordt door een apart in het leven 
groepen commissie.55 Waar eerder de vakcentrale in de positie was om die taak op 
zich te nemen, wordt nu gekozen voor een ander organisatiemodel, waarbij de ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid van vakcentrale en bonden op een eigen manier 
tot uiting wordt gebracht.
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Het voornemen uit 1999 om tot gezamenlijke automatisering te komen, leidt in 
de loop van de tijd tot de ontwikkeling van een cnv-breed netwerk, een gezamen-
lijk intranet en een gezamenlijk systeem voor de ledenadministratie.

Bestuur
Op 1 februari 2001 verlaat Brüning , die de laatste jaren als internationaal secreta-
ris actief is geweest, het cnv om directeur Projecten van de ontwikkelingsorgani-
satie icco te worden. Brüning  wordt niet opgevolgd, zodat het Dagelijks Bestuur 
voortaan uit vier personen bestaat.

Op 3 februari 2005 wordt Terpstra  formeel benoemd tot voorzitter van de hbo-
raad. Dat betekent dat hij het cnv gaat verlaten. Al eerder – in december 2004 – 
heeft het ab in meer algemene zin gesproken over de wijze waarop vacatures in het 
db moeten worden vervuld. Uit die gedachtewisseling blijkt dat het niet meer van 
deze tijd wordt beschouwd als het Dagelijks Bestuur uit vier mannen zou bestaan, 
maar ook dat ‘de denominatie minder speelt zij het dat het db uit duidelijke iden-
titeitsdragers moet bestaan. De mogelijke komst van een db-lid van buiten wordt 
zeker niet uitgesloten, maar daarbij moet voldoende oog zijn voor de balans tus-
sen “interne” en “externe”’.56 Op grond hiervan wordt in maart 2005 een profi el-
schets voor de nieuwe voorzitter opgesteld waaruit blijkt dat de zoektocht van de 
vertrouwenscommissie onder leiding van algemeen secretaris Van Boggelen  zich 
niet hoeft te beperken tot interne kandidaten. Gehoor gevend aan deze mogelijk-
heden stelt de commissie op 25 april aan het Algemeen Bestuur F.J. Paas  voor als 
kandidaat-voorzitter. Paas  is op dat moment wethouder te Groningen en heeft 
geen vakbondsachtergrond, zij het dat hij lid is van cnv Publieke Zaak. Daarmee 
is Paas  de eerste cnv-voorzitter die niet afkomstig is uit het eigen bezoldige be-
stuurderscorps.

Omdat Terpstra op 23 mei vertrekt en Paas  formeel pas op 15 augustus beschik-
baar is, wordt Westerbeek-Huitink , die op 12 februari 2001 tot vice-voorzitter is 
gekozen, tijdelijk voorzitter. Ook zij verlaat het cnv op 1 september 2005 om di-
recteur van de Wilde Ganzen te worden. Informeel is Westerbeek – zij het kort 
– de eerste vrouwelijke vakcentrale-voorzitter in Nederland. Zij wordt opgevolgd 
door mevr. Y.M. van Houdt . Ook voor haar is haar benoeming tot bestuurder van 

Afb. 37   Dagelijks Bestuur ( 2006), v.l.n.r. Y.M. van Houdt, F.J. Paas, H. van Boggelen, 
K.I. van Splunder.
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de vakcentrale een terugkeer in de cnv-gelederen, want zij was eerder districtsbe-
stuurder van de Dienstenbond cnv.

Duidelijk wordt uit dit overzicht dat in de jaren ’90 de traditionele manier van 
opvolging in het Verbondsbestuur respectievelijk het Dagelijks Bestuur defi ni-
tief wordt verlaten. Formeel hebben en houden de bonden het recht van voor-
dracht en informeel worden kandidaten door bonden onder de aandacht van de 
vertrouwenscommissie gebracht, maar de feitelijke gang van zaken duidt op een 
verdergaande professionalisering van het verenigingsbestuur, dat naar zijn om-
vang steeds kleiner wordt. Het vooral met externe kandidaten aanvullen van het 
bestuur wordt overigens gekenmerkt door werving van bestuurders met een cnv-
verleden en dat kan gemakkelijk tot de vraag leiden of binnen het cnv en de aan-
gesloten bonden voldoende aandacht is voor het opleiden van bestuurlijk talent 
in eigen kring.

11.2   Sociaal-economisch beleid

11.2.1   ‘Eerst het zuur en dan het zoet’57

In de tweede helft van de jaren ’90 ontwikkelt de Nederlandse economie zich 
voorspoedig. Het bruto binnenlands product groeit met mooie cijfers en de werk-
loosheid daalt sterk. Het beleid dat in de jaren ’80 en ’90 gericht is op herstel van 
de werkgelegenheid en op daling van de werkloosheid blijkt succesvol te zijn. De 
economische ontwikkeling vertaalt zich ook in hogere beurskoersen en de term 
‘new  economy’ raakt in zwang. De internetontwikkeling zal, zo is de redenering, 
de economie zo beïnvloeden dat recessies tot het verleden gaan behoren. De bo-
men lijken weer tot in de hemel te groeien, maar dat doen bomen niet. In 2001 spat 
de zeepbeleconomie uit elkaar en veroorzaakt wereldwijd een lichte recessie. De 
aandelenemissie van het Nederlandse internetbedrijf World Online staat symbool 
voor deze omslag.58 De economische groei komt de volgende jaren nagenoeg tot 
stilstand en de werkloosheid loopt (weer) fors op. In Nederland treedt de vertra-
ging in de economie tegelijk op met de laatste aanpassing van de nationale econo-
mie aan de invoering van de euro, waarin het aandeel van de gulden – volgens som-
migen – te laag is, waardoor er bijna van de ene op de andere dag een einde komt 
aan een overspannen conjunctuur. De economische beweging wordt nog ver-
scherpt door de invoering van een nieuw belastingsysteem in 2001. Dat leidt tot 
een sterke toename van de koopkracht,59 maar versterkt daarna de economische 
vertraging als gevolg van het cyclische begrotingsbeleid van minister G. Zalm .

Misschien – zo concludeert J.L. van Zanden  in het 5e Cahier over de geschie-
denis van de christelijk-sociale beweging – is de recessie van 2001-2003 niet meer 
dan een lichte rimpeling in de lange trend van de economische groei.60 Vanuit eco-
nomisch-historisch opzicht mag dat wellicht juist zijn, de beleving van de soci-
aal-economische ontwikkeling is een andere. In de wereld van de vakbonden zijn 
conjuncturele vertragingen welhaast synoniem met loonmatiging en dat werk-
loosheid en zijn geen populaire thema’s binnen de arbeidersbeweging. 

 11.2  Sociaal-economisch beleid 683

664-734•Hazenbosch H11.indd   683 08-04-2009   22:40:23



684 11  ‘Samen groeien in profi el en getal’

Aan het slot van de ab-bespreking van het middellange termijnadvies van de ser, 
dat in juni 2000 verschijnt, rondt Terpstra  af met ‘het uitspreken van een woord 
van dank aan eenieder die een bijdrage heeft geleverd aan het dit keer haast geruis-
loos tot stand gekomen mlt-advies’. Dat is wel eens anders geweest en blijkbaar 
wordt de economische ontwikkeling zo ervaren dat pijnlijke keuzes nu niet no-
dig zijn. In het advies prijst de ser sociale partners en de overheid voor het lang-
durig volgehouden beleid gericht op versterking van de internationale concurren-
tiepositie, de groei van de werkgelegenheid en toegenomen participatie. Volgens 
de ser gaat het in het sociaal-economisch beleid nu minder om het corrigeren van 
fouten uit het verleden dan om het voorkomen van problemen in de toekomst, 
waaronder de gevolgen van de vergrijzing.61 Voor het cnv gaat het om een beleid 
dat er voor zorgt dat de werkenden blijven werken en dat de niet-werkenden aan 
het werk komen. Scholing staat daarbij centraal evenals een preventief arbeidsom-
standighedenbeleid.62

Een ander belangrijk aandachtspunt in het sociaal-economische beleid van het 
cnv betreft de collectieve sector. ‘De eenzijdige bezuinigingsdrift heeft geresul-
teerd in een zeer verschraalde collectieve sector, waarvan de gehele samenleving 
steeds sterker de nadelen ondervindt. De kaalslag in de collectieve sector vraagt 
om méér dan symptoombestrijding’, schrijft het cnv  op 24 april 2001 in een brief 
aan de Tweede Kamer. Er moet een ‘nationaal herstelplan’ voor de gehele col-
lectieve sector komen. ‘Het cnv vindt dat niet langer krampachtig vastgehouden 
moet worden aan een niet realistisch groeiscenario en een eenzijdige lastenverlich-
ting terwijl de wachtlijsten langer worden, scholen vuiler en het geweld op straat 
toeneemt’. In een herstelplan moeten maatregelen worden genomen om de kwa-
liteit van de collectieve sector te verbeteren en dat is meer dan het verbeteren van 
de arbeidsvoorwaarden alleen.63

De economie lijkt in rustig vaarwater, maar telkens als economen verwachten 
dat de economie nu echt in een stabiele fase, breekt er een nieuwe crisis uit.64 Ook 
in het begin van de 21ste eeuw.

De sociaal-economische situatie komt in het najaar van 2001 opnieuw aan de 
orde in het Algemeen Bestuur. In het commentaar op de Rijksbegroting verwijt 
het cnv het kabinet-Kok  geen nieuwe initiatieven te nemen om de terugvallende 
groei van de economie en de werkgelegenheid aan te pakken.65 Het verwijt doet 
wat denken aan de pot en de ketel, want het cnv worstelt zelf ook met zijn reactie 
op de gewijzigde vooruitzichten. Op 11 september 2001 is de wereld opgeschrikt 
door een terroristische aanslag op het World Trade Centre in New York. Een aan-
slag, die nog onvoorspelbare economische gevolgen zal hebben.  Op 17 september 
moet de arbeidsvoorwaardennota 2002 worden vastgesteld. De loonvraag is daar 
een belangrijk onderdeel van. ‘Gelet op de onzekere situatie als gevolg van de ge-
beurtenissen in de Verenigde Staten’ wordt er ‘op dit moment’ van afgezien een 
looneis te formuleren.66 Het cnv vindt de onzekerheden blijkbaar te groot. Ook in 
de oktober-vergadering is er nog onvoldoende zicht op de economische verwach-
tingen en het besluit wordt nogmaals uitgesteld.67 In november heeft het cpb de 
Macro-Economische Verkenning bijgesteld en dat biedt het cnv voldoende zicht 
op de economische toekomst. Toch blijven er forse aarzelingen, die blijken uit het 
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feit dat het cnv niet een percentage noemt, maar kiest voor een bandbreedte in 
de loonvraag: een minimum van 2,25% – voldoende voor het handhaven van de 
koopkracht – tot een maximum van 3,75%. Uit de besprekingen komt naar voren 
dat het Algemeen Bestuur niet echt gerust is op de toekomst. Heel nadrukkelijk 
wordt vastgesteld dat er geen sprake kan zijn van het openbreken van bestaande 
cao’s. Wellicht gaat het te ver om vast te stellen dat er een zekere mate van paniek 
heerst, maar Terpstra  waarschuwt wel voor het oproepen van een crisissfeer.68

Het ‘vermoeide’ kabinet-Kok  treedt op 16 april 2002 af als gevolg van een niod-
rapport over Srebrenica.69 De al geplande verkiezingen op 15 mei gaan gewoon 
door, ondanks het feit dat op 6 mei de succesvolle lijsttrekker van de Lijst Pim 
Fortuyn  (lpf) wordt vermoord. De lpf is de grote winnaar van de verkiezingen, 
terwijl de pvda onder leiding van A.P.W. Melkert  een historische nederlaag leidt. 
In betrekkelijk korte tijd sluiten J.P. Balkenende  (cda), G. Zalm  (vvd) en M. Her-
ben  (lpf) onder leiding van informateur J.P.H. Donner  een regeerakkoord. cda-
lijsttrekker Balkenende  brengt vervolgens een kabinet tot stand bestaande uit mi-
nisters van cda, lpf en vvd; oud-cnv-bestuurder A.J. de Geus  wordt minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het ab van 13 mei wordt een brief aan de toekomstige informateur vastge-
steld. Het cnv formuleert drie kernpunten voor het sociaal-economisch beleid 
van het kabinet: het nieuwe kabinet moet het ser-advies over de toekomst van 
de wao onverkort uitvoeren, het moet een gedifferentieerde kwaliteitsimpuls ge-
ven aan de zorg, het onderwijs en de veiligheid en er moet hoge prioriteit worden 
gegeven aan de armoedebestrijding. Daarnaast bepleit het cnv een fundamentele 
gedachtewisseling over de taakverdeling tussen het maatschappelijk middenveld 
en de overheid – een taakverdeling die is scheefgegroeid. Het cnv bepleit nog een 
reeks van andere zaken, zoals een rem op de voortdenderende 24-uurseconomie, 
openbaarheid van topinkomens, implementatie van het ser-advies over de samen-
stelling van de raden van commissarissen en een uitbreiding van de fi nanciële rege-
ling voor kinderopvang. Wat opvalt is dat het cnv in de brief met geen woord rept 
over mogelijke bezuinigingen door het nieuwe kabinet. Als gevolg van de econo-
mische ontwikkeling is het echter wel te verwachten dat het kabinet zal aankoer-
sen op een verlaging van de collectieve uitgaven.70

Tijdens dezelfde vergadering bespreekt het ab ook het middellange termijnad-
vies van de ser dat tot doel heeft het opstellen van een regeerakkoord te beïnvloe-
den. In het advies komt de vraag naar het fi nancieringstekort nadrukkelijk aan de 
orde en er is verschil van mening. De werknemers en de meeste kroonleden me-
nen dat in 2006 sprake moet zijn van een structureel overschot van het emu-sal-
do,71 terwijl de werknemers van mening zijn dat dat overschot pas in 2008 behoeft 
te worden bereikt. De werknemers menen verder dat voldoende budgettaire rui-
mte beschikbaar moet zijn voor het armoedebeleid en dat extra middelen gericht 
op het verder wegnemen van knelpunten in de infrastructuur, het onderwijs, ar-
beid en zorg, de gezondheidszorg en veiligheid beschikbaar moeten komen. Deze 
investeringen leveren een belangrijke bijdrage aan het productieve trendmatige 
groeivermogen van de Nederlandse economie, zodat het gewenste emu-saldo in 
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2008 wordt bereikt. De extra middelen kunnen niet worden verkregen door het 
stellen van andere prioriteiten in de collectieve sector, want die sector is in de jaren 
’80 en ’90 al teveel uitgekleed.72

Op 3 juli presenteren de toekomstige regeringspartijen hun strategisch akkoord: 
Werken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken. Het akkoord volgt de op-
vattingen van het cnv en de andere werknemersorganisaties niet, welhaast het 
tegendeel. Het akkoord bevat een pakket van ombuigingen en bezuinigingen 
en – in de zienswijze van de vakbeweging – onvoldoende nieuwe investeringen. 
Terpstra  reageert geprikkeld. Het nieuwe kabinet wordt gekenmerkt door ‘dog-
matische fi nanciële voornemens’ en het akkoord lijkt gebaseerd op een ‘een Don 
Quichot-achtige ambitie’.73 Terpstra kiest in zijn reactie een andere lijn dan zijn 
voorgangers. Veelal stemt het cnv in met de hoofdlijnen van het beleid, gericht op 
het terugdringen van het fi nancieringstekort, maar verzet het zich tegen de con-
crete voornemens. Terpstra deelt de hoofdlijn niet. Hij meent dat het kabinet on-
gewenste fi nancieel-economische doelen stelt en niet bereid is tot investeren in 
de toekomst van de nationale economie. De gebruikelijke bereidheid tot loonma-
tiging – zij het altijd met veel hangen en wurgen – wordt nu nadrukkelijker dan 
eerder gekoppeld aan de bereidheid van het kabinet tot het voeren van een ander 
beleid. Op 2 september bespreekt het Algemeen Bestuur de cnv-inzet voor het 
kennismakingsgesprek met het nieuwe kabinet op 12 september, een paar dagen 
voor Prinsjesdag. Een belangrijk punt voor het cnv in dat gesprek is de bereid-
heid  van het kabinet tot het opstellen en uitvoeren van een productiviteitsagen-
da. ‘Daarbij kan het niet om loonkostenmatiging gaan, maar moet de verbetering 
van de sociaal-economische structuur van ons land centraal staan’, zo menen de 
bondsvoorzitters.74

De kennismaking met het kabinet op 12 september verloopt ‘buitengewoon te-
leurstellend’. In het overleg is duidelijk naar voren gekomen dat het kabinet-Bal-
kenende  vasthoudt aan de kaders van het strategisch akkoord, inclusief de keuzes 
die daarin gemaakt zijn. ‘Dat maakt het voor de vakbeweging heel moeilijk om 
tot oplossingen te komen’, stelt Terpstra,  die geen heil ziet in puur loonkosten-
vermindering. Tijdens het overleg blijkt dat het kabinet – en dat kan toch nauwe-
lijks verrassend zijn voor Terpstra en de zijnen – vasthoudt aan het strategisch ak-
koord. De onderlinge verhoudingen worden er niet beter van.

Het cnv-commentaar op de Miljoenennota is in het verlengde van de eerdere 
reactie dan ook stevig van toon. ‘Waar het perspectief ontbreekt, verkommert het 
volk’, schrijft Hazenbosch  boven zijn commentaar op de Miljoenennota 2003 in 
CNV Opinie, daarmee de visie van het cnv op de plannen van het kabinet samenvat-
tend.  Het cnv vindt dat het kabinet zelf een belangrijke oorzaak is van de blijk-
baar noodzakelijk bezuinigingen. Het wil immers een fi nancieringsoverschot cre-
eren, terwijl een iets oplopend tekort, gegeven de terugvallende economie, heel 
goed is te verdedigen. Het kabinet verzwaart de lasten, grabbelt in de collectieve 
sector en pleit voor loonmatiging, oude vertrouwde recepten, maar er is een ander 
beleid nodig. De nadruk moet minder liggen op het beheersen van de kosten dan 
op het vergroten van de structurele inkomsten. Daarvoor is een nationale innova-
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tieagenda nodig en die ontbreekt in de kabinetsplannen.75 Het Algemeen Bestuur 
voelt dan ook weinig voor het afsluiten van een centraal akkoord dat alleen maar 
afspraken over loonmatiging bevat.76

Toch worden er afspraken gemaakt over loonmatiging. Afspraken met een kabi-
net dat sinds 16 oktober demissionair is.77 Voordat het overigens zover is, vinden 
er binnen het Algemeen Bestuur ‘emotionele’ discussies plaats. Het eerste gesprek 
over de cnv-inbreng in het Najaarsoverleg vindt plaats op 14 oktober. De lijn van 
de inbreng is volgens arbeidsvoorwaardencoördinator Van Splunder  helder en 
sluit aan op de daarvóór uitgebrachte commentaren en de brief aan de informateur. 
De gesprekken met het kabinet komen op gang en Terpstra rapporteert daarover 
in het Algemeen Bestuur van 11 november. Op 8 november is het overleg met het 
kabinet begonnen met als vraag of tot zinvolle afspraken in het Najaarsoverleg kan 
worden gekomen. Het overleg wordt op 9 november voortgezet. Het verloopt al-
lemaal moeizaam, zij het dat er twee sporen zijn waarlangs mogelijkerwijs afspra-
ken zijn te maken. In het ene spoor is sprake van een ‘breed’ pakket, in het andere 
van een ‘smal’ pakket. Het verschil tussen de twee is dat de wao en de pensioenen78 
wel deel uitmaken van het brede pakket, maar niet van het smalle en dat in het smal-
le pakket mogelijke loonafspraken beperkt blijven tot 2003.79 Het Algemeen Be-
stuur heeft grote bezwaren tegen de kabinetsvoorstellen in beide pakketten, maar 
wil desondanks ‘een ultieme poging doen het gesprek over een meerjarig aanpak 
(het brede pakket) voort te zetten’. Om de positie van het cnv ook publiekelijk 
duidelijk te maken, wordt besloten een persverklaring uit te geven. Daarbij speelt 
ongetwijfeld ook de overweging dat de fnv geen enkel vertrouwen in de voorstel-
len van het kabinet zegt te hebben. fnv-voorzitter De Waal , die het kabinet eerder 
al had gediskwalifi ceerd, is daar tijdens het overleg duidelijk over geweest.80

Op 21 november bereidt het ab zich voor op het komende Najaarsoverleg van 
28 november. Heel nauwkeurig wordt het mandaat voor de cnv-onderhande-
laars geformuleerd. Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat het kabinet alleen 
tot afspraken wil komen als eerst een akkoord tussen werkgevers en werknemers 
over de lonen is gesloten. Het ab moet dat begrijpen, want die aanpak is al jaren 
zo. Toch uiten de bondsvoorzitters ‘gevoelens van grote zorg en ook van onvrede 
over de kleine speelruimte die er voor de vakbeweging nog is. Er is al veel ingele-
verd en daar staat weinig tot niets tegenover’.81 Het dragen van verantwoordelijk-
heid leidt blijkbaar tot spanningen.

Op 22 november worden werkgevers en werknemers het in het bestuur van de 
Stichting van de Arbeid eens over de loonontwikkeling in 2003. Sociale partners 
constateren dat ‘er sprake is van een ernstige verslechtering van de economische 
situatie’. Om die ontwikkeling te keren, stellen zij vast dat de loonkostenontwik-
keling in 2003 ‘aanmerkelijk lager’ dient uit te komen dan de afgelopen jaren en 
dat ‘voor versterking van het economisch fundament ook productiviteitsverho-
ging en innovatie op middellange termijn van belang zijn’. Ook merken partijen in 
hun Verklaring inzake het arbeidsvoorwaardenbeleid 2003 voor de zekerheid nog 
maar even op, dat het hier om een verantwoordelijkheid van sociale partners gaat. 
Het kabinet mocht eens op andere gedachten komen. Tot slot van zijn verklaring 
doet de Stichting ‘een dringend beroep’ op cao-partijen om in 2003 ‘een contract-
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688 11  ‘Samen groeien in profi el en getal’

loonstijging overeen te komen, die niet hoger is dan het niveau van de infl atie voor 
2003, geraamd op 2,5%’. Hoger mag niet, lager wel ‘indien de rendements- en/of 
werkgelegenheidsontwikkeling daartoe aanleiding geeft’.82

Op 28 november vindt het Najaarsoverleg met het kabinet plaats. Die ontmoe-
ting leidt formeel tot een kabinetsverklaring, maar feitelijk vormen het akkoord 
in het bestuur van de Stichting en de kabinetsverklaring één geheel waarover het 
Algemeen Bestuur op 16 december zijn oordeel moet geven. Na een lange discus-
sie gaat het Bestuur met pijn en moeite akkoord. Er is veel kritiek op het kabinet: 
‘de politiek wordt als onbetrouwbaar ervaren’ en er zijn kritische kanttekeningen 
bij een groot aantal toezeggingen van het kabinet. Dat is begrijpelijk, want het cnv 
heeft maar zeer beperkt zijn zin gekregen. Een vergelijking tussen de inzet van het 
cnv en het resultaat van het overleg leert dat het akkoord geen andere voorstellen 
voor de wao bevat: er is over dit onderwerp geen enkele afspraak gemaakt. Het 
cnv wil de spaarloonregeling ongewijzigd in stand houden. Daaraan komt het ka-
binet in belangrijke mate tegemoet, zij het dat die tegemoetkoming ten koste van 
de lastenverlichting voor werknemers gaat. Het cnv maakte een zwaar punt van 
de kabinetsvoornemens rond de pensioenen. Meer dan de afspraak dat kabinet en 
sociale partners in 2003 nader zullen overleggen, wordt door het kabinet niet toe-
gezegd. Een ander cnv-speerpunt – de innovatie-agenda – heeft een plaats gekre-
gen op een lijstje onderwerpen die alleen maar met een missionair kabinet kunnen 
worden besproken.83 Kortom: de cnv-inzet om op een breed terrein tot afspraken 
te komen, is mislukt. Dat is overigens niet zozeer aan het cnv te wijten. Werkge-
vers en de fnv voelen weinig voor afspraken voor de langere termijn en het kabi-
net is demissionair en kan derhalve een nieuw kabinet (niet al te zeer) binden.

Op 22 januari 2003 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats als gevolg van de 
val van het kabinet in oktober. De pvda is de grote winnaar. Onder aanvoering van 
de nieuwe partijleider, W. Bos , worden 19 zetels gewonnen. De lpf wordt gedeci-
meerd. Het cda blijft de grootste partij en ondanks de zetelwinst van de vvd onder 
leiding van G. Zalm , krijgen deze twee partijen geen meerderheid in de Kamer. 

Het cnv is een uitgesproken voorstander van een coalitie van cda en pvda, om-
dat van die combinatie meer wordt verwacht dan van mogelijke andere samenwer-
kingsverbanden. Het Verbond waakt ervoor deze voorkeur al te openlijk te uiten, 
want de formele partijpolitieke onafhankelijkheid maakt dat nodig, maar voor-
zitter Terpstra  is wel duidelijk. De informateur van Balkenende -I, Donner , mag 
weer aan de slag, maar hij slaagt niet in zijn opzet – ook niet als hij wordt bijge-
staan door pvda-er F. Leijnse – om tot de vorming van cda-pvda- kabinet te ko-
men. Op 15 april worden de heren R.J. Hoekstra  (cda) en F. Korthals Altes  (vvd) 
tot informateur benoemd. Na een maand informeren sluiten cda, vvd en – tot ve-
ler verrassing – d’66 een hoofdlijnenakkoord onder de titel: Meedoen, meer werk 
en minder regels. Balkenende  wordt opnieuw premier en De Geus  blijft het depar-
tement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beheren.

Op 27 januari 2003 schrijft het cnv de gebruikelijke brief aan de informateur, 
J.P.H. Donner. Het cnv acht ‘daadkracht en visie noodzakelijk’. Het nieuwe ka-
binet moet de sociaal-economische problemen ‘absolute prioriteit’ geven. Be-
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zuinigingen zijn – zo meent het cnv nu – onontkoombaar, maar tegelijkertijd is 
het noodzakelijk te blijven focussen op de kwaliteit van de samenleving. Daarbij 
grijpt het cnv terug op het lijstje met nog te bespreken onderwerpen uit het Na-
jaarsoverleg. De christelijke vakcentrale meent dat het kabinet de zaak niet alleen 
moet aanpakken, maar dat moet doen in nauw overleg met werkgevers en werk-
nemers. Er moet een toekomstgerichte agenda worden opgesteld, die voorstellen 
bevat over investeringen in onderwijs en innovatie, in de zorg, etc. Feitelijk her-
haalt het cnv daarmee de brief aan Donner  van anderhalf jaar geleden. Ook vraagt 
het cnv aandacht voor het levensloopbeleid. Een zaak die steeds actueler wordt 
gelet op de samenhang met de discussies over pensioenen en de uittredingsleeftijd, 
die steeds luider klinken.84

Terpstra informeert de bondsvoorzitters over de voortgang van de formatie. 
Zo meldt hij op 17 maart – de informatie-Donner  loopt nog – dat het te verwach-
ten regeerakkoord voor ‘veel sociale onrust zal zorgen’.85 Uit het verslag van de 
ab-vergadering van 12 mei blijkt dat – volgens Terpstra  – ‘het cnv veel moeite 
heeft gedaan de coalitie pvda/cda mogelijk te maken, maar helaas is dat niet ge-
lukt’.86 Met lede ogen ziet het cnv het cda-vvd-d’66 kabinet tot stand komen. 
Er is weinig enthousiasme over het regeerakkoord, zo blijkt uit een analyse van 
Van Splunder  in de ab-vergadering van 16 juni87 met het oog op een mogelijk te 
sluiten centraal akkoord. De kritiek op de kabinetsplannen bevat vijf kernpun-
ten: de ongelijke behandeling van de collectieve sector en de materiële inperking 
van de onderhandelingsvrijheid, de kabinetsvoornemens rond  de beperking van 
de (pre)pensioenen, het niet op innovatie gerichte werkgelegenheidsbeleid en de 
voornemens rond het ziektekostenstelsel en de wao, die niet conform de ser-ad-
viezen zijn. Of er binnen deze context sprake kan zijn van een centraal akkoord is 
twijfelachtig. Wellicht is het beter om alleen op onderdelen afspraken te maken.

Het Algemeen Bestuur stelt teleurgesteld vast dat er voor de fi nanciële kaders 
van het regeerakkoord onvoldoende draagvlak bestaat in de Kamer, terwijl het ka-
binet ‘de economische problemen met olie lijkt te willen blussen’. In de zienswijze 
van het cnv moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en moet er 
worden geïnvesteerd in de toekomst. ‘Aan beide ontbreekt het in de voorstellen’, 
concludeert Terpstra . Desondanks kan geprobeerd worden op onderdelen tot een 
vergelijk te komen, maar de politiek zal daarbij eisen stellen op het gebied van de 
loonontwikkeling. Blijkbaar vreest Terpstra  de inzet van een oud instrument: de 
loonmaatregel. ‘Wellicht gokt het kabinet op een confl ict met de vakbeweging, 
waardoor de weg naar eigenstandig ingrijpen wordt geopend’, meent de cnv-
voorzitter. ‘Het is dan ook van belang te voorkomen dat er confl icten ontstaan en 
als dat niet is te vermijden moeten die confl icten vooral op centraal niveau vorm 
krijgen, zodat cao-partijen min of meer ongehinderd zelf tot afspraken kunnen 
komen’. B. Bruggeman – industrie – stelt voor om een werkgroep uit het Bestuur 
te formeren die eigen cnv-voorstellen kan ontwikkelen om zo te voorkomen dat 
de christelijke vakbeweging als louter defensief wordt gezien. Het gaat juist om 
het ontwikkelen van een toekomstperspectief.88 Het Algemeen Bestuur volgt zijn 
voorstel en gedurende de zomermaanden wordt binnen het cnv gewerkt aan een 
eigen document als alternatief voor de kabinetsplannen.
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De relatie met het kabinet wordt er in die tijd overigens niet beter op. Het ken-
nismakingsgesprek met het kabinet op 3 juli wekt de woede van Terpstra  op. Hij 
poogt in het overleg een basis te scheppen voor ‘zinvol overleg’. Dat lukt niet in de 
beleving van de cnv-voorzitter. Hij maakt zich met name boos over de opmerking 
van de minister-president dat het boek nog niet gesloten is. Terpstra  vindt dat een 
wel erg terughoudende manier om een overleg te beginnen.89 Daarbij komen de 
weinig geruststellende kabinetsvoornemens die – al dan niet bedoeld – uitlekken 
in de media. Desondanks presenteert het cnv op 28 augustus de nota Hoopvolle 
voorstellen in bange dagen.90 Introductie van deeltijdpensioen, mogelijkheid van 
deeltijdontslag en schilcontracten91 plus eventueel de aanbeveling van een eenma-
lige en voor iedereen gelijke, nominale loonsverhoging in 2004.  Dat beschouwt 
het cnv als kern van zijn nota. Met name het voorstel om deeltijdpensioen te in-
troduceren is in de ogen van het cnv een alternatief voor de kabinetsplannen rond 
de (pre)pensioenen. Het deeltijdpensioen kan bijdrage aan het verhogen van de 
participatie van oudere werknemers en dat doel streeft het kabinet ook na – te-
recht. Overigens staakt het cnv zijn ‘verzet tegen het afschaffen van de fi scale fa-
ciliteiten ter ondersteuning van het pensioenstelsel niet! Als het kabinet toch vast-
houdt aan de nu bekende voornemens, dan stelt het cnv als absolute voorwaarde 
dat er in overleg met de Stichting van de Arbeid een overgangsregeling komt. Dit 
kan desgewenst sectoraal uitgewerkt worden, maar moet zeker gelden voor hen 
die nu 50 jaar of ouder zijn’. Het cnv is ook bereid tot het leveren van een tegen-
prestatie. Als het kabinet het cnv voldoende tegemoetkomt, dan is het Verbond 
bereid om in Stichtingsverband alle decentrale cao-partijen aan te bevelen om 
zich in 2004 te richten op loonafspraken met een eenmalig karakter. Dit kan in 
de vorm van een éénmalige uitkering in een nominaal bedrag  dat voor iedereen 
– ook voor uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden én topinkomens – gelijk is. 
Als  blijkt dat met het kabinet geen perspectiefvolle afspraken zijn te maken, stelt 
het cnv een looneis uitgaande van de infl atie vermeerderd met de stijging van de 
arbeidsproductiviteit. Dit onverholen dreigement is mede het gevolg van de kri-
tische bespreking van de nota in het Algemeen Bestuur, dat onderling verdeeld is 
en blijft over het benoemen van een mogelijk loonoffer.92

Bij de presentatie van de cnv-voorstellen zegt Terpstra  te hopen op een positieve 
reactie van het kabinet. Op de Derde Dinsdag wordt hij – niet echt tot zijn verras-
sing – fors teleurgesteld. ‘Onbarmhartig’ schrijft het cnv boven zijn commentaar 
op de Rijksbegroting 2004.93 Terpstra  verzucht: ‘het is erger dan ik gehoopt had. 
Natuurlijk was er al veel uitgelekt of eerder aangekondigd. Maar ik dacht eigenlijk 
dat er ook wat proefballonnetjes bijzaten. Dat de regering zich tijdig zou realise-
ren dat dit beleid geen problemen oplost, maar juist verergert en creëert. Maar als 
ik de stukken zo lees, blijkt het ijdele hoop te zijn geweest. Het beleid is onbarm-
hartig, hardvochtig en onredelijk’. De voorstellen rond vut en prepensioen noemt 
hij als grootste pijnpunt.94

Het cnv ziet in de kabinetsvoorstellen voor 2004 aanleiding om de leden te 
raadplegen. In het voorjaar zijn al ledenbijeenkomst belegd, nu gebeurt dat op-
nieuw. Weer ondersteunen de geraadpleegde leden het beleid van het cnv, maar de 
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indruk is dat veel mensen redeneren langs de lijn ‘ik maak mij druk over mijn pro-
bleem en jullie moeten het oplossen’. De actiebereidheid lijkt laag en dat is pro-
blematisch, want de vakbeweging moet als het nodig is een zichtbare vuist kunnen 
maken.  De leden bepleiten ook nadrukkelijk een eigen, herkenbaar cnv-gezicht 
als het tot acties komt, maar of zij zelf in actie willen komen is voor de christe-
lijke vakbondsbestuurders een grote vraag.95 Daarbij speelt op de achtergrond de 
tegenvallende economische ontwikkeling. Actievoeren, met name staken, wordt 
als schadelijk voor het eigen bedrijf ervaren en als potentieel nadelig voor de per-
soonlijke werkgelegenheid. Het cnv raadpleegt niet alleen zijn leden, maar poogt 
ook de politieke besluitvormers te beïnvloeden. Begin oktober belegt het cnv een 
reeks ‘luister-rijke ontbijten’ waar Kamerleden worden geconfronteerd met de 
mensen, die de dupe dreigen te worden van de kabinetsplannen.96

Op 26 september 2003 vindt overleg met het kabinet plaats. Het is niet het ge-
bruikelijke overleg, waarbij kabinet, werkgevers en werknemers elkaar gedrieën 
ontmoeten, maar het kabinet overlegt apart met werkgevers en met werknemers. 
Tijdens dat gesprek blijkt dat het kabinet geen (loon)voorwaarden vooraf stelt en 
net als de vakbeweging wil streven naar een integrale benadering. Daarbij moet 
het om een meerjarenaanpak gaan, omdat het kabinet zegt voor 2004 geen en voor 
2005 wel middelen beschikbaar te hebben om de lasten te verlichten, zodat geen 
koopkrachtverlies optreedt bij loonmatiging. Terpstra informeert het Algemeen 
Bestuur op 29 september over het gesprek. Daar toont hij zich verrast door de op-
stelling van De Waal . De fnv-voorman trekt media-aandacht door een harde op-
stelling, maar tijdens het overleg blijkt hij niet sterk te hechten aan afspraken over 
een loonsverhoging. Het Algemeen Bestuur besluit na een langdurige discussie 
om de mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking met de fnv te verkennen. 
Daarbij gaat het om vijf dossiers: gezondheidszorg, vut-(pre)pensioen-levens-
loop (vpl), de wao, de koppeling tussen lonen en uitkeringen en het arbeids-
marktbeleid. Als het tot acties komt, wil het ab die niet samen met de fnv voeren, 
omdat anders de eigen herkenbaarheid in het gedrang kan komen.97 De samenwer-
king komt er, net als het overleg over de loonontwikkeling in de komende jaren 
tussen werkgevers en werknemers. Op maandag 13 oktober rapporteert Terpstra  
in het Algemeen Bestuur over de voortgang. De werkgevers hebben duidelijk ge-
maakt dat zij een pas op de plaats willen wat betreft de lonen voor een periode van 
twee jaar, maar daar voelt de vakbeweging weinig voor. Ook over andere thema’s 
zijn nog geen resultaten te melden. Wel zegt Terpstra toe dat er geen akkoord 
wordt gesloten zonder raadpleging van het Bestuur.98 De gebeurtenissen volgen 
elkaar nu snel op. Op diezelfde maandagavond wordt zonder resultaat overlegd 
in de Regiegroep99 en in de Stichting van Arbeid. Dinsdagmorgen ontwikkelen de 
vakcentrales daarom een eigen voorstel over de loonontwikkeling in 2004 en 2005. 
Zij stellen voor 2004 een ‘harde nullijn’ voor en voor 2005 ‘een loonontwikkeling 
naderend naar nul’. Werkgevers geven later op de morgen aan met die benadering 
te kunnen leven. ’s Middag wordt overlegd tussen een kleine kabinetsdelegatie en 
de voorzitters van de Stichting en omdat ook het kabinet kan instemmen met de 
loonconclusies van de Stichtin,g kan een sociaal akkoord in beginsel tot stand ko-
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men. Dat gebeurt die avond dan ook. Het Algemeen Bestuur van het cnv komt de 
volgende morgen ‘opgelucht’ bijeen en besluit nadat ‘duistere passages’ in het ak-
koord zijn toegelicht, de zaak met een positief advies voor te leggen aan zijn ach-
terban. Het Algemeen Bestuur merkt op ‘buitengewoon veel herkenbare en voor 
het cnv belangrijke elementen’ in het akkoord aan te treffen. Zoals de cnv-inzet 
op het terrein van de vut, de prepensioenen en de wao. Veel van de afspraken die 
hierover zijn gemaakt, komen uit het offensieve cnv-plan dat eind augustus aan de 
minister-president is aangereikt.100

In dat laatste schuilt de verklaring voor het niet direct logische gedrag van de 
christelijke vakcentrale. Na een zeer kritische reactie op het regeerakkoord en een 
hard commentaar op de Rijksbegroting lijkt het niet voor de hand te liggen om 
nog geen maand later een akkoord te sluiten. Het feit dat het kabinet ten minste 
de indruk wekt nu wel te willen overleggen met en te luisteren naar de vakbewe-
ging verandert de zaak echter. Met instemming van het kabinet is tussen werkge-
vers en werknemers een geclausuleerde loonafspraak gemaakt volgens het voor-
stel van de vakbeweging. Sociale partners komen overeen dat de effectuering van 
de aanbevelingen voor de contractloonontwikkeling in 2005 alleen zal gelden ‘als 
tussen kabinet en sociale partners (uiterlijk) in april 2004 overeenstemming wordt 
bereikt over het gehele stelsel van fi scale facilitering ten behoeve van vut/prepen-
sioen en levensloop met als ingangsdatum 1 januari 2006, alsmede eventuele over-
gangsmaatregelen’.101

Op 7 november vergadert het ab opnieuw, nu over de resultaten van de raad-
pleging van de achterban. De besturen en de bondsraden stemmen in, maar tan-
denknarsend. Er zijn de nodige bedenkingen, vragen en zorgen. De achterbannen 
beklemtonen het belang van een goede regeling van het vpl-dossier, waarbij de 
rechten van mensen niet in het gedrang mogen komen. En over dat dossier zal het 
de volgende maanden vooral gaan. Terpstra  merkt tot slot op, dat met de steun 
voor het akkoord een einde is gekomen aan een ‘ongemeen spannende periode 
in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Maar het is niet zo dat de rust nu weer-
keert. De Alp d’Huez is beklommen, maar de Tour de France nog niet gewon-
nen’.102 En ook hij weet ‘dat Parijs nog ver is’.

11.2.2   Naar het Museumplein (akkoord)

In de beleidsvoornemens van het kabinet-Balkenende  ligt een belangrijk accent 
op het verhogen van de arbeidsparticipatie.103 Een van de daarachterliggende ge-
dachten is, dat door een hogere deelname van de beroepsgeschikte bevolking aan 
betaalde arbeid, de kosten van de vergrijzing ook op langere termijn betaalbaar 
kunnen blijven. Op zich is het vraagstuk van de vergrijzing niet nieuw.  Al in het 
midden van de jaren ’80 adviseert een commissie onder leiding van W. Drees  jr. 
over de toekomst van de aow104 en in de jaren ’90 adviseert de ser al over de (toe-
komstige) fi nanciering. Het kabinet maakt zich vooral zorgen over de lage ar-
beidsparticipatie van werknemers van 55 jaar en ouder. In het kader van de strijd 
tegen de werkloosheid worden in de loop van de jaren ’70 en ’80 in cao’s afspra-
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ken gemaakt over vervroegde uittreding. Deze afspraken worden in het begin zon-
der enig enthousiasme ontvangen door oudere werknemers. Zij voelen zich ‘afge-
schreven’, maar de meerderheid is bereid uit te treden om zo plaats te maken voor 
jongeren. In de loop van de tijd verandert de houding ten opzichte van de vut-re-
gelingen: van een werkgelegenheidsoffer wordt het een verworven recht. Het ge-
bruik van de vut neemt dan ook een hoge vlucht en dat leidt tot het inzicht dat er 
op den duur fi nancieringsproblemen kunnen ontstaan. Vut-regelingen worden 
gefi nancierd op basis van een omslagstelsel, dat wil zeggen dat de werkenden de 
uitkering van de vutters betalen. Als gevolg van de babyboom in de naoorlogse 
jaren zal het aantal vutters toenemen en neemt de lastendruk als gevolg daarvan 
navenant toe. De verwachte fi nancieringsproblemen leiden ertoe dat in de loop 
van de jaren ’90 begonnen wordt met de ombouw van de bestaande vut-regelin-
gen naar prepensioenregelingen. Prepensioenregeling worden net als het normale 
pensioen gefi nancierd door kapitaaldekking. Bij de ombouw van vut naar pre-
pensioen wordt ook een aantal inhoudelijke aanpassingen tot stand gebracht: de 
uittredingsleeftijd wordt gefl exibiliseerd en in het algemeen wat hoger gelegd dan 
bij de vut.105 In veel gevallen worden overgangsregelingen overeengekomen om 
de fi nanciële overgang van vut naar prepensioen soepel te laten verlopen. Net als 
de vut-regelingen worden ook de prepensioenregelingen fi scaal vergemakkelijkt. 
De kern van de kabinetsvoorstellen is nu dat die fi scale tegemoetkoming zal wor-
den beëindigd. Daarmee worden vut- en prepensioenregelingen feitelijk onbetaal-
baar en – zo hoopt en verwacht het kabinet – derhalve afgeschaft. De vakbeweging 
verzet zich tegen die voornemens, ook omdat de participatie van oudere werk-
nemers volgens de vakbeweging al aan het toenemen is en omdat er ten onrechte 
wordt ingegrepen in de rechten van oudere werknemers. Tijdens het spel worden 
de regels veranderd en dat doe je niet in de ogen van de bonden.

Het voornemen van  wijzigingen in de fi scale wetgeving vormt in het najaar van 
2003 echter niet het enige (dreigende) confl ict tussen kabinet en vakbeweging. De 
herziening van de wao, waarover de ser in 2002 unaniem heeft geadviseerd en 
waarop het kabinet in de ogen van de vakbeweging volkomen inadequaat heeft 
gereageerd en de toekomst van de ww, waarbij het kabinet de rechten van werklo-
ze werknemers wil beperken, vormen andere twistpunten.106 Daarnaast vindt het 
cnv dat het kabinet onvoldoende beleid voert met betrekking tot de economische 
structuur en dat de collectieve sector teveel het kind van de bezuinigingsrekening 
is. Met andere woorden, over een breed front gaapt een diepe kloof tussen de be-
leidsvoornemens van het kabinet en de wensen van de vakbeweging. Daarbij vindt 
de vakbeweging dat het kabinet ‘wel over ons, maar vooral ook zonder ons’ be-
leidsmaatregelen ‘wil doordrukken’. Het is dan ook niet voor niets dat de werk-
nemersorganisaties in het Najaarsoverleg afdwingen dat er overleg over het vpl-
dossier opgang komt. De vakbeweging betrekt een betrekkelijk nieuw fenomeen 
nadrukkelijk bij de discussie over de vut- en prepensioenmaatregelen, te weten de 
levensloopregeling. De levensloopregeling die begin 2004 overigens nog tot stand 
moet komen, is een regeling, die het mogelijk maakt om op een fi scaal vriendelijke 
manier vervangend inkomen te sparen voor een periode van onbetaald verlof. De 
regeling sluit aan bij de gedachte dat mensen in vrijheid keuzes moeten kunnen 
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maken, om afhankelijk van de levensfase waarin zij zich bevinden, tijdelijk verlof 
op te nemen om bijvoorbeeld zorgtaken op zich te nemen. In de zienswijze van 
de vakbeweging moet dat ook een periode voorafgaande aan het pensioen kunnen 
zijn. Vanuit dat perspectief worden de drie – strikt formeel – gescheiden dossiers 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De eerste serieuze discussie over de verdere uitwerking van de afspraken in het 
Najaarsakkoord vindt in het Algemeen Bestuur van het cnv plaats in februari 
2004. Daar is een intensieve voorbereiding in beleidsadviescommissies aan voor-
afgegaan, getuige het feit dat het Algemeen Bestuur zonder al te veel discussie een 
‘tien puntenplan’ vaststelt. Daarnaast wordt ook van gedachten gewisseld over de 
communicatie met de leden, die stap voor stap op de hoogte moeten worden ge-
houden van de ontwikkelingen.

Het Algemeen Bestuur stelt vast dat de discussies over het vpl-dossier niet echt 
opschieten en daarom neemt het cnv het initiatief om partijen ‘uit de schutters-
putjes’ te krijgen. Terpstra  meent dat het cnv tot het uiterste moet gaan om tot een 
vergelijk te komen, ‘want anders valt het kabinet terug op haar oorspronkelijke 
plannen en wordt het mensen nagenoeg volledig onmogelijk gemaakt voor hun 
65ste te stoppen met werken. Dat vinden wij absoluut onaanvaardbaar, vooral voor 
mensen in “snelslijtende” beroepen.’ Het tien puntenplan komt er op neer dat het 
cnv pleit voor een sectorale en collectieve invulling van de levensloopregeling die 
voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het cnv meent dat sociale partners afspra-
ken moeten kunnen (blijven) maken over prepensioenen en die afspraken moeten 
afgestemd worden op de afspraken over de levensloopregeling. De vakcentrale 
hecht grote waarde aan houdbare overgangsregelingen, die zo moeten worden in-
gericht dat naarmate men ouder is men meer aanspraken heeft. Tot slot stelt het 
cnv dat de overheid in de te maken afspraken een betrouwbare partner dient te 
zijn omdat het hier over langjarige afspraken gaat.107

Op grond van deze inzet onderhandelen vice-voorzitter Westerbeek-Huitink  
en arbeidsvoorwaardencoördinator Van Splunder  verder in het Haagse overleg, 
dat overigens moeizaam blijft verlopen. Een belangrijk geschilpunt is het karak-
ter van de levensloopregeling.  Het cnv wil – net als fnv en mhp – een collectieve 
regeling die voor iedereen toegankelijk is. Het kabinet wil een individuele rege-
ling en wordt daarin bijgevallen door de werkgevers. De vakbeweging vreest dat 
een individuele regeling veel duurder zal uitpakken dan een collectieve regeling en 
dat daarom de deelname beperkt zal blijven. De ruil tussen vut en/of prepensioen 
en de levensloopregeling, die de vakbeweging voor ogen schemert om het men-
sen vanaf 60 jaar mogelijk te blijven maken vervroegd uit te treden, komt daarmee 
ernstig onder druk te staan.

Begin april doet het kabinet een compromisvoorstel. In de zienswijze van het 
cnv heeft het kabinet de scherpe randjes van eerdere voorstellen weggevijld. Zo 
kan er een beperkte vut/prepensioenregeling fi scaal gefaciliteerd in stand blijven 
en worden de mogelijkheden voor de levensloopregeling verruimd. Ook maakt 
het kabinet enige ruimte voor het inrichten van overgangsregelingen.108 Het Da-
gelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur zeer nadrukkelijk niet in te gaan 
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op het compromis van het kabinet. Hét knelpunt is het individuele karakter van 
de levensloopregeling, waar het kabinet ‘halsstarrig aan vasthoudt’. Zo worden ge-
neraties tegen elkaar uitgespeeld, meent Terpstra , en via een achterdeur wordt het 
prepensioen volkomen onmogelijk gemaakt. Hij meent, dat ‘het kabinet principi-
ele bewegingen heeft gemaakt’, maar desondanks blijft het bod voor het cnv ‘onac-
ceptabel’. Hij wijst er op dat het mogelijk is om de uittredingsleeftijd te verhogen, 
maar ‘laten we eerst maar met zijn allen zorgen dat het inderdaad lukt om oude-
ren langer te laten doorwerken’.109 Daarmee benoemt Terpstra  een van de veel ge-
bruikte vakbondsargumenten tegen al te stringent participatiebeleid voor oudere 
werknemers. Het heeft alleen maar zin hen naar de arbeidsmarkt ‘te jagen’ als er 
een arbeidsmarkt is die ook werk kan bieden. Uit alle beschikbare cijfers blijkt dat 
niet het geval te zijn. Hier schuilt ook de spanning tussen de korte en de lange ter-
mijn. De vakbeweging suggereert akkoord te willen gaan met een hogere partici-
patie van ouderen als er ook echte banen zijn. Zolang niet voldaan wordt aan die 
eis, stemmen de werknemersvertegenwoordigers niet in met het ophogen van leef-
tijdsgrenzen. Dezelfde argumenten worden een paar jaar later gebruikt in de dis-
cussies rond de vraag of de aow-leeftijd niet moet worden verhoogd. De redene-
ring van de apostel Thomas ‘eerst zien en dan geloven’ is hier duidelijk herkenbaar.

Op 13 april blijkt dat het Algemeen Bestuur de opvattingen van zijn voorzitter 
deelt. Het cnv, zo meent het Bestuur, heeft zijn nek uitgestoken met het tien pun-
tenplan en ziet daarvan onvoldoende terug in het kabinetsvoorstel. In strategische 
zin ziet het Algemeen Bestuur het overleg blijkbaar al vastlopen, want er moet 
maar aangekoerst worden op een eindbod van het kabinet, dat vervolgens met de 
leden kan worden besproken.110 Overigens wordt in de gesprekken over de wao 
en de ww ook geen vooruitgang geboekt, zodat het niet onbegrijpelijk is dat het 
ab zich alvast schrapt zet voor een mislukking.111

Op 18 mei vindt het Voorjaarsoverleg plaats. Een overleg dat gedoemd is te mis-
lukken, want in de aanloop naar het overleg zijn partijen er niet in geslaagd om 
tot een vergelijk  te komen. De vakbeweging poogt het kabinet over te halen tot 
concessies. In een slechte sfeer blijkt dat het kabinet onvoldoende tegemoet wil 
komen aan de wensen van de vakbeweging rond het collectieve karakter van de le-
vensloopregeling en rond de uittredingsleeftijd, die fi scaal nog mogelijk zal wor-
den gemaakt. De vakbeweging wil deze leeftijd naar 62 jaar brengen, het kabinet 
wil niet verder gaan dan 63,5 jaar.112 Het overleg voldoet dus aan de verwachtin-
gen: het mislukt.

Op 19 mei vergadert het Algemeen Bestuur over de ontstane situatie. Het Be-
stuur constateert dat ook de laatste voorstellen van het kabinet buiten het eerder 
vastgestelde mandaat voor de cnv-onderhandelaars vallen, maar dat een uiterste 
poging moet worden gedaan om alsnog tot een vergelijk te komen – overigens 
binnen dat mandaat. Volgens sommigen ligt de oplossing immers binnen hand-
bereik en is het vooral de tijds die het vinden van die oplossing onmogelijk heeft 
gemaakt.113

Op maandag 24 mei vindt in de ochtenduren een gesprek plaats tussen vno-
ncw, mkb Nederland en het cnv. Het cnv doet een ultieme poging, maar het over-
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leg loopt op niets uit – er wordt zelfs geen vervolgafspraak gemaakt. De teleurstel-
ling is groot, want de kabinetsplannen beloven weinig goeds. Er rest het cnv niets 
anders dan zijn achterban te informeren over de gebeurtenissen van de afgelopen 
maanden en met name over het afgewezen voorstel van het kabinet. Alle leden 
ontvangen daartoe een informatieve krant, waarin zij worden opgeroepen deel te 
nemen aan regionale bijeenkomsten of te reageren via de telefoon of internet. Na 
deze ledenraadpleging zal het cnv zijn defi nitieve standpunt bepalen en ook in-
gaan op de vraag of en zo ja, welke acties moeten worden gevoerd om de kabinets-
plannen te verhinderen.

De leden reageren in grote getalen en tijdens de Algemene Vergadering op 22 
juni in Doorn wordt duidelijk dat de leden de kabinetsplannen afwijzen. In een 
resolutie constateert de Vergadering ‘dat

– de  leden van het cnv het eindbod van het kabinet hebben afgewezen;
– er geen vertrouwen meer is in afspraken met de overheid;
–  het cnv niet meer gebonden is aan het Najaarsakkoord als het kabinet bij zijn 

eindbod blijft’. 
Het cnv-bestuur moet het parlement nu aanspreken op zijn verantwoordelijk-
heid en ‘de cnv Bonden zullen voor 2005 looneisen gaan stellen afhankelijk van de 
situa tie in de sector’.114 In een persbericht deelt het cnv de buitenwacht de conclu-
sies van de Algemene Vergadering mee. Met de kennis van later is één passage uit 
het persbericht saillant te noemen: Terpstra zegt blij te zijn met de strijdbaarheid 
van zijn leden – waar hij intern overigens fl ink aan twijfelt. Daar voegt hij aan toe: 
‘tegelijkertijd zie ik en zij ook, dat de tijden van een vol Malieveld voorbij zijn. We 
moeten en willen actievoeren, onze tanden laten zien, maar doen dat niet meer op 
de traditionele manier’.115 Een uitspraak die bijna onverhuld duidelijk maakt dat 
er binnen het cnv grote twijfels zijn over het organiseren van massale acties zoals 
bij het verzet tegen de wao-plannen in 1991.

Tijdens de ab-vergadering van 14 juni – nog vóór de Algemene Vergadering – 
wordt voor het eerst echt over het voeren van acties gesproken. Van Splunder  
heeft daartoe al verkennend overleg gevoerd met de arbeidsvoorwaardencoör-
dinator van de fnv, mw. A. Jongerius. Het ab tekent aan niet veel heil te zien in 
massieve acties in het land, want er lijkt veel onverschilligheid te bestaan. Daarbij 
krijgt Van Splunder  als opdracht mee om de zichtbaarheid van het cnv goed in 
acht  te nemen. Om de zaak binnen het cnv af te stemmen besluit het ab om het 
bestaande, maar slapende actiecomité wakker te schudden.116

In de loop van de zomer wordt er hard gewerkt aan en veel gediscussieerd over 
acties en actievormen, waarbij er hier en daar – zowel binnen het cnv als tussen 
de drie vakcentrales – de nodige plooien moeten worden glad gestreken. Op 23 
augustus neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de acties. Voor Prinsjes-
dag zal werkend Nederland worden opgeroepen massaal en demonstratief naar 
de Troonrede te luisteren, want de Nederlandse werknemers moeten toch weten 
wat boven hun hoofd hangt. Op 2 oktober zal er (toch) een landelijke manifestatie 
plaatsvinden op het Amsterdamse Museumplein. De doelstelling voor de demon-
stratie is niet het afdwingen van verandering van beleid. Dat heeft geen zin, want 
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het kabinet heeft duidelijk een afgetekende meerderheidsteun in het parlement. 
Wel zal het cnv zich manifesteren met de eigen koers. Er zijn immers veel mensen 
die dit kabinetsbeleid niet steunen. Daarnaast komen er door de bonden georgani-
seerde lokale acties.117 De slogan ‘Nederland verdient beter’ op een fel geel waar-
schuwingsbord zal het beeldmerk voor alle acties worden.

Er leeft op het politiek-bestuurlijke niveau bij de vakcentrales het gevoel van 
‘erop of eronder’. Als we niet in staat zijn de komende periode mensen te mobili-
seren, dan is het voor de komende jaren gedaan met de vakbeweging, zo is de ge-
dachte in het ab.  Het doel moet zijn om 100.000 mensen te mobiliseren voor het 
welslagen van de demonstratie, maar dat zal niet worden gecommuniceerd met de 
buitenwereld. Daarom besluit het Bestuur de Actiekas royaal open te zetten en 
om bijna een miljoen euro uit te trekken om te organiseren en te informeren.

De demonstratie op 2 oktober vormt ook de opmaat naar het cao-overleg, 
waarin veel van de kabinetsschade moet worden gerepareerd en dat derhalve ge-
paard zal gaan ‘met de nodige onrust’. Het is daarom – zo meent het ab – verstan-
dig om ook tijdig na te denken over de periode tussen 2 oktober en de start van 
het cao-seizoen.

Het cnv heeft – evenals fnv en mhp – besloten om niet langer deel te nemen aan 
het overleg in de ser en de Stichting van de Arbeid, want dat overleg blijkt toch 
weinig zinvol. Alle energie van de vakcentrales wordt gericht op de acties. On-
danks het ‘spreekverbod in de polder’ ontmoeten De Geus , De Waal  en Terpstra  
elkaar aan een vroeg ontbijt. Terpstra noemt het gesprek ‘onplezierig’ en meent 
dat het geen zin heeft dit soort gesprekken te herhalen. Het kabinet is van plan de 
structuur van de arbeidsverhoudingen te veranderen en daar wil hij geen deelge-
noot in zijn.118

De eerste grote vakbondsactie vindt op maandag 20 september plaats op de Rot-
terdamse Coolsingel. Deze demonstratie is georganiseerd door de bonden, met 
name door fnv Bondgenoten en de cnv BedrijvenBond, die ook op andere plaat-
sen, net als andere bonden, kleinere bijeenkomsten beleggen om te protesteren. 
Het Algemeen Bestuur, dat voor deze gelegenheid in Rotterdam vergadert, be-
spreekt in de ochtenduren het cnv-commentaar op de Miljoenennota. Het ligt 
voor de hand dat het commentaar in het actieklimaat van dat moment niet zacht-
zinnig is. ‘Volhardend in het kwaad’, staat erboven, zeker in protestants-christe-
lijke kring geen woordkeuze zonder betekenis. ‘De liberale koers’ van het kabi-
net-Balkenende  krijgt in de plannen voor 2005 een nadrukkelijk vervolg. ‘“Ieder 
voor zich” is de boodschap die het kabinet uitvent. Maatschappelijke samenhang, 
onderlinge verbondenheid en solidariteit zijn begrippen, waarmee dit kabinet de-
fi nitief hoopt af te rekenen. De verbinding met de christelijk-sociaal geïnspireerde 
samenleving, die het cnv voor ogen staat, ontbreekt volkomen’. Ook uit het ver-
volg van het commentaar wordt duidelijk dat het kabinet niet op enige sympathie 
van de vakcentrale mag rekenen.119

Na afl oop van de ab-vergadering spoeden de leden zich naar de Coolsingel om 
deel te nemen aan de demonstratie tegen de kabinetsplannen. De opkomst is een 
onverwacht succes: circa 50.000 mensen geven op soms zeer luidruchtige wijze ui-
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ting aan hun verontwaardiging. De vakbeweging biedt op dat moment blijkbaar 
het platform, waarop veel maatschappelijk ongenoegen kan worden verwoord. 
Naast de voorzitters van de drie vakcentrales spreken ook fractievoorzitters van 
de parlementaire oppositie. De demonstratie wordt als een succes beleefd en de 
media-aandacht voor de vakbeweging neemt toe. Terpstra en De Waal  krijgen alle 
ruimte om het vakbondsstandpunt, dat zich vooral richt op de dreigende afschaf-
fi ng van vut en prepensioen, onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te 
brengen. De volgende dag leest koningin Beatrix  voor de 25ste keer de Troonrede 
voor en is de premier in verband met een ernstige infectie aan zijn voet afwezig. 
Die afwezigheid in de Ridderzaal geldt ook Terpstra en De Waal : zij luisteren 
buiten samen met duizenden werknemers demonstratief naar de kabinetsplannen 
voor 2005.120

Op vrijdagmiddag 1 oktober vergadert het Algemeen Bestuur opnieuw. Tij-
dens die vergadering wordt nagedacht over mogelijke acties na 2 oktober. Daarbij 
wordt uitvoerig stilgestaan bij de vraag of politieke stakingen in de visie van het 
Verbond acceptabel zijn.121 Het ab bespreekt ook een gedachte die in fnv-kring, 
naar voren is gekomen. Op basis van bestaande, tijdelijke wetgeving is het onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk om een referendum te organiseren. De gedach-
te is om een vpl-wet te laten onderwerpen aan zo’n referendum, zo dat juridisch 
mogelijk blijkt.122 Het Algemeen Bestuur aarzelt duidelijk. Het Bestuur meent dat 
het cnv ‘voorlopig’ moet blijven deelnemen aan de referendumcoalitie, waarbij 
ook politieke partijen zijn aangesloten, om de druk op de ketel te houden, maar 
uit de gesprekken is duidelijk dat een referendum niet goed past in de zienswijze 
van het cnv op de vertegenwoordigende democratie.123

Zaterdag 2 oktober vormt ontegenzeggelijk het hoogtepunt van de acties. Die 
dag komen meer dan 300.000 mensen – velen met een door de bonden betaald 
treinkaartje – naar Amsterdam, dan wel proberen daar te komen. De drie vak-
centralevoorzitters leggen nogmaals aan het toegestroomde publiek uit dat Ne-
derland beter verdient. Terpstra , die zijn toespraak improviseert, leest een brief 
voor aan de minister-president. Hij spreekt de hartelijk wens uit dat de premier 
snel zal herstellen en even snel een einde zal maken aan de maatschappelijke on-
rust.124 Ook daagt hij de mensen uit elkaar een hand te geven om zo de onderlinge 
verbondenheid te symboliseren en om de politiek duidelijk te maken dat het cnv 
geen geïndividualiseerde samenleving wil. Een wens die volgens Terpstra  verbor-
gen gaat achter de beleidsvoornemens van het kabinet.125

Tijdens zijn vergadering op 1 oktober heeft het ab al vastgesteld dat na de demon-
stratie de acties op sectoraal niveau verder moeten gaan en dat op landelijk niveau 
het gesprek weer moet worden gezocht. Op maandag 4 oktober komt het ab op-
nieuw bijeen. ‘Voor de vakbeweging’, zo stelt het Bestuur, ‘is 2 oktober een uit-
stekende dag geweest, maar er moet nu een vervolg komen’. Opnieuw gaat het 
gesprek over de toelaatbaarheid van politieke stakingen. In algemene termen spre-
kend blijft het Algemeen Bestuur een tegenstander van dat soort acties, maar ze-
ker als de overheid ook optreedt als werkgever, zal het in sommigen gevallen niet 
mogelijk blijken onderscheid te maken tussen acties tegen de werkgever en acties 
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met een politiek karakter. Daarbij is het van groot belang de positieve publieke 
opinie aan de kant van de vakbeweging te houden.

Met enig enthousiasme reageert het ab op het initiatief van ser-voorzitter 
H.H.F. Wijffels, die in het weekend heeft aangeboden om als bemiddelaar op te 
treden. Het ab meent dat het cnv positief kan reageren mits aan twee voorwaar-
den wordt voldaan: bemiddeling heeft alleen zin als er ook iets te bemiddelen valt 
en een bemiddelaar moet pogen het zwaar geschonden onderlinge vertrouwen te 
herstellen.126 In de loop van de dag blijkt dat de fnv (wellicht na enige afstemming 
met het vno) geen heil ziet in een bemiddelingspoging, zodat Wijffels niet aan het 
werk hoeft, waardoor er geen enkele beweging in zaak komt. De indruk binnen 
het cnv is, dat de politiek ook niet bereid is te bewegen, gelet op de soms wat laat-
dunkende reacties op de demonstratie op 2 oktober in politiek kringen. Als gevolg 
daarvan is er geen helder zicht op de mogelijkheden het confl ict te beëindigen, 
want dat het confl ict moet worden opgelost, staat in de zienswijze van de christe-
lijke vakcentrale als een paal boven water.

Op woensdag 6 oktober zoekt Hazenbosch  contact met oud-cnv-bestuurder 
Van der Knaap , die nu staatssecretaris van Defensie is, maar informeel een belang-
rijke rol speelt als adviseur van de minister-president. De twee hebben in de eerste 
helft van de jaren ’90 nauw samengewerkt en kennen elkaar meer dan voldoende 
voor een volstrekt informeel gesprek. Diezelfde dag is er contact tussen De Geus  
en Terpstra  in een poging de onderlinge verhoudingen te herstellen, een gesprek 
dat niet tot conclusies leidt. Donderdagmiddag vindt het gesprek met Van der 
Knaap  plaats. Het gespreksthema is simpel: hoe lossen wij de bestaande proble-
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men op? De vraag van Hazenbosch aan Van der Knaap  is even simpel: welke rol 
kan en wil jij spelen? De volgende dagen volgen nog meer gesprekken en op enig 
moment lekt uit dat Van der Knaap  optreedt als ‘rijkssnuffelaar’.127 Het proces van 
zoeken en tasten wordt gecompliceerd doordat de minister-president in het zie-
kenhuis ligt en dus niet persoonlijk betrokken kan zijn bij het overleg. Ook via 
een ander komt er contact op gang: fnv-voorzitter L. de Waal  en de minister van 
Financiën G. Zalm  hebben elkaar ook getroffen. 

Van der Knaap  verkent in een aantal gesprekken eerst de politieke bereidheid 
om tot zaken te komen en vervolgens ook of er inhoudelijke mogelijkheden zijn. 
Als van beide sprake blijkt, komt het op 24 oktober tot informeel en geheim over-
leg tussen een kleine kabinetsdelegatie en Terpstra  en De Waal  in het Haagse ap-
partement van de inmiddels herstelde premier. De gebeurtenissen volgen elkaar 
nu snel op. Nagenoeg dagelijks is er overleg, zowel ‘politiek’ als technisch. Door 
adequaat journalistiek werk128 blijft het vertrouwelijke overleg overigens niet erg 
lang geheim. Als gaandeweg blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om tot 
een vergelijk te komen tussen vakbeweging en kabinet, worden ook de werkge-
vers betrokken bij het overleg, dat op 5 november – na nog een lange dag onder-
handelen – culmineert in een akkoord.129

‘Werknemers kunnen nog steeds voor hun 65ste stoppen met werken’. Met deze 
boodschap opent de informatie over het bereikte akkoord op de cnv-internetsite. 
Weliswaar verdwijnen de vut en het bestaande prepensioen op den duur, maar 
er komen twee andere mogelijkheden om toch eerder dan op 65-jarige leeftijd op 
te houden met werken. De ene mogelijkheid is dat iemand als hij 40 jaar aan een 
pensioenfonds heeft deelgenomen en 63 jaar oud is, kan ophouden met werken; 
de andere mogelijkheid is dat iemand via de levensloopregeling verlof spaart, dat 
hij voorafgaande aan zijn 65ste verjaardag opneemt. Omdat het sparen van verlof 
tijd kost, komt er een overgangsregeling. Voor mensen van 55 jaar of ouder blijft 
alles bij het oude, voor mensen van 50 tot 55 jaar komt er een overgangsregeling 
in de levensloop. De levensloopregeling biedt een fi scaal vriendelijke manier van 
verlofsparen. Die nieuwe regeling wordt overigens wel een individuele en geen 
collectieve regeling, zoals het cnv wilde. Wel wordt het mogelijk om in cao’s af-
spraken te maken over werkgeversbijdragen.

In juni heeft het cnv – net als de fnv – het Najaarsakkoord 2003 opgezegd. 
Daarmee verdwijnt de loonafspraak voor 2005 ook in de prullenmand. In het 
nieuwe akkoord is niet meer dan een dringende oproep van het kabinet opgeno-
men om de lonen te matigen. Het cnv meent dat serieus naar die oproep moet 
worden geluisterd, want de herstellende economie kan niet al te veel tegenwind 
gebruiken. Het akkoord bevat ook afspraken over de toekomst van de wao en van 
de ww.130 Over die afspraken kom ik later nog te spreken.

Op maandag 8 november besluit het Algemeen Bestuur om het akkoord met 
een positief advies voor te leggen aan de achterban. Er wordt een krant met de 
resultaten van het Museumpleinakkoord aan de leden toegezonden, waarin zij 
worden uitgenodigd te reageren. Naast de ledenraadpleging, die door de vakcen-
trale is georganiseerd, hebben de bonden hun hoofdbesturen en bondsraden om 
een oordeel gevraagd. Dat leidt tot stevige discussies, maar de 18 regionale bijeen-
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komsten, de  telefonische reacties en een internetonderzoek maken duidelijk dat 
de meerderheid van de leden kan instemmen met het resultaat. Op dat algemene 
beeld zijn twee uitzonderingen: wao-ers, die onder het nieuwe herkeuringssys-
teem gaan vallen en leden in de leeftijdgroep 50-55 geven aan het gevoel te heb-
ben het kind van de rekening te zijn. Op 26 november spreekt het Algemeen Be-
stuur in een extra vergadering zijn eindoordeel uit. Het Bestuur kent geen gevoel 
van euforie rond het akkoord en heeft dat ook niet bij de leden waargenomen. De 
instemming van de leden, zo concludeert het ab, zegt veel over het vertrouwen 
dat de leden in de christelijke vakbeweging hebben, want het kabinet wordt nog 
steeds als onbetrouwbaar gezien. Uiteindelijk stemt het ab in meerderheid in met 
het zwaar bevochten compromis. acp en acom stemmen tegen, omdat in hun we-
reld recente afspraken over het functioneel leeftijdontslag naar het gevoel van de 
leden door de overheid met voeten worden getreden.131

Op 17 december 2004 wordt het akkoord formeel door de Stichting van de Ar-
beid en het kabinet getekend.

11.3   Sociale zekerheid

11.3.1   Van ongeschikt naar geschikt – de veranderingen in de wao

Begin jaren ’90 botsen kabinet en vakbeweging over de toekomst van de wao. Het 
kabinet neemt maatregelen om de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelin-
gen te verminderen. Die maatregelen blijken in eerste instantie succesvol. Het aan-
tal arbeidsongeschikten daalt, maar begint na 1996 weer te stijgen.132 Steeds dui-
delijker wordt dat de wao niet alleen een inkomensverzekering is voor mensen 
met langdurige gezondheidsproblemen, maar dat hier geldt: eens een wao-er, al-
tijd een wao-er. Terpstra  noemt begin 2002 het probleem van de wao dan ook het 
laatste grote sociale vraagstuk dat uit de vorige eeuw is overgebleven.133

De herziening van de wao is niet de enige verandering in de wereld van de soci-
ale zekerheid waarmee de vakbeweging in de laatste jaren van de 20ste eeuw te ma-
ken krijgt. Stapsgewijs neemt de invloed van sociale partners op beleid en uitvoe-
ring af totdat in het begin van de nieuwe eeuw niet veel meer dan een adviesfunctie 
rest. Het primaat van de politiek domineert.

Deze ontwikkelingen brengen binnen het cnv opnieuw een discussie over de 
toekomst van het sociale zekerheidsstelsel op gang, waarbij aansluiting wordt ge-
zocht bij eerdere discussies in het midden van de jaren ’80 toen het stelsel van so-
ciale zekerheid ook onder druk stond. Halverwege 2000 constateert het cnv dat 
een stelsel waarin werkgevers en werknemers voluit verantwoordelijk zijn, ver-
der weg staat dan ooit. Het gegeven, dat de politiek de verantwoordelijkheid naar 
zichzelf heeft toegetrokken, ontslaat het cnv evenwel niet van de plicht om na te 
denken over de vraag hoe die verantwoordelijkheid dan wel inhoud kan krijgen en 
hoe solidariteit als vertrekpunt vorm kan worden gegeven. Deze discussie, wordt 
overigens niet alleen binnen het cnv, maar ook op andere plaatsen gevoerd.134 Dat 
brengt het Verbond ertoe om in juni 2002 een nota vast te stellen over het stelsel 
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van werknemersverzekeringen, die vooral een rol zal spelen in de discussie over 
de toekomst van de wao.

Duidelijk is, dat de overheid de basisvoorzieningen in de sociale zekerheid aan 
zich heeft getrokken en dat er weinig kans van slagen is iets anders te bepleiten. 
Daarom ligt het voor de hand – zo meent het cnv – na te denken over de vraag of 
de verantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven via de cao. Dat kan door de 
vorming van sectorale fondsen, die tot doel hebben om ‘sociale regelingen voor 
werknemers’ mogelijk te maken. Naast deze – nog niet uitgewerkte – voorstellen 
voor een sectorale verantwoordelijkheidsbeleving, doet het cnv ook een aantal 
voorstellen op het gebied van de wao. Het eerste is, dat overwogen moet wor-
den om een fl exibel keuringsmoment te introduceren. Nu worden mensen na een 
jaar Ziektewet gekeurd voor de wao; de vraag is of dat verstandig is. In de notitie 
meldt het cnv dat naar zo’n fl exibel moment onderzoek wordt gedaan. Niet veel 
later zal het op basis van de resultaten daarvan pleiten voor zo’n fl exibel moment. 
Soms is het immers al snel duidelijk dat mensen zo arbeidsgehandicapt zijn, dat 
werkhervatting niet is te verwachten, soms ook is het duidelijk dat mensen weer 
aan het werk kunnen, maar niet binnen een jaar. Vervolgens stelt het cnv voor 
om het accent niet langer te leggen op de arbeidsongeschiktheid, maar op de ar-
beidsgeschiktheid. Alleen mensen ‘die volledig medisch arbeidsongeschikt zijn, 
worden opgenomen in een arbeidsongeschiktheidsverzekering en alle overigen 
komen in een loondervingsverzekering’. In de zienswijze van het cnv moeten 
mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn, een hogere uitkering ontvangen: in 
plaats van de huidige 70% moet dat 75% worden. Het moet daarbij gaan om een 
loongekoppelde uitkering. De loondervingsverzekering, die deels nationaal via de 
overheid en deels via een sectoraal te vormen fonds vorm krijgt, moet, gegeven 
de aard van de problemen die mensen hebben, een betere regeling zijn dan die bij 
werkloosheid.135

Het cnv kiest voor een ‘knip’ tussen duurzaam arbeidsongeschikten en mensen 
die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. In de politieke beraadslagingen ligt het ac-
cent rond de eeuwwisseling op het terugdringen van de instroom. Staatssecre-
taris van Sociale Zaken J.F. Hoogervorst  (vvd) concludeert op basis van signa-
len uit het veld dat het bestaande poortwachtersmodel, waarmee gepoogd wordt 
de instroom in de wao te regeluren, niet functioneert. Daarom dient hij in april 
2001 bij het parlement een wetsontwerp in dat gericht is op de verbetering van de 
poortwachtersfunctie. De ontwerpwet heeft tot doel weeffouten uit de proces-
gang te halen en op een zo eenvoudig mogelijke manier voorwaarden te schep-
pen voor betere reïntegratieprestaties. Het bevat feitelijk een nauwgezette be-
schrijving van de verplichte procesgang, waarbij zowel betrokken werknemers 
als werkgever bepaalde plichten krijgen toegewezen. Al na enige weken ziekte 
begint het proces van reïntegratie om vanaf een zo vroeg mogelijk moment de 
instroom van de wao in te dammen.136 Het cnv reageert in het algemeen positief 
op de voorstellen. De vakcentrale meent dat de verantwoordelijkheidsverdeling 
in het proces van reïntegratie helder wordt, zodat werkgever en (zieke) werkne-
mers weten waarop zij kunnen worden aangesproken. Het cnv speelt op deze 
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ontwikkeling in door te onderzoeken of speciaal op deze wet geënte dienstverle-
ning mogelijk is.137

Al voordat de staatssecretaris zijn Wet Verbetering Poortwachter naar de Ka-
mers zendt, heeft hij eind juni 2000 samen met de minister van Sociale Zaken. W. 
Vermeend  (pvda), de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid onder leiding van 
J.P.H. Donner  benoemd. De opdracht aan de commissie is het vraagstuk van ar-
beidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid nader te verkennen en om aan-
bevelingen te doen over de aanpak van het probleem.138 Het cnv is tevreden met 
de instelling van de commissie, ook omdat Donner  nadrukkelijk van plan is om 
zijn opdracht vorm te geven door te overleggen met alle betrokken partijen. In een 
gesprek dat plaatsvindt voor de offi ciële instelling van de commissie, heeft Don-
ner  aangegeven te kunnen instemmen met de cnv-benadering van de wao en dat 
biedt derhalve perspectief.139

Terwijl de commissie-Donner  aan het werk gaat, werkt het cnv zijn eigen ge-
dachten verder uit en legt die voor aan de leden. Het cnv-plan begint met de vast-
stelling dat preventie en reïntegratie essentieel zijn om het beroep op arbeids-
ongeschiktheidsregelingen terug te dringen. Als iemand ziek wordt, dan is snel 
ingrijpen van groot belang. De eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers wordt in het plan versterkt door de paritaire fondsvorming op secto-
raal niveau. De overheid verstrekt een basisuitkering, terwijl sociale partners in de 
sectoren verantwoordelijk zijn voor het niveau en de duur van de uitkering. Dat 
geeft leden en niet-leden meer zekerheid dan de huidige situatie, waarin de over-
heid de polisvoorwaarden voortdurend verslechtert. Mensen die volledig arbeids-
ongeschikt zijn, komen in de wao nieuwe stijl. Alle overige arbeidsongeschikten 
en werklozen vallen onder de werkingssfeer van een nieuwe wet: de Wet werk-
hervatting en inkomen. De huidige wao-ers behouden hun bestaande rechten en 
de nieuwe volledig arbeidsongeschikten krijgen een uitkering van 75%. Het cnv-
plan levert de eerste vijf jaar 20.000 wao-ers per jaar minder op.140

Aan de vooravond van Prinsjesdag publiceert het cnv zijn wao-plan in een rap-
portage van de actualiteitenrubriek Netwerk. De reacties in eigen kring zijn over-
wegend positief. wao-ers waarderen de inzet van het cnv voor een hogere uitke-
ring en voor de andere aanpak van de reïntegratie. mkb-voorzitter Hans de Boer  
reageert kritisch op het cnv-plan. Hij stelt dat het cnv-voorstel om duurzaam ar-
beidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsgeschikten anders te behandelen, ont-
leend is aan een mkb-voorstel uit 1999 en hij zegt de logica van een hogere uitke-
ring voor volledig arbeidsongeschikten niet in te zien.141 Het ligt nogal voor de 
hand dat het cnv het niet met hem eens is. De Boer  is overigens een van de wei-
nigen die inhoudelijk reageert. Andere maatschappelijke organisaties en politie-
ke partijen doen er het zwijgen toe. De commissie-Donner  moet eerst haar werk 
maar doen, zo is het afhoudende commentaar. Terpstra  en de zijnen steken hun 
teleurstelling onder stoelen en banken, maar plaatsen het voorstel niet onder de 
korenmaat. Telkens weer brengen zij het in gesprekken met politici aan de orde 
en tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in december blijkt 
positieve waardering voor het cnv-plan.142
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Het cnv richt zich in zijn activiteiten niet alleen op de Haagse beleidsmakers, 
maar wil ook in de publieke opinie duidelijk maken dat het cnv zich zorgen maakt 
over de wao, met name ook over het feit dat wao-ers moeilijk weer aan het werk 
komen. Daarom organiseert het cnv in februari 2001 ‘de week van de wao’.

Op 14 februari gaat ‘de week van de wao’ van start met een symposium waar de 
resultaten van een eigen onderzoek naar het keuringsmoment worden gepresen-
teerd. Onderzoekster Y. van Brummelen  en beleidsadviseur D. Vaartjes  hebben 
onderzocht wat er rond het keuringsmoment van mensen – na een jaar Ziekte-
wet – gebeurt. Zij laten zien dat naarmate iemand langer ziek is de contacten met 
de werkgever en de bedrijfsarts afnemen. De begeleiding op de weg naar reïnte-
gratie vermindert, terwijl deze juist zou moeten toenemen. Het onderzoek laat 
zien dat 40% van de zieken denkt weer aan het werk te gaan, maar daarin vaak niet 
slaagt omdat alle aandacht gericht wordt op de wao-keuring. Beide dames ko-
men dan ook tot de conclusie dat een fl exibel keuringsmoment en meer aandacht 
voor reïntegratie tijdens de ziekte kunnen bijdragen aan een lagere instroom in de 
wao.143 Een conclusie die het Algemeen Bestuur overneemt als onderdeel van de 
plannen voor een andere aanpak van de wao.

De ervaringen van leden en niet-leden staan centraal tijdens ‘de week’. Het cnv 
heeft een meldlijn ingericht waar mensen terecht kunnen met hun ervaringen over 
de (her)keuringen. Bijna 900 mensen reageren via de telefoon, die wordt opgeno-
men door ervaren kaderleden, de vertrouwenspersonen. Uit de reacties blijkt dat 
wao-ers veelal ontevreden zijn over de inzet van de verzekeringsarts en de ar-
beidsdeskundige. Daarbij gaat het vooral om de menselijke behandeling – of liever 
gezegd het gebrek daaraan. Ook is er veel teleurstelling over de begeleiding tijdens 
het reïntegratieproces, waarbij ook de werkgevers het moeten ontgelden.144

Het Algemeen Bestuur kijkt tevreden  terug op ‘de week’, die het cnv de nodige 
media-aandacht heeft geleverd. Dat draagt in de beleving van de bondsvoorzitters 
bij aan een gewenste inkleuring van het profi el van het Verbond.

Op 30 mei 2001 verschijnt het rapport van de Commissie-Donner : Werk maken 
van arbeidsgeschiktheid. Donner  stelt dat preventie en werkhervatting voorop 
moeten staan bij de wao. Daarbij wil hij – in navolging van het cnv? – onderscheid 
maken tussen mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en men-
sen die dat slechts gedeeltelijk zijn en in het vervolg als werkloos moeten worden 
aangemerkt. Donner  meent dat het niet moet gaan om het verzekeren van arbeids-
ongeschiktheid, maar om het activeren van arbeidsgeschiktheid. Het cnv reageert 
met gemengde gevoelens op het rapport van de adviescommissie. Het cnv herkent 
veel van de eigen plannen, maar het advies bevat ook elementen die de vakcentrale 
helemaal niet aanspreken. Zo menen de christelijke werknemers dat de werkge-
vers wel wat te veel met de schrik vrijkomen als het om de inkomensontwikkeling 
van zieke en arbeidsongeschikte werknemers gaat. In dat verband heeft het cnv 
ook kritiek op het feit dat Donner  niet pleit voor een hogere uitkering van volle-
dig arbeidsongeschikte werknemers.145

Omdat al enige tijd bekend is dat Donner  zijn plannen op 30 mei zal presenteren, 
besluit het cnv om op 31 mei een reactielijn te openen. Een paar honderd mensen 
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bellen het cnv, waarbij opvalt, dat de meerderheid van de bellers geen lid van het 
cnv is. Een meerderheid van de bellers is het niet met de voorstellen van  Donner  
eens. Dat betreft vooral de ‘knip’ tussen volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten. De meerderheid vindt ook dat de uitkering van volledig arbeidsongeschikten 
omhoog moet naar 75%. Het cnv vindt de reacties duidelijk lastig. De adhesie van 
de bellers ligt nogal voor de hand, de punten van bezwaar staan ook in het cnv-
plan. Daarom verzekert Doekle Terpstra  de media dat die reactie niet afschrikt van 
het eigen plan, want ‘als je het de mensen uitlegt, begrijpen zij ons standpunt’. 146

Op 27 juni 2001 legt het kabinet de rapportage van Donner  voor advies voor 
aan de ser. Het kabinet zegt in de adviesaanvrage de analyse en de uitgangspunten 
van de commissie te delen. Het kabinet vraagt de ser hoe de voorstellen van Don-
ner  kunnen worden geoperationaliseerd. De vraag is op welke wijze de gedachten 
van de commissie, dat alleen volledig en onomkeerbare arbeidsongeschikten nog 
in aanmerking komen voor een wao-uitkering, in de wet moet worden vastgelegd 
en hoe deze wet in de praktijk kan gaan functioneren. Ook wil het kabinet een re-
actie van de ser op de voorstellen tot fl exibilisering van de Ziektewet.

Op 22 maart 2002 wordt het ser-advies Werken aan arbeidsgeschiktheid vast-
gesteld. Het advies is een samenhangend geheel van verschillende elementen. De 
Raad beklemtoont de noodzaak van preventie en begeleiding van ziekteverzuim 
– daar ligt vooral een taak voor bedrijven en instellingen. De ziektewetperiode 
wordt verlengd en gefl exibiliseerd. Werkgevers worden verplicht om – onder be-
paalde voorwaarden – het loon bij ziekte door te betalen, ook tijdens het tweede 
ziektewetjaar. De ser sluit zich aan bij het voorstel van de commissie-Donner  
om de toegang tot de wao te beperken tot werknemers die duurzaam volledig ar-
beidsongeschikt zijn. Hierdoor neemt het aantal personen met het stempel ‘wao’ 
naar verwachting af tot 25% van de jaarlijkse instroom. Werknemers met een sub-
stantiële arbeidsbeperking ontvangen een wettelijke loonaanvulling, die per sector 
moet worden ingevuld en die zo vorm moet krijgen dat werken loont. Werkne-
mers met een lichte arbeidsbeperking, voor wie geen inkomensregeling geldt, blij-
ven zoveel mogelijk in dienst van de eigen werkgever. De ser adviseert het kabinet 
ook om mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn een uitkering te ge-
ven die 75% van het gemiddelde, over de laatste drie jaar verdiende loon bedraagt. 
Ook stelt de Raad voor om de Pemba-regeling in te trekken.

Werkgevers en werknemers in de Raad zijn het onderling eens. Toch is geen 
sprake van een unaniem advies, want drie Kroonleden hebben geen vertrouwen in 
de effectiviteit van de voorgestelde aanpak.147

De fl exibilisering van het keuringsmoment betekent dat zieke werknemers lan-
ger onder de Ziektewet vallen – tot een maximum van twee jaar. Dat leidt tot ho-
gere kosten voor werkgevers. Parallel aan de voorbereiding van het ser-advies 
komt daarover overleg in de Stichting van de Arbeid op gang. Dat leidt ertoe dat 
op dezelfde dag dat het ser-advies over de toekomst van de wao wordt vastge-
steld, een verklaring van de Stichting over het doorbetalen van loon in het twee-
de ziektewetjaar wordt gepubliceerd. Het hete hangijzer in de aanbeveling is dat 
‘de loondoorbetaling tijdens het tweede ziektejaar beperkt blijft  tot de wettelijk 
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verplichte 70 procent van het loon alsmede dat bestaande arbeidsvoorwaardelijke 
bepalingen ter zake waar nodig in deze zin worden aangepast’. Werknemers gaan 
met deze inperking van het gebruik om tijdens ziekte het loon tot 100% door te 
betalen akkoord als door ‘het kabinet de hoofdlijnen van het ser-advies over be-
perking van het ziekteverzuim en de instroom in de wao d.d. 22 maart 2002 ten 
uitvoer zullen worden gebracht’. De verklaring bepaalt nadrukkelijk ‘alleen in die 
situatie van toepassing’ te zijn.

Het advies en de verklaring zijn niet zonder moeite tot stand gekomen. Keer op 
keer maken Westerbeek-Huitink  en Kastelein  gewag van ‘nog ver uit elkaar lig-
gende standpunten’ en het moeizame verloop van de onderhandelingen. Toch be-
gint in het najaar van 2001 enige tekening in het debat te komen en in november 
ziet het er naar uit ‘dat voldoende draagvlak is gevonden om de discussie in de ser 
voort te zetten’.148 Op 18 januari worden werkgevers en werknemers het met el-
kaar eens. Het cnv is meer dan tevreden. Westerbeek-Huitink  vindt dat veel van 
het oorspronkelijke cnv-plan een plaats heeft gekregen in het akkoord. ‘Reïnte-
gratie van al die werknemers die nog kunnen werken, een hogere uitkering voor 
volledig en duurzaam arbeidsgehandicapten en de “knip” tussen arbeidsgeschik-
ten en volledig arbeidsongeschikten zijn de drie voornaamste kenmerken van het 
cnv-voorstel van destijds en van het onderhandelaarsakkoord van vandaag’, zegt 
zij in een reactie. In de weken na het akkoord maakt Westerbeek-Huitink  een 
ronde langs de bonden om het akkoord toe te lichten. Dat gebeurt mondeling 
want in afwachting van cpb-berekeningen is er nog geen concept-advies beschik-
baar. Beetje bij beetje verzamelt zij steun in cnv-kring. Daarbij moet zij een hard-
nekkig misverstand wegnemen dat door onjuiste berichtgeving in de media tot 
stand is gekomen. In zijn advies gaat de ser in op de vraag wanneer iemand volle-
dig en duurzaam arbeidsongeschikt is. De ser stelt voor om zogeheten ‘positieve’ 
lijsten op te stellen ‘met vermelding van de duurzame gezondheidsaandoeningen 
op basis waarvan de betrokkene in beginsel in aanmerking komt voor een wao-
uitkering’. In de media wordt dat voorstel uitgelegd als de introductie van een vol-
maakt automatisme: een ziekte staat op de lijst en dat betekent, wao, een ziekte 
staat niet op de lijst: geen wao. Waar de ser een hulpmiddel voorstelt, vatten leden 
dit op als een papieren scherprechter en dat valt erg verkeerd.

Op 20 maart 2002 vergadert het ab om het ser-advies en de aanbeveling van de 
Stichting van de Arbeid inzake de Ziektewet vast te stellen. Iedere voorzitter doet 
verslag van het beraad in eigen kring en daaruit blijkt dat het cnv kan instemmen 
met het advies. De acom onthoudt zich van een oordeel, omdat de voorstellen 
niet aansluiten op de situatie in de krijgsmacht en niet is te overzien welke gevol-
gen het ser-advies voor militairen kan hebben die bijzondere risico’s op duurza-
me en volledige arbeidsongeschiktheid lopen.149

Het cnv benadrukt in de openbaarheid dat het kabinet niet mag ‘shoppen’ in 
het advies, dat één en ondeelbaar is. Terpstra  noemt het advies een ‘huzarenstuk-
je’, want het is lang geleden dat werkgevers en werknemers het over het heikele 
onderwerp van de arbeidsongeschiktheidsregeling met elkaar eens zijn geworden. 
Hij hecht daar grote waarde aan en juist daarom ook moet de politiek het advies 
integraal overnemen.150
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Drie weken later reageert het kabinet-Kok  op het ser-advies en dat leidt tot een 
woedende reactie van de vakbeweging. ‘Het kabinet stelt dat het ser-advies wordt 
overgenomen. Niets is minder waar’, zegt het cnv. Het vooruitschuiven van de 
afschaffi ng van de Pemba en de invoering van de verhoging van de uitkering naar 
75% kunnen nog als non-besluit worden gezien. Dat geldt niet voor andere es-
sentiële punten waarop het kabinet afwijkt van het ser-advies. Zo maakt het ka-
binet de uitkering van een werkloze, gedeeltelijk arbeidsgeschikte afhankelijk van 
het inkomen van de partner. Dat is in de bestaande regelgeving en in het advies 
nadrukkelijk niet zo. De loonaanvullingsregeling moet in de visie van het kabinet 
publiek worden geregeld, terwijl de ser juist pleit voor private uitvoering. En de 
lijsten die het kabinet wil laten opstellen, waaruit mechanisch volgt dat iemand 
geen wao-uitkering kan krijgen als hij of zij aan een bepaalde ziekte lijdt, staan he-
lemaal niet in het ser-advies. Ook wordt de sollicitatieplicht voor huidige, gedeel-
telijk arbeidsgeschikten nog verder aangescherpt en dat geeft geen pas.151

De verkiezingen komen dichterbij en de vakbeweging vindt dat de kiezers er 
recht op hebben te weten hoe politieke partijen precies denken over de wao. 
Daarom schrijven de drie vakcentrales een open brief aan alle politieke partijen 
met de vraag om hun visie op het ser-advies te geven. Drie politieke partijen rea-
geren op de oproep: het cda, dat van mening is dat het ser-advies in zijn volle om-
vang tijdens de formatie aan de orde moet komen de pvda die het ser-advies wil 
overnemen en de sp die het voorstel van de ser a-sociaal vindt. De drie centrales 
zeggen zich grote zorgen te maken over de manier waarop de politiek met de wao 
omgaat en zeggen er desondanks van uit te gaan dat het nieuwe kabinet het ser-
advies integraal overneemt.152 In die lijn schrijft het cnv ook over de wao in zijn 
brief aan de informateur. Het cnv meent in het ser-advies belangrijke concessies 
te hebben gedaan, onder andere op het terrein van de regelgeving rond de Ziekte-
wet en blijft bevreesd dat het kabinet de concessies van de vakbeweging accepteert 
zonder daar iets tegenover te stellen.

Het pleidooi van de vakbeweging helpt niet en het cnv constateert in zijn reac-
tie op het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende  I dat het onacceptabel is dat 
het kabinet het advies niet integraal overneemt. Daarbij richt de boosheid van het 
Verbond zich vooral op het uitstel van de verhoging van de uitkering van 70 naar 
75% en op de partnertoets voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het cnv maakt 
duidelijk dat hiermee het akkoord in de Stichting van de Arbeid over het tweede 
ziektewetjaar feitelijk vervalt, in een poging om via de werkgevers druk op het ka-
binet uit te oefenen.153 

Tijdens het Najaarsoverleg in november 2002 komt het vraagstuk van de wao ook 
aan de orde. Minister De Geus  legt een ‘breed’ en een ‘smal’ pakket voor, waar-
bij de wao onderdeel is van het brede pakket. Zoals eerder geschreven, is het cnv 
voorstander van de brede benadering, maar omdat fnv-voorzitter De Waal  geen 
vertrouwen heeft in het demissionaire kabinet, blijft de wao buiten het akkoord. 
De maanden daarna zit er weinig schot in de zaak: alle aandacht gaat uit naar de 
formatie van het nieuwe kabinet. Dat kabinet heeft geen wezenlijk andere visie 
op de wao en dat ligt gelet op de samenstelling voor de hand. ‘De wao-voorstel-
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len van het kabinet lijken echt nergens op’, zegt de cnv-voorzitter in reactie op 
de rijksbegroting voor 2004. ‘Het kabinet zegt het ser-advies te volgen, maar je 
vraagt je af of men dat advies wel heeft gelezen. De kern van het advies was om 
zo min mogelijk mensen in de nieuwe wao te krijgen, maar deze mensen dan ook 
goed te behandelen door ze een hogere uitkering te geven. Daar en van andere 
ideeën is geen spoor terug te vinden’.154

Het confl ict over de wao is – zoals wij eerder zagen – niet het enige confl ict 
tussen de vakbeweging en het kabinet. Het kabinet gooit eind juni 2004 nog wat 
olie op het vuur gooit. De Geus  stelt voor om werknemers, die tijdens het tweede 
ziektewetjaar een uitkering ontvangen die hoger is dan 70% van het loon, te straf-
fen. Als die werknemers na de Ziektewet alsnog in de wao komen, dan krijgen 
zij – als zij een uitkering van meer dan 70% ontvingen – een lagere wao-uitke-
ring. Het cnv is woedend. De veelal gematigde vice-voorzitter van het Verbond, 
Westerbeek-Huitink , noemt het voorstel ‘absurd en buiten proporties’. Het kabi-
net houdt met deze maatregel halsstarrig vast aan het idee dat zieke werknemers 
door fi nanciële prikkels vanzelf aan het werk gaan. ‘Onzin, alsof mensen gezon-
der worden van een lager inkomen!’, aldus de vice-voorzitter.155 In de acties die de 
vakbeweging in de nazomer en het begin van herfst organiseert, wordt ook telkens 
aandacht gevraagd voor de ondeugdelijke kabinetsplannen rond de wao. De vak-
bondseis is kort en helder: neem het ser-advies integraal over. De wao vormt dan 
ook onderdeel van de (vertrouwelijke) gesprekken die in oktober 2004 op gang 
komen en van het akkoord dat begin november wordt bereikt.

Het cnv legt zijn leden uit welke afspraken zijn gemaakt over de nieuwe ar-
beidsongeschiktheidsregeling. De kern van de toekomstige wao is dat er een 
maximale inspanning geleverd wordt om zieke werknemers aan het werk te hou-
den. Pas als dat echt niet meer kan, vallen mensen onder de nieuwe regeling: de 
Wet inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (wia). Deze volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikte werknemers krijgen een uitkering van 75%, als ten 
minste voldaan wordt aan twee voorwaarden. De instroom in de nieuwe wao mag 
niet hoger worden dan 25.000 mensen per jaar en in cao’s moeten afspraken ge-
maakt worden over het loon dat werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren 
ontvangen. In deze twee jaar mogen mensen niet twee keer een volledig jaarsala-
ris ontvangen, maar maximaal 170 procent. Gedeeltelijk arbeidsgeschikten zul-
len worden behandeld als gewone werknemers als het gaat om het aan het werk 
houden of brengen. Er zijn afspraken gemaakt te voorkomen dat zij als gevolg 
van hun beperktere mogelijkheden inkomensverlies leiden. Mensen van 50 jaar en 
ouder, die al een wao-uitkering ontvangen, vallen onder de oude wao-regeling. 
Voor hen blijft alles zoals het is. Mensen die op 1 juli 2004 jonger zijn dan 50 jaar, 
zullen opnieuw beoordeeld worden. Door de strengere eisen kunnen mensen (ge-
deeltelijk) worden goedgekeurd. Zolang zij recht hebben op een uitkering, vallen 
ook zij onder de oude wao-regeling.156

Tijdens de raadpleging van de achterban in de loop van november blijkt dat 
vooral wao-ers de nodige problemen met deze afspraken hebben. Het debat richt 
zich dan ook minder op de nieuwe wao als wel op de herkeuringen. Het cnv ac-
cepteert de afspraken over de nieuwe wao uiteindelijk als onderdeel van het ak-
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koord, maar doet dat niet van harte.157 De praktijk wijst uit dat de aarzelingen van 
het cnv rond de herkeuringen een zekere grond hebben. Via de Adviesraad An-
ders Actieven wordt duidelijk dat herkeuringen strenger worden, maar vooral 
wat de gevolgen daarvan zijn. Kernvraag luidt: is er werk na de herkeuring. Het 
antwoord is in de grond van de zaak: ‘nee!’ Dat blijkt eens te meer uit een lange 
reeks gesprekken die de christelijke vakcentrale in 2006 voert met ervaringsdes-
kundigen. De insteek van deze gesprekken is positief: wat zijn de succesfactoren 
waardoor mensen weer werk hebben gevonden?’. Een oproep in de bondsbladen 
om positieve ervaringen te delen, leidt tot precies één positieve reactie. Tal van an-
deren reageren ook, maar vooral met slechte ervaringen. Werkelijkheid en wetge-
ving blijken te divergeren en dat is voor het cnv opnieuw aanleiding om aandacht 
te vragen voor wao-ers.158

11.3.2   De Werkloosheidswet

Een van de onderdelen van het akkoord dat kabinet en sociale partners op 5 no-
vember 2004 sluiten, betreft de ww. Het kabinet zegt toe wetgeving op het terrein 
van de werkloosheid aan te houden tot 1 april 2005. Tot die tijd krijgen werkge-
vers en werknemers in de ser de gelegenheid te adviseren over de ‘toekomstbe-
stendigheid van de ww. Een ser-advies dat (volgens cpb-ramingen) vorm geeft aan 
eenzelfde volumereductie in de ww als de kabinetsvoornemens zal voor het kabi-
net zeer zwaarwegend zijn’.159 Een nette manier om toe te zeggen dat het kabinet 
het ser-advies zal overnemen als het maar voldoende geld oplevert.

Achteraf gezien begint de aanloop naar dit ser-advies in het regeerakkoord dat 
cda, lpf en vvd in 2002 sluiten. In dat akkoord wordt bepaald dat ‘gouden hand-
drukken’ volledig zullen worden gekort op de ww-uitkering.160 Wellicht probeert 
het nieuwe kabinet met deze maatregel de discussies over riante vergoedingen 
die in de top van het bedrijfsleven worden betaald, te beïnvloeden, maar het cnv 
vreest dat de maatregel ertoe zal leiden dat het de vakbeweging onmogelijk wordt 
gemaakt nog sociale plannen af te spreken bij reorganisaties. Het kabinet komt 
niet toe aan de uitvoering van het voornemen, maar het vormt wel onderdeel van 
het nieuwe regeerakkoord. In het akkoord tussen cda, vvd en d66 dat in mei 2003 
wordt gesloten, komen nog meer voornemens over aanpassing van de ww aan de 
orde. In de zienswijze van de nieuwe coalitie moet het verhogen van de arbeids-
participatie centraal staan en dat leidt in de ogen van het nieuwe kabinet onher-
roepelijk tot een versobering van de ww. Financiële prikkels helpen mensen aan 
het werk, is blijkbaar de gedachte. De kortdurende ww en de vervolguitkering ww 
worden afgeschaft en de referte-eis voor de ww wordt aangescherpt van 26 uit 39 
weken naar 39 uit 52 weken.161

Op 8 augustus 2003 kondigt het kabinet de ogenblikkelijke opschorting van de 
vervolguitkering in de ww aan met ingang van 11 augustus. Met de maatregel wil het 
kabinet werkhervatting stimuleren en de ww-lasten terugdringen. Het cnv reageert 
woedend, want het feitelijk afschaffen van de vervolguitkering wordt gezien als de 
zoveelste keer dat het kabinet rechten van oudere werknemers zonder enig overleg 
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schendt. Voor goed begrip: een oudere werkloze, die na ommekomst van de termijn 
waarin hij een ww-uitkering ontvangt nog geen werk heeft gevonden, krijgt een zo-
genoemde vervolguitkering, die de periode tot zijn 65ste verjaardag overbrugt. Deze 
maatregel kent geen partner- en vermogenstoets en voorkomt dat oudere werklozen 
in de bijstand raken en in geval zij een eigen huis bezitten, dat huis moeten ‘opeten’. 
Het cnv betoogt dat het afschaffen van deze uitkering niets helpt, net als de maatre-
gel waardoor 57,5-jarige of oudere werklozen weer verplicht worden te solliciteren, 
want werkgevers geven oudere werknemers domweg geen werk.162

Dit pakket maatregelen gaat – het ligt voor de hand – onderdeel vormen van het 
brede pallet van onderwerpen waartegen de vakbeweging in 2004 op de Coolsin-
gel en het Museumplein te hoop loopt. Een toekomstbestendige ww maakt dan 
ook, zoals gezegd, onderdeel uit van het pakket afspraken dat op 5 november 2004 
tussen kabinet en sociale partners wordt overeengekomen. De afschaffi ng van de 
vervolguitkering maakt geen onderdeel van het pakket uit, omdat het terugdraaien 
van de maatregel in de zienswijze van het kabinet onoplosbare juridische proble-
men veroorzaakt.

Westerbeek-Huitink  mag opnieuw veelvuldig naar het ser-gebouw aan de Haag-
se Bezuidenhoutseweg reizen om in lange en intensieve gesprekken een advies 
voor te bereiden. Daarbij kan zij op weinig inschikkelijkheid van het Algemeen 
Bestuur rekenen, dat haar acties met argusogen volgt. Het ab voelt zich in een on-
mogelijke positie gedwongen: er moet worden meegewerkt aan een advies dat een 
bepaalde hoeveelheid geld moet opleveren en waarop binnen de ledenkring van 
het cnv niemand zit te wachten.163 Stapje voor stapje komt er zicht op een com-
promis tussen de partijen. Het eerste akkoord wordt gesloten over de zogenoem-
de anti- cumulatiebepaling. Het kabinet wil een ontslagvergoeding in mindering 
brengen op de ww-uitkering, de vakbeweging is daartegen. Een afvloeiingsver-
goeding compenseert werknemers niet alleen voor het verlies aan inkomen, maar 
ook voor het verlies aan inkomensperspectieven en derhalve is verrekening onge-
past. De ser is dat in beginsel met de vakbeweging eens en stelt dat een anti-cumu-
latiebepaling grote gevolgen zal hebben voor de ontslagpraktijk en de arbeidsdy-
namiek. Reorganisaties zullen moeizamer gaan verlopen en met meer spanningen 
en juridische procedures gepaard gaan en dat is nadelig voor de economische ont-
wikkeling.164 Westerbeek-Huitink  meldt het Algemeen Bestuur tijdens de bespre-
king van het concept-advies, dat de overeenstemming voorwaardelijk is. Het ad-
vies maakt deel uit van het integrale advies over de ww en als over dat integrale 
advies geen overeenstemming wordt bereikt, dan vervalt ook dit akkoord.

In dezelfde ab-vergadering op 14 maart staat het ab ook langdurig stil bij dat in-
tegrale advies. Er zijn drie hete hangijzers: hoogte, duur en referte-eis en op geen 
van de drie onderdelen is er een compromis dat de cnv-bonden echt aanspreekt. 
Er is met name bij de collectieve sector-bonden weinig vertrouwen in de overheid, 
die wordt beschouwd als ‘de grootste banenvernietiger’ wiens ideeën haaks be-
staat op het plannen ter voorkoming van werkloosheid. Het ab rondt de beraad-
slagingen af zonder conclusies te trekken en met het onderstrepen van een aantal 
cruciale aspecten rond hoogte, duur en referte-eis.
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Op 29 maart komt het ab opnieuw bijeen. Nu moet duidelijk worden of het cnv 
kan instemmen met het ser-advies. Het ab kan zich niet onttrekken aan het gevoel 
te moeten kiezen tussen de kat of de hond: de voorstellen van het kabinet of het 
ser-advies. In de grond van de zaak willen de bondsvoorzitters geen van beide, 
maar de keuze moet worden gemaakt. De discussie neemt geruime tijd in beslag, 
ook al omdat nog veel vragen moeten worden beantwoord en omdat bondsvoor-
zitters een beeld schetsen van het overleg met hun eigen achterban, die geen enkel 
enthousiasme kan opbrengen. Terpstra  concludeert, ‘dat iedereen met heel veel 
mitsen en maren akkoord is’ en het advies het voordeel van de twijfel geeft. In de 
communicatie zal vooral goed duidelijk moeten worden gemaakt dat beperking 
van de schade redelijk is geslaagd. Opnieuw formuleert het cnv een ontbindende 
voorwaarde: het kabinet mag op geen enkele manier in het advies winkelen. De 
krenten moeten in de pap blijven en de pap moet in z’n geheel worden geserveerd.

Westerbeek-Huitink  legt in de media een direct verband tussen de Museum-
plein-demonstratie en het ser-advies. De komst van 300.000 mensen ‘was zeker 
niet voor niets’. Zij vat samen wat de positieve aspecten zijn, die voor het cnv de 
doorslag hebben gegeven om met het advies in te stemmen. ‘De leden waarderen 
vooral het behoud van de ww voor jongeren, fl exwerkers en herintreders en de 
aandacht voor ouderen. Op individuele basis kan de uwv of gemeente vrijstelling 
verlenen van de sollicitatieplicht, ook geldt er voor 50-plussers na de ww-periode 
een inkomensvoorziening zonder vermogenstoets. Daarnaast is het belangrijk dat 
de anti-cumulatie van tafel is en zijn de bonden erg te spreken over de substanti-
ele aandacht voor preventie en reïntegratie, alhoewel nog wel geprobeerd wordt 
om de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid te concretiseren. (…) Daar-
naast is het positief dat cao-partijen zelf hun verantwoordelijkheid moeten ne-
men’.165 Waar zij niet te veel aandacht aan besteedt, is aan de minpunten. Zo zal 
de bestaande referte-eis worden vervangen door een nieuwe, zij het dat die min-
der stringent is dan in de oorspronkelijke kabinetsvoorstellen.166 Iets soortgelijks 
geldt voor de duur van de uitkering, waarbij het maximum van vijf jaar wordt te-
ruggebracht naar drie jaar en twee maanden. De uitkeringsduur blijft afhankelijk 
van het arbeidsverleden, zij het dat die eis verder wordt aangescherpt. In ruil daar-
voor verandert overigens de hoogte van de uitkering wel: de eerste drie maanden 
ontvangt een werkloze werknemer een uitkering van 75%, daarna valt hij terug op 
het ‘oude’ percentage van 70.167

Het ser-advies over een toekomstbestendige ww is niet het laatste advies over de 
ww dat in 2005 wordt uitgebracht. In juni 2005 adviseert de ser over de vraag of 
premiedifferentiatie wellicht gewenst is een advies waar niemand zich meer over 
opwindt. Het belangrijkste werk is gedaan en de vraag naar de wenselijkheid van 
differentiatie betreft maar vijf bedrijfstakken. Het Algemeen Bestuur heeft eigen-
lijk maar een voorwaarde: het advies moet unaniem zijn. Het advies is in juni ge-
reed en het is unaniem. De commissie Sociale Zekerheid adviseert namens de ser 
om de cyclische en seizoenswerkloosheid te beperken. Differentiatie beoogt een 
gedragseffect te bewerkstelligen bij individuele werkgevers door hen met een fi -
nanciële prikkel te ontmoedigen werknemers te ontslaan of kortdurend in de ww 
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te laten instromen, en in plaats daarvan alternatieven te ontwikkelen. Werkgevers 
die als gevolg van cyclische arbeid meer werkloosheidslasten veroorzaken, zou-
den ook een hogere bijdrage aan die lasten moeten leveren. Premiedifferentiatie 
is een middel dat resulteert in een hogere bijdrage van werkgevers die meer (cy-
clische) werkloosheidslasten veroorzaken en is daarnaast een aansporing om tot 
een andere inzet van arbeid in de tijd te komen. Dit betekent dat het beleid de vol-
gende drie sporen moet omvatten: de genoemde premiedifferentiatie, een betere 
spreiding van opdrachten en een betere  spreiding van werk. 168

Met dit advies is het werk van de sociale partners gereed en is het kabinet aan 
zet. De Geus  reageert in augustus en wijkt af van het ser-advies. Het cnv is ‘not 
amused’, want opnieuw lijkt het kabinet zich (te) weinig aan te trekken van een 
unaniem advies van de ser ondanks de toezegging het advies te zullen volgen. 
Herhaling dreigt van langdurig getouwtrek, zoals rond de wao, waarbij het kabi-
net telkens zei het ser-advies over te nemen maar dat in de ogen van de vakbewe-
ging slechts selectief deed.

De ser adviseert om de fi nanciering van de ww te veranderen. Tot op dat mo-
ment betalen de werkgevers de ww-premie. De ser stelt voor om werkgevers en 
werknemers samen verantwoordelijk te maken voor de eerste zes maanden en om 
daarna ook de overheid bij de fi nanciering van de ww-premie te betrekken. Het 
kabinet – zo meent de nieuwe cnv-voorzitter René Paas  – poogt onder die ver-
antwoordelijkheid uit te komen door de stelling te betrekken dat niet-werkenden 
niet behoeven bij te dragen aan de ww-uitkeringen. Daarbij komt dat het kabinet 
meent dat de door de ser voorgestelde systematiek negatieve gevolgen heeft voor 
de laagste inkomens. Paas  ontkent dat onder verwijzing naar het ser-advies. De 
gebeurtenis leidt ertoe dat in het ab gemopperd wordt over de betrouwbaarheid 
van de overheid en dat de bondsvoorzitters zich (opnieuw) hardop afvragen of het 
cnv wel moet meewerken aan beleid, dat verslechteringen voor werknemers in-
houdt. De leden – zoveel is wel duidelijk – voelen daar niks voor.

De reactie van het cnv – en andere sociale partners – leidt ertoe dat de fi nancie-
ringsstructuur van de ww-premie verandert. Daarmee is het debat over die premie 
overigens niet afgelopen, want de sociale partners klagen met regelmaat over de 
hoogte van de premie, die volgens hen eerder zo hoog is om tot een mooi emu-sal-
do te komen dan dat de premie nodig is om de uitkeringen te betalen. Paas  maakt 
regelmatig duidelijk dat ww-premies geld van sociale partners is en dat zij daar-
over dienen te beslissen. 

Het ser-advies over de ww heeft nog een gevolg. De Raad merkt op dat in het uit 
te brengen mlt-advies zal worden ingegaan op de gevolgen van de regeling van het 
ontslagrecht. Dat blijkt een splijtzwam, omdat werkgevers (al veel langer) een ver-
soepeling van het ontslagrecht bepleiten en de werknemers zich daar zeer krachtig 
tegen verzetten. De discussie is niet nieuw, want de vraag of en zo ja hoe het ont-
slagbeleid op een andere manier moet worden ingericht, speelt al jaren. Het ka-
binet poogt in de jaren ’90 onder andere door het inschakelen van de commissie-
Rood tot een zekere pacifi catie te komen, maar slaagt daar niet in. De standpunten 
van werkgevers, die versoepeling willen, en werknemers, die dat juist niet willen, 
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liggen voortdurend ver uit elkaar. Het is dan ook niet echt verrassend dat partijen 
het niet met elkaar eens worden. Als de nieuwe cnv-voorzitter, René Paas , in een 
kennismakingsinterview opmerkt dat hij bereid is over het ontslagbeleid te praten 
en dat hij benieuwd is naar wat de werkgevers in ruil voor versoepeling hebben te 
bieden, dan komt hem dat op een reeks boze brieven en e-mails te staan. Het ‘O-
woord’ krijgt de taboestatus.

Ook binnen het vierde kabinet-Balkenende  wordt onder leiding van de minister 
van Sociale Zaken, Donner , gezocht naar mogelijkheden om de regeling rond ont-
slag te versimpelen en te versoberen, maar uiteindelijk slaagt het kabinet er – mede 
onder grote druk van de vakbeweging – niet in om tot een breed gedragen voorstel 
te komen. De voorlopige uitweg wordt gevonden in het benoemen van een com-
missie die moet adviseren over het in de toekomst te voeren arbeidsmarktbeleid. 
Deze commissie – de commissie-Bakker – brengt in juni 2008 een breed advies 
uit, waarin feitelijk voorstellen worden gedaan die – mits in samenhang ingevoerd 
– het ontslagrecht aanmerkelijk minder relevant maken.169

11.3.3   Andere ontwikkelingen

Het cnv – zoveel mag duidelijk zijn – is hoogst ongelukkig met de ontwikkelin-
gen op het terrein van de sociale zekerheid. Zowel inhoudelijk als institutioneel 
voltrekt zich een proces waarbij het cnv telkens het gevoel heeft zich te moeten 
inzetten voor verliesreductie. Er is geen sprake van opbouw, maar van het voor-
komen van erger. Daarom besluit het Algemeen Bestuur in november 2004 tot 
een meer offensieve strategie. Westerbeek-Huitink  krijgt de opdracht opnieuw 
na te denken over de cnv-visie op de toekomst van de sociale zekerheid. Feitelijk 
keert het Bestuur daarmee terug naar het midden van 2000. Op 13 juni 2000 wordt 
een notitie besproken over het stelsel van werknemersverzekeringen. Die notitie 
vormt de basis voor het wao-plan van de vakcentrale en de discussie richt zich dan 
ook op dat thema – de bredere benadering raakt op de achtergrond. Nu de wao 
is afgewikkeld, kan het bredere kader weer aan bod komen. Het Bestuur start een 
project dat tot doel heeft ‘een binnen het cnv breed gedragen en gefundeerde vi-
sie op de toekomstige verantwoordelijkheidsverdeling in de sociale zekerheid’ te 
ontwikkelen. ‘Daarbij is  de eigen rol van het cnv in het gewenste toekomstige 
stelsel duidelijk’.170 Het Dagelijks Bestuur meent dat het ab direct een keuze moet 
maken over het principe waarop de toekomstige nota gebaseerd moet worden. 
Die keuze moet gemaakt worden uit een van de drie varianten: ‘we doen het zelf’ 
of ‘de toekomst is het heden’ of ‘slagroom voor de leden’.171 Het Algemeen Be-
stuur kiest – passend in de cnv-traditie – voor de eerste variant: ‘zelf doen’.172

Met behulp van uiteenlopende werkvormen en met het inschakelen van exter-
ne en interne deskundigen komt in de loop van het voorjaar van 2005 een discus-
sienota tot stand. De nota pleit voor een activerend stelsel van sociale zekerheid: 
mensen moeten zoveel mogelijk aan het werk worden geholpen. Het cnv meent 
dat sociale zekerheid een onderdeel vormt van de arbeidsvoorwaarden en daarom 
primair het domein van sociale partners is. De verantwoordelijkheid behoort zo-
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veel mogelijk daar te worden gelegd waar de te verzekeren risico’s het beste kun-
nen worden beïnvloed. Een systeem van sociale zekerheid dient transparant te 
zijn en moet mensen voorzien van een goede inkomensbescherming. Vanuit deze 
uitgangspunten ontwerpt het Verbond een eigen benadering op het afdekken van 
risico’s die werknemers lopen. Vanaf het moment dat een werknemer in dienst 
treedt, zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk voor de preventie van uit-
val. Ook als het risico, ondanks de preventieve inspanningen, toch optreedt, blijft 
de verantwoordelijkheid bij de individuele arbeidsorganisatie. Naast preventie 
komen nu ook reïntegratie en inkomensvoorzieningen in beeld. Na een bepaalde 
periode gaat de verantwoordelijkheid over op de sector. In deze twee fasen dra-
gen sociale partners de fi nanciële verantwoordelijk én hebben zij de zeggenschap 
over de invulling van de regelingen, waaronder hoogte en duur van de uitkering. 
Tijdens deze twee fasen blijft de arbeidsovereenkomst van kracht. Pas in laatste 
instantie gaat de verantwoordelijkheid over naar de overheid. Op dat moment 
wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. In dit kader bepleit het cnv de gedach-
te van de ketenaansprakelijkheid: een geïntegreerde benadering van preventie, 
verzuimbegeleiding (in geval van ziekte) en reïntegratie. Het cnv noemt deze be-
nadering met enige terughoudendheid een ‘denkmodel’ waarover met de leden en 
de samenleving kan worden gediscussieerd.173 Een van die discussies vindt plaats 
in de ser. In het middellange termijnadvies, dat in oktober 2006 verschijnt, stelt de 
Raad voor ‘om ter ondersteuning van deze integrale ketenaanpak de verantwoor-
delijkheden met betrekking tot de werknemersverzekeringen waar mogelijk te 
decentraliseren binnen landelijke kaders. Werkgevers en werknemers (in arbeids-
organisaties of sectoren) moeten de primaire (fi nanciële) verantwoordelijkheid 
dragen ten aanzien van de eerste zes maanden van werkloosheid, de eerste twee 
jaar van ziekteverzuim en de daaropvolgende vijf jaar of een langere periode van 
gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. In die periode kunnen zij onder meer via reïn-
tegratie-activiteiten daadwerkelijk invloed hebben op het voortbestaan van het ri-
sico. Een grote fi nanciële verantwoordelijkheid voor deze eerste periode van het 
risico leidt ook tot preventieve maatregelen. Daarbij kunnen ze ook een relatie 
leggen met arbeidsvoorwaardelijke afspraken’.174 Een benadering waarin het cnv 
veel van zichzelf herkent.

Blijkbaar meent het cnv dat het kabinet onvoldoende tegemoet komt aan de 
uitvoering van dit gedeelte van het ser-advies. Als in het najaar van 2007 besloten 
wordt de vinnige discussies over het ontslagbeleid te beëindigen door het benoe-
men van een commissie, grijpt het cnv die gelegenheid met beide handen aan om 
de eigen gedachte uit 2005 te concretiseren en toe te passen op de ww. De sector-
manager Maatschappelijk Actie, E. van Velsen , zendt op persoonlijke titel een no-
titie aan de commissie-Bakker, die in een latere fase wordt onderschreven door het 
Algemeen Bestuur. Zijn voorstel komt er op neer dat de huidige ww in stand blijft, 
maar zes maanden wordt opgeschoven in de tijd. De werkgever wordt verplicht 
om gedurende de eerste zes maanden het loon van de ontslagen werknemer door 
te betalen. Daardoor – zo redeneert Van Velsen  – neemt zijn belangstelling voor 
voorkomen en reïntegreren ongetwijfeld toe en is het ontslagrecht een vraagstuk 
met veel minder relevantie geworden. En vooral dat laatste is precies de bedoe-
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ling. Tijdens de eerste zes maanden wordt de huidige verantwoordelijkheid van 
de overheid overgenomen door sociale partners in de sectoren of door grote be-
drijven die in staat zijn hun eigen risico te dragen. Het gaat in de benadering van 
Van Velsen  over de vormgeving van persoonlijke verantwoordelijk en het schep-
pen van voldoende draagvlak daarvoor. Partijen maken afspraken over preventie 
en reïntegratie; de rol van de overheid blijft beperkt tot het verschaffen van een ju-
ridische basis.175 Het Algemeen Bestuur gaat tijdens een aparte vergadering op 26 
mei 2008 uitvoerig in op dit voorstel en besluit het met een positieve grondhou-
ding voor te leggen aan de leden.176

11.3.4   Ziektekostenstelsel

In de loop van de tijd is het cnv nauw betrokken geweest bij regelgeving op het 
gebied van het ziektekostenstelsel. In dat kader maakt het cnv deel uit van de Zie-
kenfondsraad, die een belangrijke rol speelt in de uitvoering.

Vanaf de Duitse tijd kent Nederland een stelsel van ziektekosten dat feitelijk 
uit twee compartimenten bestaat: de ziekenfondsen en een stelsel van particuliere 
verzekeringen. Het stelsel verzekert in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Werk-
loosheidswet niet tegen verlies aan inkomen, maar dekt de feitelijk gemaakte kos-
ten voor de medische zorg. Voor uitzonderlijk hoge kosten wordt na de invoering 
van de Ziekenfondswet in de jaren ’60 ook de Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten (awbz) in het leven geroepen.177 In de jaren ’60 en ’70 wordt nagedacht over 
de mogelijkheid om een volksverzekeringswet voor ziektekosten in het leven te 
roepen, maar een poging van staatssecretaris J.P.M. Hendriks  (kvp) mislukt. In de 
loop van de tijd wordt het verzekerde pakket uitgebreid en nemen de kosten toe. 
Dat op zich wordt een element in het denken over de vormgeving van de ziek-
tekostenverzekering. De ziekenfondspremie, die door de overgrote meerderheid 
van de Nederlanders wordt betaald, vormt een onderdeel van de collectieve las-
tendruk, die in de visie van velen te hoog is en derhalve moet dalen als onderdeel 
van het algemene beleid gericht op verlaging van die druk. Ook de ziekenfonds-
premie moet aan die ontwikkeling een bijdrage leveren. 

Het cnv maakt in opeenvolgende documenten zijn positie duidelijk. In het Vi-
sieprogram, dat in 1984 verschijnt, kiest het cnv nadrukkelijk voor de invoering 
van een volksverzekering.178 Zo’n verzekering kan bijdragen aan het beheersen 
van de kosten. Dat is binnen het bestaande, versnipperde systeem veel moeilijker, 
maar het Verbond heeft ook vanuit zijn principiële visie voorkeur voor een volks-
verzekering.179 Een volksverzekering moet gebaseerd zijn op solidariteit en dat 
betekent dat de individuele bijdrage aan de kosten afhankelijk moet zijn van het 
inkomen – ‘het cnv had en heeft principiële bezwaren tegen nominale premies’. 
Ook eigen bijdragen en eigen risico’s worden door het Verbond als strijdig met 
het solidariteitsbeginsel gezien en derhalve afgewezen.180

Vanuit deze benadering neemt het cnv deel aan de voorbereiding van een ser-
advies over het ‘plan-Simons ’.181 Begin 1990 brengt  de staatssecretaris van Volks-
gezondheid, H.J. Simons  (pvda), de nota Werken aan zorgvernieuwing uit, waar-
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in hij zijn plannen voor een nieuw verzekeringsstelsel presenteert. Simons  kiest 
voor een basisverzekering, maar laat die gedeeltelijk fi nancieren uit nominale pre-
mies. Ook introduceert hij eigen bijdragen en risico’s en wil hij (meer) marktwer-
king in de zorg mogelijk maken.182

Het ser-advies, dat in oktober 1990 verschijnt, is verdeeld. fnv en cnv zijn met 
het kabinet van mening dat de knelpunten in de ziektekostenverzekeringen vra-
gen om een fundamentele stelselherziening. Deze moet zijn gericht op de invoe-
ring van een algemene wettelijk verplichte sociale verzekering tegen ziektekosten 
en op beheersing van de kosten van de gezondheidszorg in brede zin. Daarom kie-
zen fnv en cnv voor de basisverzekering van Simons , ook omdat die de toegan-
kelijkheid van de zorg verbetert. Overigens worden de andere elementen, zoals 
de eigen bijdragen en risico’s, afgewezen en ontbreekt het aan enig enthousiasme 
voor marktwerking. De werkgevers kiezen een geheel ander standpunt. In hun 
zienswijze moet het accent vooral liggen op het fi nancieel en organisatorisch be-
heersen van de kosten en zij hebben geen behoefte aan één zorgverzekering voor 
alle ingezetenen.183 Het werkgeversverzet tegen de plannen van de staatssecreta-
ris blijkt succesvoller dan de steun van de vakbeweging. De Eerste Kamer trapt 
onder leiding van het cda zo effectief op de rem, dat Simons  besluit zijn plannen 
terug te nemen.

Het oude stelsel blijft in hoofdlijnen in stand en ook de discussies blijven. Op 8 
juli 1999 vraagt het kabinet-Kok  opnieuw advies aan de ser. Nu over de solidari-
teit in de ziektekostenverzekeringen en over het sturingsmodel voor de gezond-
heidszorg in relatie tot de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

De voorbereiding van het advies vergt de nodige inzet van de ser. De vertrek-
punten van werkgevers en werknemers liggen ver uit elkaar, maar toch streeft de 
Raad naar een unaniem advies. Dat lukt, maar de eensgezindheid in de ser leidt tot 
stevige verdeeldheid in cnv-kring. De discussie concentreert zich op twee punten: 
de premieheffi ng en het verzekeringspakket. Het cnv stemt van harte in met de 
gedachte om tot een verzekeringsmodel te komen, want dat sluit aan bij de al lang 
bestaande wens van een volksverzekering, zij het dat de ser adviseert om op grond 
van publiekrechtelijke regelingen tot een privaatrechtelijke uitvoering te komen. 
Maar in het nieuwe stelsel wordt een nominale premie ingevoerd en daar is het 
cnv vanouds een verklaarde tegenstander van. Er zijn evenwel overwegingen om 
toch tot een andere opvatting te komen. De introductie van een nominale premie 
maakt het vergelijken van verzekeringspakketten beter mogelijk en daar voelt het 
cnv wel voor omdat vanuit de achterban telkens weer gevraagd wordt om ook 
in de gezondheidszorg meer keuzemogelijkheden te introduceren. Daarbij komt 
dat tegenover de nominale premie een inkomensafhankelijk zorgtoeslag komt te 
staan, zodat mensen met een laag inkomen minder betalen dan mensen met een 
hoger inkomen. Op het oog nagenoeg wat het cnv wil, maar hoe betrouwbaar 
is de toezegging van een inkomensafhankelijke zorgtoeslag? Met die vraag wor-
stelt het Algemeen Bestuur op 11 december 2000. Met name de bonden van over-
heidspersoneel hebben grote aarzelingen. Zij beschikken over een voortreffelijke 
ziektekostenverzekering, die gefi nancierd wordt uit een solidaire inkomensaf-
hankelijke premie en publiekrechtelijk is georganiseerd. De wens om in vrijheid 
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een verzekeraar te kiezen, leeft in de zienswijze van de collectieve sectorbonden 
in hun kring niet of nauwelijks. Er bestaat bij de bonden van overheidspersoneel 
dan ook geen authentieke behoefte om in deze situatie enige verandering te bren-
gen. Bij deze bonden speelt de vraag of de overheid een betrouwbare partners, 
is en daar bestaan forse twijfels over. Ook de vraag naar het verzekerde pakket 
leidt tot verdeeldheid. In het ser-advies worden verschillende verzekeringspak-
ketten benoemd waarbij het standaardpakket, waarop de nominale premie is af-
gestemd, geen huisartsenzorg bevat. De huisartsenzorg zit wel in het (duurdere) 
basispakket. Daarmee is het advies in strijd met de gedachte om tenminste het zie-
kenfondspakket beschikbaar te stellen. Geen enkele bondsvoorzitter loopt warm 
voor deze keuze, maar vervolgens verschillen zij van mening over de conclusies 
die daaraan moeten worden verbonden. Voor de collectieve sectorbonden is dit 
een stap te ver, zeker in relatie tot hun bezwaren tegen de premieheffi ng. Andere 
bonden zijn bereid het standaardpakket te aanvaarden in het vertrouwen dat de 
meerderheid van de verplicht verzekerde Nederlanders voor het basispakket zal 
kiezen, zodat het huisartsenprobleem op die manier wordt opgelost. Terpstra  be-
sluit na het uitwisselen van standpunten tot stemming over te gaan. Uit die stem-
ming blijkt dat 12 ab-leden voor het uitbrengen van het unanieme ser-advies zijn 
en dat 4 leden daartegen zijn. De ruime meerderheid is het gevolg van het feit dat 
de db-leden ieder een stem in het ab hebben. Tijdens een schorsing van de verga-
dering – niemand is gelukkig met het resultaat – wordt berekend dat bij een stem-
ming waarbij de ledenaantallen van de bonden ook gewicht in de schaal leggen, 
maar een kleine meerderheid van het cnv voor het advies is. Terpstra  concludeert 
dan ook dat het draagvlak binnen het cnv erg gering is. Hij stelt daarom voor om 
hier en nu geen defi nitief besluit te nemen, maar om de cnv-vertegenwoordigers 
in de ser – Terpstra zelf en Westerbeek-Huitink  – te machtigen ter vergadering 
het cnv-standpunt te bepalen. Dat standpunt zal dan afhangen van de steun voor 
een amendement met betrekking tot de wettelijke borging van de inkomensre-
paratie en de plaats van de huisarts. Het ab steunt die benadering.184 Stevig ‘ge-
wapend’ nemen de cnv-ers deel aan de Raadsvergadering van 15 december en zij 
stemmen uiteindelijk in met het unanieme advies. Blijkbaar zijn zij er van over-
tuigd geraakt dat de borging van de zorgtoeslag voldoende is geregeld, zij het dat 
de huisarts nog steeds geen deel uitmaakt van het standaardpakket. Iets dat overi-
gens niet alleen binnen het cnv een probleem lijkt, maar ook in de Tweede Kamer. 
Als de nieuwe zorgwet op 1 januari 2006 van kracht wordt, maakt de huisarts ‘ge-
woon’ onderdeel van het verzekeringspakket uit.

De reorganisatie van de gezondheidszorg heeft ook gevolgen voor de bestu-
ringsstructuur. Sinds 1948  functioneert de Ziekenfondsraad, waarin ook het cnv 
zitting heeft. Oorspronkelijk pleit het cnv voor een Ziekenfondsraad, die bestaat 
uit werkgevers, werknemers en kroonleden. Dat pleidooi vindt geen gehoor, want 
in de Raad worden ook stoelen klaargezet voor de ziekenfondsen en de zieken-
huizen. De discussies over de organisatie van het toezicht en de uitvoeringsorga-
nisatie in de wereld van de sociale zekerheid hebben ook invloed op de organisatie 
van toezicht en uitvoering in de wereld van de zorg. Dat leidt – net als in andere 
onderdelen van de sociale zekerheid – tot een ontwikkeling waarbij toezicht en 
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uitvoering nadrukkelijk worden gescheiden en waarin de rol van de overheid als 
spelbepaler wordt versterkt. In de nieuwe opzet is geen plaats meer voor verte-
genwoordigers van sociale partners, die zich daar zonder al te veel gemor bij neer-
leggen.

11.4    Medezeggenschap

De rapportage van de Monitoring Commissie Corporate Governance is voor het 
kabinet aanleiding om op 10 februari 2000 advies aan de ser te vragen over enke-
le onderdelen van de structuurregeling.185 De ser brengt zijn advies op 19 januari 
2001 uit. Over dit advies is het cnv zeer tevreden, want de Raad adviseert unaniem 
het bestaande coöptatiestelsel te vervangen en ondernemingsraden ruimere be-
voegdheden te geven bij de samenstelling van de raad van commissarissen. De ser 
noemt de verankering van de invloed van kapitaalverschaffers én werknemers op 
de samenstelling van de raad van commissarissen de doelstelling van de structuur-
regeling. De kern van het voorstel dat de ser doet, is dat de raad van commissaris-
sen in de toekomst benoemd zal moeten worden door de algemene vergadering 
van aandeelhouders op voordracht van de raad van commissarissen. De onderne-
mingsraad krijgt het recht om ten hoogste 1/3 van het aantal commissarissen voor 
te dragen. De ser stelt dat een raad van commissarissen tenminste uit drie leden 
moet bestaan en dat zal in de praktijk betekenen dat er altijd een commissaris op 
voordracht van de werknemers zitting krijgt.186 Het 1/3-criterium vormde in een 
eerder ser-advies nog een onoverkomelijke drempel voor een unaniem advies, 
maar nu kunnen de raadsgeledingen het daar wel over eens worden. De unanimi-
teit in de ser bewijst zijn waarde, want de structuurregeling wordt conform het 
advies aangepast.

Het debat over ‘goed ondernemingsbestuur’ wordt overigens ook in een breder 
maatschappelijk kader gevoerd. Daarbij gaat het vanaf het midden van de jaren ’90 
vooral om de zogenoemde topinkomens. In dat debat worden grote woorden niet 
geschuwd. Premier Kok  spreekt volgens de overlevering over ‘exhibitionistische 
zelfverrijking’187 en fnv-voorzitter L. de Waal  pleit voor een ‘kleptocratentax’: ie-
dereen die meer dan honderd keer het minimumloon verdient (zo’n drie miljoen 
gulden) zou over het meerdere honderd procent belasting moeten betalen.

De woede van de vakbeweging richt zich niet zo zeer op de inkomensverschil-
len, die aanzienlijk kunnen zijn, maar vooral op de stijging van de inkomens van 
topbestuurders van grote ondernemingen. Het zijn juist die werkgevers die plei-
ten voor een gematigde loonkostenontwikkeling om vervolgens het verkeerde 
voorbeeld te geven, althans in de ogen van de vakbeweging. ‘Loonexplosie top-
managers gevaar voor komende cao-onderhandelingen’, schrijft het Verbond in 
augustus 1999 boven een persbericht. ‘Terwijl de cao-lonen met gemiddeld 2,8% 
stegen, verdienden de topmanagers gemiddeld 8% meer dan een jaar daarvoor’ en 
dat terwijl diezelfde manager ‘de afgelopen tijd al maar riepen dat het economisch 
tij geen of nauwelijks loonsverhogingen toe zou laten’.188 cnv-voorzitter Terpstra  
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benadrukt sterk de morele kant van de zaak. Hij spreekt over een ‘ronduit a-so-
ciale mentaliteit. (…) Het gaat mij niet om de vraag of zogenaamde topmanagers 
formeel in hun recht staan, maar om de vraag of zij moreel in hun recht staan’. 
Zijn antwoord op die vraag is helder. Hij, en met hem de christelijke vakbewe-
ging, vindt dat captains of industry het goede voorbeeld moeten geven als onder-
deel van hun leidinggevende rol in de samenleving. En dat goede voorbeeld geven 
zij zeker niet.189

Het cnv wil de topinkomens door een beroep op de moraliteit aanpakken. Een 
instrument in dat kader is in de zienswijze van het cnv een wet die tot openbaar-
making van topinkomens moet leiden. De moderne variant van ‘blaming and 
shaming’ wordt in de vorm van een wetsontwerp gegoten. Niet omdat de vakcen-
trale vermoedt dat zo’n ontwerp feitelijk ooit tot wet zal worden verheven, maar 
om duidelijk te maken dat het wel degelijk mogelijk is om ‘moraliteit’ handen en 
voeten te geven. Met enige goede wil kan in 2001 het initiatief wetsvoorstel ‘Wet 
openbaarheid topinkomens’ van de Kamerleden A. Harrewijn  en P. Rosenmöl-
ler  als reactie op het cnv-initiatief worden gezien, zij het dat de GroenLinks Ka-
merleden op geen enkele wijze naar het cnv verwijzen.190 Enthousiast schrijft het 
cnv dat het wetsvoorstel ‘geheel onderschreven’ wordt – weinig wetsvoorstellen 
mogen op zulke bijval rekenen.191 Maar het cnv maakt geen deel uit van het par-
lement, dat aanmerkelijk minder enthousiast is, en het wetsontwerp wordt uit-
eindelijk niet aangenomen. Wel wordt, eind 2007, een aangepast wetsvoorstel 
aanvaard waarin de ondernemingsraad een informatierecht heeft gekregen betref-
fende de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken 
per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.192

In het ser-advies over aanpassingen in de Wet op de ondernemingsraden ko-
men de topinkomens ook aan de orde. De vakbeweging bepleit adviesrecht voor 
de ondernemingsraad betreffende het beloningsbeleid in ondernemingen alvorens 
de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit neemt.193 Een van de ge-
volgen van dit advies is, dat het kabinet-Balkenende  III in het politieke akkoord 
de volgende passage opneemt: ‘Het naleven van de zogenoemde code Tabaksblat  
door topbestuurders zal nauwlettend worden gevolgd. De ondernemingsraad 
krijgt (bij beursgenoteerde vennootschappen) een adviesrecht aan de vergadering 
van aandeelhouders op het voorstel van de Raad van Commissarissen voor het be-
loningsbeleid van topbestuurders’.194

Het polderoverleg zou geen knip voor de neus waard zijn als ook dit probleem 
niet ter sprake zou komen in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Dat 
gebeurt dan ook en in oktober 1999 komt het tot het Akkoord van Garderen. 
De Stichting van de Arbeid herinnert aan eerdere arbeidsvoorwaardelijke aanbe-
velingen en komt tot een ‘nadere precisering’. Het gaat – zo schrijft de Stichting 
– om het bewerkstelling van een verantwoorde loonkostenontwikkeling. Wat 
verantwoord is, hangt af van de economische situatie in het algemeen en van de 
rendements- en concurrentiepositie van de bedrijfstak of de onderneming. De 
verantwoordelijkheid voor de beoordeling daarvan ligt op cao-niveau. Het uit-
gangspunt voor een ‘verantwoorde loonkostenontwikkeling geldt voor allen in 
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de onderneming’, dus ook voor de topinkomens. De Stichting wijst er vervolgens 
op dat een stimulerend beloningsbeleid nodig is en waarschuwt voor het ontstaan 
van beloningsverschillen ‘die niet op grond van (objectieve) criteria gemotiveerd 
kunnen worden.195 In de beleving van het cnv heeft de Stichtingsaanbeveling in de 
praktijk geen waarneembaar effect. In augustus 2001 wordt opnieuw actie onder-
nomen tegen de stijgende topinkomens. Het cnv volgt daarbij het spoor dat door 
de Stichting van de Arbeid is uitgezet en kiest voor een decentrale aanpak. In een 
brief aan de raden van bestuur van de in de aex en MidKap opgenomen onderne-
mingen vraagt het Verbond een Erecode te ondertekenen. In die Erecode zeggen 
de topmanagers toe dat de lonen binnen het bedrijf op elk niveau een vergelijkbare 
stijging zullen doormaken. Ook beloven zij transparantie van de loonschalen en 
de inkomensontwikkeling en de gelijke toegankelijkheid van de optie-, aandelen 
en winstregeling, zo deze bestaat.196

De raden van bestuur nemen niet de moeite om zelf te reageren, maar instrueren 
vno-voorzitter J. Schraven  om het cnv een zeer afwijzende brief te schrijven.197 
Een brief die binnen het cnv geen verbazing wekt, maar wel als ‘merkwaardig’ 
wordt getypeerd. Het zijn immers de werkgevers die een sterk decentrale aanpak 
bepleiten, maar nu centraal reageren. Maar veel meer dan wat mopperen kan het 
cnv niet. Toch blijft het cnv – evenals anderen – telkens om aandacht voor het 
verschijnsel ‘stijgende topinkomens’ vragen. In iedergeval jaarlijks als de Volks-
krant zijn overzicht van de stijgende topinkomens publiceert op basis van de be-
schikbare jaarverslagen. Dat heeft op den duur bescheiden effecten. In het re-
geerakkoord, dat cda, pvda en cu in 2007 sluiten, worden fi scale maatregelen 
aangekondigd om een dam op te werpen. De discussie blijft overigens niet beperkt 
tot de marktsector. Ook de beloning in de publieke sector raakt in de belangstel-
ling. In het al genoemde coalitieakkoord wordt een maximum voor de beloning in 
de publieke sector overeengekomen, de zogenoemde Balkenendenorm. Die norm 
bepaalt dat niemand in de publieke sector meer mag verdienen dan de minister-
president, maar ook de naleving van die norm laat veel te wensen over.

Op 1 juli 2003 presenteert de commissie-Tabaksblat  de Nederlandse corporate 
governance code. De conceptcode is de opvolger van de 40 aanbevelingen van de 
commissie-Peters  en is dwingender van toon. Duidelijk wordt dat de minister van 
Financiën het voornemen heeft om wetgeving tot stand te brengen, waardoor de 
naleving van de code kan worden afgedwongen. Daar is ook aanleiding toe. Een 
aantal enorme boekhoudschandalen trekt in het begin van de nieuwe eeuw meer 
dan de aandacht. In de Verenigde Staten kapseizen Enron (2001) en Worldcom 
(2002), in Italië is sprake van jaarrekeningfraude bij het levensmiddelenconcern 
Parmalat (2003) en in Nederland komt Ahold in februari 2003 in ernstige pro-
blemen als blijkt dat allerlei deel ondernemingen ten onrechte zijn opgevoerd als 
eigendommen. Het vertrouwen in boekhouders en accountants komt tijdens een 
stagnerende economie sterk onder druk te staan. Feitelijk moet de commissie-Ta-
baksblat  het vertrouwen herstellen. In de beleving van het cnv slaagt de commissie 
daarin, maar daarmee is niet gezegd dat het cnv geen kritiek heeft op de code. Het 
cnv schrijft de commissie het opmerkelijk te vinden dat ‘werknemers in de code 
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nergens een positie hebben gekregen. Werknemers zijn immers ook belangrijke 
stakeholders in de onderneming’.198 In een breder commentaar, dat als bijlage bij 
de brief is gevoegd, gaat het cnv langs de bekende lijnen in op zijn visie op de on-
derneming en de samenstelling van de topstructuur. Vervolgens staat het cnv stil 
bij de ‘excessieve beloningen aan (vertrekkende) topfunctionarissen’. De ‘exorbi-
tante beloningen’, zo stelt de vakcentrale, ‘houden zelden verband met de pres-
taties van de bestuurders en/of commissarissen, noch met de resultaten van het 
bedrijf. Sterker nog, wij hebben vaak met lede ogen moeten aanschouwen hoe be-
stuurders riante beloningen ontvingen voor hun falende beleid’. Tegen de achter-
grond van deze opmerkingen gaat het cnv in op de code zelf, die in de zienswijze 
van het Verbond niet beperkt moet blijven tot beursgenoteerde ondernemingen. 
Het cnv levert niet alleen kritiek, maar doet ook voorstellen om tot een betere 
code te komen. Die voorstellen richten zich vooral op een andere benadering van 
de beloning van de top van de onderneming. Het cnv meent dat de code niet veel 
meer doet dan herhalen van de al bestaande regelgeving en dat zal niet helpen bij 
een transparantere benadering. De ontwikkeling van de topinkomens moet gelijk 
oplopen met de cao-ontwikkeling. Een eventuele variabele beloningscomponent 
kan worden gekoppeld aan het behalen van kwalitatieve doelstellingen die ver-
band houden met de corporate social responsibility. Het cnv meent dat niet de 
raad van commissarissen, maar de algemene vergadering van aandeelhouders het 
beloningsbeleid moet vaststellen en dat de ondernemingsraad ter zake adviesrecht 
moet krijgen. Tot slot van zijn commentaar bepleit het cnv een toekomstige be-
trokkenheid bij het werk van de commissie dan wel haar opvolger. Dat laatste 
pleidooi heeft blijkbaar enig effect. In de Monitoring Commissie Corporate Go-
vernance Code, die tot taak heeft jaarlijks te rapporteren over de naleving van de 
code Tabaksblat , wordt de oud-vice-voorzitter van de fnv, mw. K. Roozemond,  
opgenomen. Het verdere betoog is blijkbaar gericht aan dovemansoren, want uit 
de defi nitieve code, die in december 2003 verschijnt, blijkt uit niets dat naar het 
cnv-commentaar is geluisterd.

De discussies over de (gevolgen van de) internationalisering van het bedrijfsle-
ven, die sinds het begin van de 21ste eeuw sterk toenemen onder invloed van de al 
genoemde boekhoudschandalen en ook door het optreden van hedgefondsen en 
private equity partijen, brengen minister van szw, J.P.H. Donner , ertoe op 19 juni 
2007 advies te vragen aan de ser over de wenselijkheid om nader te verkennen of 
de positie van werknemers in de vennootschappen versterking behoeft. Donner  
doet daarbij een aantal concrete suggesties waarover hij graag de opvattingen van 
de Raad wil leren kennen.

Terwijl de commissie van voorbereiding zich over de adviesaanvrage buigt, be-
sluit de Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde een reeks pre-adviezen 
te laten voorbereiden over private equity en aandeelhoudersactivisme. cnv-voor-
zitter F.J. Paas  levert een bijdrage die een breder karakter krijgt dan het ser-ad-
vies. Paas  en zijn mede-auteurs199 keren in hun pre-advies nadrukkelijk terug naar 
eerdere cnv-publicaties over de rechtsvorm van de onderneming en stellen aan de 
hand van een reeks concrete voorbeelden, dat de cnv-visie op de onderneming 
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nog steeds actueel is. De auteurs menen dat een arbeidsorganisatie een samen-
werkingsverband is en dat de (strategische) afwegingen over de ontwikkeling van 
de organisatie moeten worden gemaakt in de raad van commissarissen. Het aan-
deelhouderskapitalisme, dat hoogtij viert, heeft het evenwicht tussen de belangen 
van de diverse stakeholders, zo dat al bestond, verstoord. Dat evenwicht moet 
hersteld, want in de visie van de auteurs gaat hen niet om korte termijn winstbe-
langen, maar om ondernemingscontinuïteit op lange termijn. Niet het maken van 
winst, maar het voortbrengen van goederen en diensten moet centraal staan. Zij 
bepleiten dan ook een herstel van evenwicht en doen daarom zes aanbevelingen.

De eerste aanbeveling betreft de samenstelling en de rol van het gemeenschap-
pelijk bestuur. Dit bestuur bepaalt de strategische lijnen en houdt toezicht op de 
gang van zaken in de onderneming. Het 1/3-criterium op grond waarvan de on-
dernemingsraad een of meer commissarissen mag voordragen moet anders wor-
den ingevuld. Bij 5 commissarissen worden er twee benoemd door de werkne-
mers, twee door de algemene vergadering van aandeelhouders en deze vier wijzen 
een vijfde aan als voorzitter. De tweede aanbeveling betreft de reikwijdte van de 
regelgeving. De bestaande structuurregeling is te beperkt en moet worden uitge-
breid tot alle beursgenoteerde ondernemingen en andere naamloze en besloten 
vennootschappen. Het is immers zo dat elke werknemer in beginsel medezeggen-
schap moet hebben in de onderneming waar hij of zij werkt. In een derde aanbe-
veling stellen de vier cnv-ers, dat niet elke aandeelhouder stemrecht behoort te 
hebben in de algemene vergadering. Zij maken onderscheid tussen aandeelhou-
ders en aandeelhebbers.200 De eerste hebben een duidelijk langdurige relatie met 
de onderneming, hun komt dan ook stemrecht toe. De aandeelhebbers krijgen 
dat recht niet. De vierde aanbeveling ligt in het verlengde van de adviesaanvrage. 
De schrijvers menen dat de werknemers spreekrecht moeten krijgen in de alge-
mene vergadering van aandeelhouders. De vraag of de ondernemingsraad instem-
mingsrecht moet krijgen bij fusies en/of overnames hangt voor Paas  c.s. af van de 
samenstelling van de raad van commissarissen. Als de raad evenwichtig is samen-
gesteld dan volstaat adviesrecht, als de samenstelling onevenwichtig is dan ligt in-
stemmingsrecht voor de hand. Met hun vijfde aanbeveling moedigen de schrijvers 
de vakbeweging aan minder schroomvallig met het enquêterecht om te gaan. Een 
recht dat overigens breder moet worden dan het nu is en zich ook moet kunnen 
uitstrekken over de gehele Europese Unie. Het feit dat globalisering steeds meer 
gevolgen heeft voor het opereren van ondernemingen, maakt het ook nodig om de 
reikwijdte van de werknemersmedezeggenschap op die ontwikkeling aan te pas-
sen. De zesde aanbeveling betreft dan ook de versterking van de positie van de Eu-
ropese ondernemingsraden.201

De inzet voor de ser-discussie vormt een onderdeel van de zes aanbevelingen en 
die keren dan ook terug in het advies dat de ser op 15 februari 2008 uitbrengt. Een 
advies dat sterk verdeeld is. Werknemers, gesteund door enige Kroonleden, me-
nen dat het bereik van de Nederlandse medezeggenschapsregelingen in het kader 
van de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven problematisch is. 
Dit deel van de ser vindt dan ook dat  de Nederlandse en de Europese wetgever 
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de gevolgen van de globalisering voor de medezeggenschap moeten ondervangen. 
Geen verrassende opstelling van de vakbeweging: deze sluit aan bij de visie die 
in de loop van de jaren is ontwikkeld. Het cnv-pleidooi voor een gemeenschap-
pelijk bestuur ontbreekt in het advies. Daarbij is de afweging, dat de verschillen 
niet nodeloos op de spits moeten worden gedreven, terwijl de politieke realisatie 
van die wens klein wordt geacht. Het zal ook niet verrassen dat de werkgevers, 
gesteund door enige Kroonleden, een andere zienswijze hebben dan de vakbewe-
ging. Werkgevers menen dat de bestaande regelgeving al voldoende is en zij heb-
ben derhalve geen behoefte aan nieuwe wetgeving.

11.5   Relaties

11.5.1   De politiek

De christelijke vakbeweging wil doelen realiseren. Daarvoor wordt een scala van 
middelen ingezet. Op bondsniveau speelt de collectieve arbeidsovereenkomst een 
belangrijke rol naast bestuurlijke betrokkenheid bij pensioenfondsen en tot het 
begin van de 21ste eeuw in de uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid. De 
vakcentrale vertegenwoordigt de verenigde bonden in landelijke advies- en be-
stuursorganen en is ook op internationaal niveau de representant van het cnv. 
Naast deze formele posities zijn er nauwe contacten met de politiek, al was het 
maar omdat veel van het gewenste tot stand moet komen via wetgeving. Er is een 
ingewikkeld geheel van partijen, posities en belangen dat tot resultaat moet leiden. 
In de jaren ’90 wordt daartoe het woord ‘poldermodel’ gemunt. Een woord dat 
niet alleen aangeeft dat sprake is van overleg, maar ook een cultuur duidt waarin 
naar consensus wordt gestreefd.202 Het is een cultuur waarin het cnv zich thuis 
voelt, maar waarin het ook minder herkenbaar wordt.

Vanuit het perspectief van de cnv Vakcentrale moet telkens worden gebalan-
ceerd tussen wat in eigen kring aanvaardbaar en wat op landelijk niveau realiseer-
baar is. Een balansspel waar veel organisaties mee vertrouwd zijn om hun rol te 
kunnen spelen. In de loop van de jaren ’90 veranderen de omstandigheden van dit 
spel ingrijpend als gevolg van het feit dat sociale partners tal van posities verliezen. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheden op het terrein van de sociale zekerheid en 
het arbeidsmarktbeleid gaan verloren en de formele rol van de adviesorganen – zo 
die niet zijn opgeheven – verandert.203 Voor het cnv speelt daarbij stellig ook het 
feit dat het cda tussen 1994 en 2002 geen regeringsverantwoordelijkheid draagt. 
De toegang tot de politieke besluitvorming wordt daardoor vanuit cnv-perspec-
tief ten minste lastiger. Het verlies van institutionele posities betekent dat het cnv 
zich moet herbezinnen op de manier waarop de nagestreefde doelen kunnen wor-
den gerealiseerd. De oplossing schuilt in de benadering van de Vakcentrale in het 
woordje ‘lobby’. De informele contacten met politici moeten worden geïntensi-
veerd om door het toelichten van standpunten en het overtuigen met argumen-
ten invloed te krijgen op het resultaat van de politieke besluitvorming. Dat blijkt 
een moeizaam proces, ook omdat in de politiek (soms) andere keuzes worden ge-
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maakt dan binnen het cnv. De strijd rond het vpl-dossier is daarvan een voor-
beeld. Enerzijds wordt de samenwerking tussen de drie vakcentrales aanmerkelijk 
geïntensiveerd, anderzijds poogt het cnv via zijn politieke contacten, die vooral 
bij het cda zijn te vinden, invloed uit te oefenen. 

Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat het cnv met enig enthousiasme reageert 
op het aantreden van het kabinet-Balkenende  in 2002, maar het regeerakkoord, 
dat cda, vvd en lpf in 2002 sluiten, is een grote teleurstelling. Het cnv herkent 
zich in de uitgangspunten en oriëntaties, die het nieuwe kabinet verwoordt in 
Werken aan Vertrouwen, een kwestie van aanpakken,204 maar de inhoud van het 
strategische akkoord wordt weggehoond. Het lijkt te zijn gebaseerd op een ‘Don 
Quichot-achtige ambitie’ en op geen enkele manier zijn de uitgangspunten terug 
te vinden in het beleid. Het enthousiasme is mede gebaseerd op het feit dat Balken-
ende  vanaf 1993 tot zijn ministerschap hoogleraar op een bijzondere leerstoel was 
die mede door het cnv mogelijk was gemaakt. De persoonlijke banden met het 
cnv worden dan ook als zeer stevig omschreven. Datzelfde geldt nog sterker voor 
de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: De Geus  was jaren-
lang bestuurder en vice-voorzitter van het cnv. Informeel wordt dan ook veel van 
hem verwacht – een verwachting die politiek gesproken niet wordt waargemaakt. 
Dat de persoonlijke verhoudingen overigens in het algemeen goed blijven, kan 
worden afgeleid uit het feit dat De Geus  op 4 februari 2003 – kort na de verkie-
zingen – een informele vergadering van het ab bijwoont. Het Algemeen Bestuur 
beraadt zich over  de formatie en de mogelijke uitkomsten daarvan. De Geus  geeft 
ter vergadering een schets van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt en 
geeft aan op welke wijze hij om wil gaan met de spanning tussen (fi nanciële) soli-
diteit en sociaal verantwoord en gewenst beleid. Het ab herkent veel van wat oud-
collega De Geus  naar voren brengt en deelt ‘in brede termen’ zijn opvattingen.205

Maar goede persoonlijke verhoudingen blijken geen enkele garantie voor de sta-
tus van de politieke verhoudingen, die rond het vpl-confl ict en de wao een diep-
tepunt bereiken. De gedachte dat via goede persoonlijke verhoudingen positieve 
invloed op het beleid mogelijk is, blijkt onjuist. Terpstra  is duidelijk teleurgesteld. 
Hij ontwikkelt zich tot de ‘linkervleugel’ van het cda en kritiseert de cda-be-
windslieden publiekelijk.206 Al snel blijkt dat de verhoudingen tussen cnv en cda 
niet wezenlijk zijn beïnvloed door de oppositionele periode van het cda.

De relatie tussen het cda (en zijn partijpolitieke voorgangers) en het cnv wordt 
gekenmerkt door een moeizame verhouding waarin de spanning tussen wens, 
hoop en realiteit telkens weer zichtbaar wordt. Keer op keer wordt geprobeerd 
om die verhouding te verbeteren door het organiseren van bijeenkomsten met 
kopstukken uit beide kampen. In de eerste jaren van de nieuwe eeuw worden die 
pogingen eigenlijk niet ondernomen. Er is in het kader van de discussies over het 
vpl-dossier sprake van een formele ontmoeting tussen de top van het cda en het 
Dagelijks Bestuur van het cnv, maar daar blijft het bij. Een bijeenkomst vindt 
plaats, waarin Terpstra  en Verburg  de degens kruisen, maar die leidt eerder tot het 
verslechteren van de verhoudingen dan tot het opklaren van de lucht. Wel zijn er 
tal van informele ontmoetingen tussen cnv-ers en cda-ers, vaak ter bespreking van 
concrete dossiers en met wisselend resultaat vanuit het cnv gezien. J.J. van Dijk , 
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C. van der Knaap  en G. Verburg  zijn cda-ers met een vakcentraleverleden, terwijl 
ook anderen in de fractie een vakbondsachtergrond hebben.207 Dat vergemakke-
lijkt de contacten, maar gemakkelijke contacten vormen ook geen garantie voor 
politiek resultaat.

De teleurstelling in de politiek, die in het begin van de nieuwe eeuw wordt uitge-
sproken, maakt een paar dingen duidelijk: ideologisch meent het cnv dat de poli-
tiek een terughoudende rol moet spelen en veel moet overlaten aan het maatschap-
pelijk middenveld, maar in de praktijk verwacht het cnv telkens opnieuw dat de 
politiek zo regelend zal optreden dat werknemersbelangen, zoals het cnv die ziet, 
optimaal worden gerealiseerd. De spanning tussen ideologie, verwachting en reali-
teit maakt dat Hofstede  zich bij zijn aftreden teleurgesteld toont, dat Westerlaken  
meent dat het beter is om met zijn rug naar Den Haag te gaan staan en dat Terpstra  
opeenvolgende kabinetten van zijn vriend Balkenende  hardhandig aanvalt. 

De veranderde verhouding tussen cnv en cda leidt ertoe dat het cnv zich na-
drukkelijk ook richt op contacten met andere partijen. De gesprekken tussen 
cnv-bestuurders en Kamerleden van uiteenlopende fracties vormen een belang-
rijk onderdeel van de lobby van het cnv om politieke steun te vinden voor de ei-
gen ideeën en voorstellen.

De verhouding tot de politiek is in nog een opzicht veranderd. In de jaren ’30 nam 
het cnv nadrukkelijk afstand van het nationaal-socialisme en de nsb,208 in de jaren 
’80 werd het lidmaatschap van de Centrum-Democraten nog als onverenigbaar 
met het cnv-lidmaatschap beschouwd.209 Het cnv doet evenwel in het begin van 
het nieuwe millennium geen uitspraken over de opkomst en het beleid van nieuwe 
politieke groeperingen die standpunten innemen die eerder hartgrondig worden 
veroordeeld omdat deze principieel strijdig zijn met de uitgangspunten van het 
Verbond. Daarbij speelt naar het zich laat aanzien een aantal overwegingen een 
rol. In de nadagen van ‘paars’ verandert het politieke klimaat onder invloed van de 
terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York. Ook de introductie 
van de euro, die met ingang van 1 januari 2002 wettig betaalmiddel wordt,  draagt 
bij aan het toenemen van een gevoel van maatschappelijke onzekerheid. Neder-
land is Nederland niet meer en de nationalistische trom wordt geroerd, zeker ook 
tijdens de aanloop naar het referendum over de Europese ‘grondwet’ op 1 juni 
2005. Deze gevoelens van onzekerheid hangen waarschijnlijk ten dele samen met 
de ontzuiling. De verzuiling is ten einde en daarmee ook de maatschappelijke sta-
biliteit die daarbij hoort. De wereld verandert in de beleving van velen in een hoog 
tempo, terwijl de kaders om de toenemende globalisering in te passen, ontbreken 
of ten minste nog niet onvoldoende zijn ontwikkeld. Voor de een is de globalise-
ring dan ook een bedreiging, terwijl de ander juist kansen ziet. Het politieke kli-
maat wordt stellig ook negatief beïnvloed door de moord op Pim Fortuyn  in mei 
2002 en op Theo van Gogh  in november 2004: gebeurtenissen die diepe indruk 
maken, mede omdat politieke moorden in Nederland niet tot het gebruikelijk ar-
senaal van argumenten behoren.

De opkomst van de Lijst Pim Fortuyn is een eerste illustratie van de verande-
rende politieke oriëntatie. De lpf, die na een snelle opkomst als gevolg van interne 
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spanningen al snel ten onder gaat, kan worden beschouwd als wegbereider voor de 
opkomst van nieuwe, politiek rechts georiënteerde partijen, die stem geven aan in 
bepaalde delen van de maatschappij levende gevoelens van onvrede met de (mul-
ticulturele) samenleving. Het maatschappelijk ongenoegen vertaalt zich overigens 
niet alleen in steun aan (ultra)rechtse groeperingen, maar er sprake van een vlucht 
uit het politieke midden: de behoefte aan stevige, populistische standpunten ter lin-
ker- en ter rechterzijde is blijkbaar groot. Deze gevoelens, die ook onder cnv-leden 
herkenbaar zijn.210 Daar staan andere gevoelens – ook onder cnv-leden – tegenover, 
gevoelens van marginalisering en uitsluiting zijn maatschappelijke spanningen ver-
hogen. Deze spanningen hebben ook een relatie met in cultureel opzicht nieuwe 
elementen in de Nederlandse samenleving, waarvoor het inpassingskader ontbreekt. 
Een kader dat het in de jaren ’60 mogelijk maakte aanzienlijke veranderingen via de 
fl exabiliteit van de elite enerzijds te absorberen en anderzijds te dempen.

In het huidige klimaat past blijkbaar niet langer het soort stellingname dat eer-
der wel mogelijk was. Daarbij speelt de ontwikkeling van het ledenbestand on-
getwijfeld een rol, niet alleen in getalsmatige zin. Het cnv was oorspronkelijke 
een verzuilde organisatie en koos nadrukkelijk positie in zijn zuil. In de jaren ’30 
werden in kerken nsb-leden niet toegelaten tot het Avondmaal.211 De zuil is ech-
ter verleden tijd en dat weerspiegelt zich in het cnv-ledenbestand en het politieke 
engagement van zijn bestuurders. Ook het automatisme dat cnv-leden in belang-
rijke mate op christelijke partijen stemmen, bestaat niet langer.212 Het is denkbeel-
dig dat het cnv – al dan niet bewust – een zekere terughoudendheid in acht neemt 
in zijn benadering van rechtse partijen die stellingen tegen de islam innemen. Als 
Van Splunder  in een interview met de Islamitische Radio-omroep laat weten een 
debat te willen aangaan over het inruilen van bijv. Tweede Pinksterdag tegen een 
Islamitische feestdag, breekt een storm van verontwaardiging los. Media berich-
ten dat Van Splunder  een voorstel heeft gedaan – wat feitelijk niet zo is – en het 
cnv voelt zich door de reacties gedwongen om ‘het voorstel in te trekken’.213

Rond het initiatief ‘Benoemen en Bouwen’ van oud-voorzitter Terpstra  kiest 
het cnv voor steunbetuiging, maar vraagt zich af of te veel benoemen niet tot te 
veel ongewenste aandacht leidt. Binnen de leiding van het cnv ontbreekt het aan 
elke vorm van waardering voor rechtse politieke initiatieven, maar om daar open-
lijk tegen ten strijde te trekken, past klaarblijkelijk niet langer bij het cnv in de 
21ste eeuw, wellicht uit beduchtheid voor ledenverlies.

11.5.2   De werkstaking

Een werkstaking speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de oprichting  
van het cnv.214 Een verloren jutestaking in Rijssen bracht Unitas ertoe om samen-
werking te zoeken met andere christelijke vakorganisaties. 

De werkstaking is in christelijke kringen een min of meer ethisch geaccepteerd 
wapen, sinds Abraham Kuyper  die mogelijkheid tijdens het Christelijk-Sociaal 
Congres van 1891 nog eens benadrukte en het Congres zijn benadering onder-
steunde.215 In 1872 schrijft Kuyper  al over patroons die weigeren de werklieden 
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recht te doen: ‘In dit geval bezit de zwakke een rechtsmiddel: de werkstaking. Wat 
men ook daartegen inbrenge, de feiten hebben bewezen, dat, dank zij de werksta-
kingen door de Trade-unions in het leven geroepen, in de laatste veertig jaar het 
loon in Engeland minstens 15 percent, op sommige plaatsen 50 percent gestegen is 
(…) De Kerk, die sinds negentien eeuwen, zonder aanziens des persoons, de rech-
ten van allen verdedigt, staat hier den arbeider volkomen ter zijde’.216

Staken is derhalve een mogelijkheid, zij het dat het cnv eerder kiest voor over-
leg en regelmatig pleit voor arbitrage als vorm om confl icten te beslechten. Staken 
is geen vrijblijvende actievorm en er moet telkens grondig worden afgewogen of 
een staking gewenst is – niet vanuit ethische, maar vanuit doelmatigheidsoverwe-
gingen. Ariëns  formuleert in 1894 een aantal voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om van een rechtmatige staking te spreken. Hij noemt:
1. de zaak, die op het spel staat, moet belangrijk zijn;
2.  alle middelen, om tot een vredelievende oplossing van het geschil te komen, 

moeten eerst zijn beproefd;
3. er moet een goede kans op overwinning bestaan.217

Tijdens de Vakvereenigingscursus in 1910 sluit Stins , die zeker als leerling van 
Ariëns  kan worden getypeerd, zich bij deze benadering aan.218 In de loop van de 
jaren zijn deze uitgangspunten weliswaar telkens anders geformuleerd, maar in es-
sentie niet gewijzigd, ook al omdat de uitgangspunten simpel en verstandig zijn. 
Het moet echt ergens om gaan en je eigen verlies organiseren, is onhandig.

Het stakingsrecht is in Nederland nooit wettelijk geregeld en derhalve gebaseerd 
op de praktijk die door rechterlijke uitspraken vorm krijgt. Aan het eind van de 
jaren ’50 begint het debat over een wettelijke regeling van de werkstaking op-
nieuw. Borstlap  legt – begin 1960 – in een radiotoespraak in Jip en Janneketaal aan 
de luisteraars uit wat er aan de hand is. Hij schetst het beeld van een werknemer, 
die staakt. Zijn werkgever gaat naar de rechter met het verzoek de werknemer op-
dracht te geven weer aan de slag te gaan. Die werknemer is namelijk ‘zomaar thuis-
gebleven en heeft dus wanprestatie geleverd. Hij heeft niet gedaan wat hij beloofd 
had te zullen doen’, namelijk te werken. Borstlap  wijst er op dat er rechters zijn die 
stakende arbeiders weer aan het werk sturen. Soms gaan die rechters nog verder: 
ook de bond, die tot de staking heeft opgeroepen, wordt veroordeeld. De bond 
heeft immers aangezet tot wanprestatie. ‘Wij kunnen’, zegt Borstlap , ‘de rechter 
die uitspraak niet kwalijk nemen, want hij kan niet anders. De zaak is uitgezocht 
tot voor de Hoge Raad toe en het is nu wel bewezen, dat op grond van de bestaan-
de wetgeving een stakende arbeider in het algemeen met de sterke arm kan wor-
den gedwongen, weer aan het werk te gaan. En dat nu vinden de vakcentrales een 
ongewenste situatie’. Hij beklemtoont dat ‘de bona fi de vakbonden’ er niet ‘naar 
hunkeren om weer eens ouderwets te gaan staken’. Integendeel, ‘de vakcentrales 
zouden het van harte toejuichen, wanneer de ontwikkeling van de sociale verhou-
dingen in ons land in de toekomst een zodanige zou zijn, dat de noodzaak tot han-
tering van dit uiterste middel niet aan de vakbeweging zou worden opgedrongen’. 
Maar het ‘behoud van het maatschappelijk evenwicht tussen de organisaties van 
werkgevers en werknemers’ is van belang voor de maatschappelijke ontwikkeling. 
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728 11  ‘Samen groeien in profi el en getal’

Daarom moet de vakbeweging ‘als uiterste middel’ beschikken over het stakings-
wapen. In de wet moet worden vastgelegd dat bonden mogen oproepen te staken 
en dat leden aan die oproep gehoor mogen geven. De bonden moeten zich – zo 
haast Borstlap  zich te zeggen – ‘het spel eerlijk spelen’.219

Op 9 november 1960 wordt een advies over een wettelijke regeling van de werk-
staking openbaar. Vier hoogleraren, onder wie de rector van de cnv Kaderschool, 
W.F. de Gaay Fortman , komen met voorstellen om dat wettelijke recht tot stand 
te brengen. Binnen het cnv wordt een aparte commissie in het leven geroepen om 
de cnv-visie op dit rapport voor te bereiden. De cnv-commissie komt tot de con-
clusie dat het advies van de hooggeleerden gevolgd moet worden. De wet moet re-
gelen, dat ‘de verplichting van de arbeider om de bedongen arbeid te verrichten is 
geschorst, indien hij deelneemt aan een tegen de werkgever gerichte werkstaking, 
tenzij de werkstaking ten doel heeft de werkgever te bewegen tot gedragingen, 
welke in strijd zijn met bindende bepalingen van een collectieve arbeidsovereen-
komst, met bepalingen van een op hem toepasselijke regeling gegeven door of na-
mens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan of met de wet’. Een nogal juridische 
formulering die erop neerkomt dat de werkstaking is toegestaan zolang deze er 
maar niet op gericht is de werkgever tot iets onwettigs te dwingen.

Het spel moet eerlijk gespeeld worden, stelt Borstlap  al in zijn radiorede. Der-
halve moeten er spelregels zijn. De commissie stelt drie belangrijke regels voor. 
De werkgever mag – ten eerste – door de staking niet worden gedwongen ‘tot 
hem verboden gedragingen’. Vervolgens moet de werkstaking gericht zijn tegen 
de werkgever. Hiermee herhaalt de commissie een oud cnv-standpunt, dat ook al 
in de jaren ’10 werd ingenomen in verband met de weerzin tegen politieke stakin-
gen. Ten derde mag de vakbeweging niet oproepen tot staking als dat in strijd is 
met ‘de goede zeden’ of met ‘de zorgvuldigheid, welke het maatschappelijk ver-
keer betaamt’.220

Het advies van de commissie wordt op 18 september 1961 in de Verbondsraad 
aan de orde gesteld. Uit het verslag blijkt dat er verschil van inzicht bestaat tus-
sen de drie vakcentrales. Dat verschil spitst zich toe op de vraag wie tot de staking 
oproept. In de kern komt het er op neer dat het cnv de stakende arbeider wil be-
schermen – ongeacht de vraag wie tot de staking oproept. nvv en kab willen de 
staking zèlf juridisch beschermen. In de visie van het cnv kan in dat laatste geval 
rechtsongelijkheid ontstaan tussen een arbeider, die staakt als gevolg van een op-
roep door zijn bond, en een arbeider, die staakt als gevolg van een oproep, die niet 
van zijn bond afkomstig is. nvv en kab accepteren die rechtsongelijkheid, het cnv 
doet dat niet en wil de onrechtmatigheid laten beoordelen door de rechter.221 Fei-
telijk accepteert het cnv daarmee dat een ‘wilde staking’ rechtmatig kan zijn en 
dat is opvallend te noemen voor een organisatie, die terughoudend is met het uit-
roepen van stakingen. Blijkbaar weegt de rechtsbescherming van de arbeider in 
dit geval zwaarder.

In november 1964 brengt de Stichting van de Arbeid een advies uit aan de minis-
ter van Justitie, Y. Scholten  (chu), over de wettelijke vormgeving van het stakings-
recht. De Stichting is niet unaniem. De werkgevers hebben geen behoefte aan een 
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wettelijke regeling van het stakingsrecht, zij willen de zaak overlaten aan de rech-
ter. Een  arrest van de Hoge Raad uit 1960 waarin duidelijk wordt dat ‘er omstan-
digheden kunnen zijn waarin niet in redelijkheid de bedongen arbeidsprestaties 
van de werknemers kan worden gevraagd en de werkstaking dus geoorloofd is’, 
vinden werkgevers voldoende rechtsgrond. ‘De werknemers blijven van mening 
dat er wel een wettelijke regeling moet komen.’Deelnemen aan een staking wordt 
in het huidige recht geduid als wanprestatie van de werknemer en het proclame-
ren van een staking door een vakvereniging wordt als een onrechtmatige daad be-
schouwd. Een wettelijke regeling zou daarom zodanig moeten zijn, dat staking 
schorsing der arbeidsprestatie betekent en dat in beginsel geen sprake is van wan-
prestatie’. Wel zijn partijen het eens over het feit dat ernaar gestreefd moet worden 
om confl icten te voorkomen en uitgebroken confl icten ‘langs minnelijke weg op te 
lossen’. In dat verband speelt een Conventsvoorstel om te komen tot een ‘service-
instituut’, dat bij (dreigende) confl icten zijn diensten kan aanbieden, een rol. Maar 
ook hier is de Stichting verdeeld, zij het niet langs de gebruikelijke lijn, maar met de 
Conventspartners aan de ene en de overige leden aan de andere kant.222

Na het advies is de minister aan zet. Hij moet beslissen of hij een voorstel doet 
en zo ja welk voorstel. 

Het juridische debat speelt zich af in de Haagse vergaderzalen. Maar hoe kijken 
leden aan tegen het stakingswapen? Die vraag komt aan de orde in het ledenon-
derzoek Wat denkt het lid er van?, dat in oktober 1965 in de Verbondsraad aan de 
orde komt. De gedachte achter de vragen is, dat de vakbeweging ‘van een strijd-
organisatie, die de emancipatie van de arbeiders als haar voornaamste taak zag, is 
veranderd in een algemeen – ook door werkgevers – aanvaard beleidsinstituut, dat 
het strijdmiddel van de staking heeft verruild voor het vreedzame overleg’. Uit het 
onderzoek blijkt dat 66% van de ondervraagden ‘een staking als een uiterste mid-
del tegenover de particuliere werkgever’ goedkeurt, terwijl 34% dat niet doet. ‘Dit 
vrij hoge percentage van tegenstanders van staking als uiterste middel is des te op-
merkelijker, wanneer men bedenkt dat een dergelijke staking door de christelijke 
vakbeweging niet wordt verworpen’, schrijft de rapporteur. Hij gaat niet in op de 
achtergronden van dit standpunt, maar dat heeft ongetwijfeld te maken met de re-
ligieuze opvattingen van de leden. In reformatorische kring is staken niet in de eer-
ste plaats juridische contractbreuk, maar veeleer verzet tegen het – door God – bo-
ven de werknemer gestelde gezag. Het betoog van Talma  uit het begin van de eeuw 
over de vrijheid van de arbeidende stand heeft nog steeds niet iedereen overtuigd.223

‘Een kleine meerderheid (55%) is voor handhaving van het stakingsverbod voor 
alle overheidspersoneel, daarbij vaak gedreven door het motief, dat het anders een 
chaos zou worden’. Ook blijkt dat 92% van de leden tegenstander is van wilde 
stakingen. Een ruime meerderheid (71%) heeft voorkeur voor een bindende rech-
terlijke uitspraak in een confl ict boven het inzetten van het stakingswapen.

Het onderzoek brengt het cnv tot de conclusie dat de leden ‘het streven van de 
christelijke vakbeweging naar overleg en goede verhoudingen tussen werknemers 
en werkgevers beamen, waarbij stakingen alleen in het uiterste geval gehanteerd 
worden’.224 
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730 11  ‘Samen groeien in profi el en getal’

In 1966 wordt de zienswijze van de minister duidelijk. ‘Staken onder leiding van 
een vakvereniging is rechtmatig, tenzij er bijzondere redenen zijn om het optre-
den van de vakvereniging onrechtmatig te achten. Een vakvereniging, welke een 
werkstaking uitroept of zich daarachter stelt, handelt onrechtmatig, indien de 
werkstaking in strijd is met de verplichtingen van de vakvereniging uit hoofde 
van een collectieve arbeidsovereenkomst of indien zij in strijd is met de wet’. Dat 
is volgens het cnv de kern van het wetsontwerp dat de ministers I. Samkalden  
(pvda) – Justitie – en G.M.J Veldkamp  (kvp) – Sociale Zaken – ter advisering aan 
de ser voorleggen. Niet langer de werknemer, maar zijn vakvereniging is aanspra-
kelijk voor een staking. Daarmee is de werkstaking een ‘middel in de handen van 
de vakvereniging ter behartiging van de belangen van de werknemers’.225

Op 15 december 1967 vergadert de ser over een uit te brengen advies. Daarin 
komt de kritiek van de vakcentrales op met name twee punten tot uiting. Het ene 
bezwaar betreft het feit dat de werkgever een stakende werknemer direct mag ont-
slaan ondanks de schorsing van de arbeidsverplichting. Het  tweede bezwaar gaat 
in op de onduidelijkheid die blijft bestaan rond de vraag wanneer de vakbeweging 
onrechtmatig handelt. Tijdens de beraadslagingen blijkt dat minder grote verschillen 
bestaan dan aanvankelijk wordt gedacht. Feitelijk bereiken werkgevers en werkne-
mers op 15 december overeenstemming over dit punt en dat noopt tot herschrijving 
van het advies.226 Op 15 maart worden de beraadslagingen voortgezet en stelt de ser 
het advies vast.227 Er wordt ook een compromis bereikt over de inrichting van een 
arbitrage-instituut, waar het cnv al enige tijd voor pleit, maar waarvoor nvv en nkv 
weinig voelen. De ser komt tot de conclusie dat het wenselijk is een wettelijk voor-
ziening te treffen die de mogelijkheid opent tot arbitrage en een adequate organisatie 
daarvan. Het belangrijkste geschilpunt betreft de mogelijkheid van ‘uitsluiting’228 

die de werkgevers in de wet willen opnemen. De werkgevers willen daarmee voor-
komen dat de vakbeweging zich bij een stakingsactie kan richten op een beperkt 
aantal onderdelen van het bedrijf, zodat de stakingskosten voor de bonden gering 
zijn en de schade voor de onderneming groot (selectieve staking). De vakbeweging 
is sterk gekant tegen het opnemen van ‘uitsluiting’ in de wet, want op die manier 
wordt het evenwicht tussen bond en werkgever ernstig verstoord.229 

In april 1972 komt het stakingsrecht opnieuw aan de orde in de Verbondsraad. De 
wetsbehandeling in de Kamer is voortgegaan en de Memorie van Antwoord is voor 
de drie vakcentrales aanleiding zich opnieuw te beraden. Dat leidt tot een breed op-
gezette notitie van het Overlegorgaan, ook omdat ‘bij werkgevers en werknemers 
bedenkingen bestaan tegen het wetsontwerp inzake het stakingsrecht’. Hordijk , die 
het standpunt van het Overlegorgaan in de Verbondsraad verdedigt, brengt naar vo-
ren dat wat hem betreft het wetsontwerp kan worden teruggebracht tot één artikel in 
het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling ‘inhoudende dat deelneming aan een door de 
vakbeweging georganiseerde staking de arbeidsverplichting van de werknemer op-
schort zolang de rechter die staking niet heeft verboden of onrechtmatig verklaard’, 
is voldoende. Op grond van dat wetsartikel kan vervolgens aan de ser worden ge-
vraagd een stakingscode op te stellen. Hiermee kiest het cnv een andere opstelling 
dan eerder, maar samen met de andere vakcentrales is het Verbond tot de conclusie 
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gekomen dat de juridische uitleg van het wetsontwerp te beperkt is. Feitelijk maakt 
de wet alleen arbeidsvoorwaardenstakingen mogelijk en de vakbeweging wil niet 
in dat keurslijf gedwongen worden. Ook andere vormen van staking, bijvoorbeeld 
rond reorganisaties, moeten mogelijk zijn. Zo wordt in de notitie de mogelijkheid 
geopend om onder bepaalde voorwaarden een politieke staking te organiseren. In 
de notitie wordt gewezen op het feit dat het woord ‘politieke staking’ een ‘zwaar 
beladen begrip’ is. Zeker in cnv-kring is dat waar, want de christelijke vakbeweging 
heeft de mogelijkheid van een algemene staking, die gericht is tegen de overheid 
en de ondermijning van de maatschappelijke orde beoogt, altijd verre van zich ge-
worpen. De drie vakcentrales zijn het er over eens dat die vorm van vakbondsactie 
van de hand moet worden gewezen. ‘Behoudens buitengewone omstandigheden is 
een zodanige politieke staking in strijd met ons democratisch stelsel en moet zij als 
onrechtmatig worden beschouwd’. Het Overlegorgaan tekent hierbij aan dat on-
der ‘buitengewone omstandigheden’ ook maatregelen vallen ‘die de vakbeweging 
in de uitoefening van haar taak wezenlijk beperken of belemmeren’. Toch menen 
de opstellers van het concept, dat acties van de vakbeweging, ‘die ten doel hebben 
pressie uit te oefenen op politieke organen en welke akties krachtens hun aard een 
protest-karakter dragen en in de regel van beperkte duur zijn’ wel mogelijk moeten 
zijn. En dat is de Verbondsraad niet met de opstellers eens. Onder leiding van de 
gezaghebbende voorzitter van de ncbo, Wabe Wieringa , verzet de Verbondsraad 
zich tegen een al te frivole uitleg van de cnv-visie op het stakingsrecht. Wieringa  is 
van mening, dat ‘het recht op staking veiliggesteld moet worden, maar blijft tegen-
stander van protest- en politieke stakingen’. De voorzitter kan dan ook niet anders 
concluderen dan dat het cnv kan instemmen met de notitie behoudens de passages 
over protest- en politieke stakingen.230

Het verschil van mening dat tussen het cnv en de ander vakcentrales blijkt tij-
dens de Verbondsraadsvergadering, is maar een van de verschillen van opvatting 
in de maatschappelijke discussie. Het wetgevingstraject krijgt daardoor geen vaart 
– integendeel. In 1980 schrijft cnv-bestuurder Dick van de Kamp : ‘Er liggen twee 
wetsontwerpen al elf jaar op behandeling te wachten’. Een duidelijk gebrek aan 
voortgang. Daarbij speelt stellig een rol, dat er steeds meer twijfels komen rond 
de vraag  of er nog wel een wettelijke regeling nodig is. Daarvoor zijn feitelijk 
twee, samenhangende argumenten. ‘Er is al wel gebleken’, schrijft Van de Kamp  
in E&M, ‘dat het haast niet mogelijk is in een wet vast te leggen onder welke om-
standigheden een staking gerechtvaardigd is en wanneer niet’. Dat betekent in de 
praktijk dat er in veel gevallen een beroep op de rechter zal moeten worden ge-
daan. Het tweede argument om af te zien van wetgeving is, dat het Nederlandse 
parlement in 1978 het Europees Sociaal Handvest (esh) goedkeurt. Dat Handvest 
bepaalt in artikel 6 ‘het recht van werknemers en werkgevers op collectief optre-
den in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, be-
houdens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeids-
overeenkomsten’.231 Daarbij komt dat Nederlandse rechters na 1972 een andere 
invalshoek kiezen bij het beoordelen van een staking. In de jaren ’60 wordt een 
collectieve actie beoordeeld vanuit de individuele arbeidsovereenkomst. Het Hof 
te Amsterdam beoordeelt in 1972 de collectieve actie vanuit het collectieve ar-
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beidsrecht. Werknemers moeten collectief kunnen beschikken over een collectief 
pressiemiddel. Daarbij speelt de ingediende stakingswet – hoewel nog niet in het 
parlement afgehandeld – op de achtergrond een rol, evenals het al genoemde esh.232 

Bij de goedkeuring van het esh maakte het kabinet een uitzondering voor het 
overheidspersoneel, dat op basis van de ‘worgwetten’ van Abraham Kuyper  uit 
1903 geen stakingsrecht heeft. Die wetgeving wordt in 1980 op grond van het goed-
gekeurde esh ingetrokken, zij het dat – volgens het kabinet – die intrekking niet be-
tekent dat ambtenaren wel stakingsrecht krijgen. Van de Kamp  concludeert ietwat 
cynisch: ‘als ambtenaren staken zijn ze nog niet strafbaar, maar toch mag het niet’. 
In het vervolg van zijn betoog vraagt de cnv-bestuurder zich af of ook ambtenaren 
niet voluit het recht op collectieve actie moeten krijgen, waarbij de rechter optreedt 
als waakhond van het algemeen belang. Aan de hand van een reeks voorbeelden 
maakt hij duidelijk niet overtuigd te zijn van een aparte regeling voor ambtenaren, 
hoewel hij wel begrip heeft voor problemen die de overheid kan krijgen als de open-
bare orde, als gevolg van een staking, niet meer te handhaven zou zijn. In de prak-
tijk blijkt de rechter ambtenarenacties met inachtneming van bepaalde zorgvuldig-
heidseisen goed te keuren vanuit de huiselijke gedachte dat wat niet verboden is, 
is toegestaan. Ambtenarenstakingen gericht op verbetering van arbeidsvoorwaar-
den zijn geen politieke stakingen en worden derhalve toegestaan door de rechter.

Stakingsrecht is dus rechtersrecht – net als in veel andere Europese landen. Daar 
is op zich niets mis mee, maar het kan wel leiden tot haaks op elkaar staande uit-
spraken van rechters. Van de Kamp  bepleit dan ook de instelling van een Stakings-
kamer, die onder leiding van gespecialiseerde rechters alle arbeidsconfl icten in 
Nederland gaat behandelen.

De geschiedenis van het stakingsrecht overziende, zijn er drie fases te onderschei-
den. In de eerste fase worden stakingen benaderd als iets strafrechtelijks. Die fase 
eindigt in 1969 als een wetsontwerp poogt het stakingsrecht een juridische basis 
te geven. De derde fase begint in 1986 met het ns-arrest.233 Dit arrest ‘vertaalt’ het 
esh feitelijk naar Nederlandse verhoudingen. Het arrest bepaalt dat staken is toe-
gestaan mits voldaan wordt aan de spelregeltoetsing en aan de misbruiktoetsing. 
De spelregeltoetsing wil zeggen dat er bepaalde spelregels in acht moeten worden 
genomen. Daarbij gaat het vooral om de vraag of sprake is geweest van ordelijk 
en serieus overleg. De  misbruiktoetsing wil zeggen dat gekeken wordt of stakers 
meer schade aanrichten dan strikt noodzakelijk is – een staking kan nooit zonder 
schade voor de tegenpartij verlopen, maar er moet sprake zijn van evenredigheid 
tussen doel en middelen. Het ns-arrest vormt de basis voor het rchtersrecht sinds 
het midden van de jaren ’80.

Het vooral juridische debat over het stakingsrecht zal de meeste cnv-leden niet 
bijster interesseren. De complexiteit van de argumenten is aan velen niet besteed. 
Dat wil niet zeggen dat leden geen opvattingen hebben over stakingen en andere 
collectieve acties. In het midden van de jaren ’60 blijkt dat cnv-leden in overwe-
gende mate de werkstaking als ultiem vakbondswapen accepteren. Dat beeld is eind 
jaren ’80 nadrukkelijk anders. Uit een cnv-onderzoek naar de grenzen van de ac-
tiebereidheid blijkt dat nog maar 26% van de leden de werkstaking als actiemiddel 

664-734•Hazenbosch H11.indd   732 08-04-2009   22:40:40



toelaatbaar vindt. Andere vormen van collectieve acties, zoals stiptheidsacties en 
werkonderbreking, worden door een kleine meerderheid wel geaccepteerd. De on-
derzoekers dragen een aantal verklaringen voor de geringe actiebereidheid aan. Zij 
wijzen erop dat de geringe actiebereidheid een hypotheek legt op de organisatie van 
vakbondsacties. Zij concluderen, dat het ‘met cnv-leden niet onmogelijk is om acties 
te voeren, maar steeds zal ruime aandacht gegeven moeten worden aan de rechtvaar-
diging van de gekozen strategie’. In de zienswijze van de onderzoekers spelen ook 
andere overwegingen een rol. ‘Het feit dat in meerdere gevallen cnv-bonden verko-
zen niet mee te doen met acties van hun fnv-collega’s, heeft mogelijk geresulteerd in 
een “scheiding der geesten”, waarbij binnen de marktsector de meer militante leden 
zich inmiddels bij de fnv-bond hebben aangesloten en de minder militante leden 
bij de cnv-bond’. Ook de ervaring met specifi eke acties – vooral het verlies daar-
van – maakt het voeren van collectieve acties minder aantrekkelijk.234 Het is daarbij 
niet onaannemelijk dat ook de verhoudingen op de arbeidsmarkt en de sociaal-eco-
nomische situatie een rol spelen bij de actiebereidheid. Hoge werkloosheid en een 
breed gevoel van economische misère hebben stellig invloed. Stakingen kunnen de 
onderneming schaden en die schade kan zich vertalen in verlies van werkgelegen-
heid. Werknemers nemen wellicht het tijdelijk ongemak van een collectief ongelijk 
voor lief vanuit het besef dat een ‘lager loon’ beter is dan geen loon. Het beeld dat 
ontstaat op basis van het onderzoek aan het eind van de jaren ’80, verandert in de 
jaren ’90. Het cnv is in die periode zelfs relatief vaker bij stakingen betrokken dan 
de fnv.235 Dat duidt wellicht niet op een andere principiële benadering van het sta-
kingswapen onder de leden, maar wel op feitelijk ander gedrag.

In het begin van de 21ste eeuw komt het stakingsvraagstuk opnieuw aan de orde, 
nu toegespitst op de vraag of politieke stakingen zijn toegestaan. Die vraag komt 
aan de orde aan de vooravond van de vakbondsmanifestatie op het Museumplein. 
Op 1 oktober komt het Algemeen Bestuur bijeen om de klokken voor de volgen-
de dag gelijk te zetten en om zich te beraden over de vervolgstappen. Ter voor-
bereiding op die discussie ligt een notitie van Hazenbosch  voor over de vraag of 
politieke stakingen passen in het moderne cnv-beleid. Zolang er nog geen demo-
cratische besluiten zijn genomen – zo betoogt hij – is het mogelijk verzet te ple-
gen, zij het binnen de al lang bestaande opvattingen. In de  notitie komt evenwel 
een nieuw aspect aan de orde. De auteur stelt de vraag of een politieke staking ooit 
geoorloofd is. Hij meent dat ‘in die gevallen dat de fundamentele grondrechten,236 
waarop de vakbeweging is gebaseerd, structureel worden geschonden (…) een po-
litieke staking als laatste redmiddel geoorloofd is, ook al omdat de rechtsstaat dan 
zijn eigen beginselen verkwanselt’. Het Algemeen Bestuur deelt deze opvatting, 
zij het dat de ruime meerderheid van opvatting is dat de kabinetsplannen niet in 
strijd kunnen worden genoemd met die fundamentele rechten. Stakingen passen 
derhalve niet als actiemiddel bij het vpl-dossier. In de praktijk blijft het cnv dus 
een tegenstander van een politieke staking. Maar uit het verslag van de vergade-
ring van het Algemeen Bestuur op 4 oktober 2004 blijkt dat ‘cnv Publieke Zaak 
en de Onderwijsbond cnv een formeel voorbehoud maken bij het uitsluiten van 
politieke stakingen. Daar waar nodig behouden de bonden zich dat recht voor met 
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inachtneming van het standpunt van het Algemeen Bestuur in deze. Komende we-
ken zullen betreffende bonden hierover nog spreken met hun kaderleden. Staken 
kan ook worden gezien als het gebruik maken van recht om te demonstreren’.237 
Een opvallende koerswending van de twee grote bonden van het cnv. Hoewel 
de meerderheid vasthoudt aan de oude beleidslijn, is er blijkbaar ruimte ontstaan 
voor een andere lijn. Deze verandering is alleen te begrijpen vanuit het sterke ge-
voel bij veel leden van deze bonden door de overheid niet serieus te worden geno-
men, ook omdat de twee rollen van de overheid – als wetgever en als werkgever 
– niet altijd te scheiden zijn. Blijkbaar leidt die beleving tot een verschuiving in het 
denken binnen deze organisaties. Of de verschuiving van blijvende betekenis is 
voor het denken binnen het cnv, laat zich slechts raden. Ook de omstandigheden 
in oktober 2004 aan de vooravond van de massademonstratie op het Museumplein 
kunnen hebben bijgedragen aan deze koerswijziging.

De discussies in het Algemeen Bestuur behoeven niet noodzakelijkerwijs de op-
vattingen van de leden te weerspiegelen. Werknemers lijken vooral te staken op 
grond van hun belangen en minder op grond van hun ideologische inzichten, zo 
concludeert Van der Velden in zijn studie naar stakingen in Nederland. In het 
voorjaar van 2007 is opnieuw onderzoek gedaan naar de opvattingen van cnv-le-
den. Daarbij is gebruik gemaakt van het cnv-ledenpanel en is een aantal van de 
vragen uit de onderzoeken van de jaren ’60 en de jaren ’80 opnieuw gesteld.

In de jaren ’60 en eind jaren ’80 is de leden gevraagd welke actiemiddelen zij toe-
laatbaar achten. Diezelfde vraag is in 2007 aan het ledenpanel voorgelegd. Uit de 
cijfers blijkt dat de vraag of stakingen een toelaatbaar actiemiddel zijn, in de loop 
van de tijd duidelijk anders wordt beantwoord. Eind jaren ’60 meent 66% van de 
leden dat stakingen toelaatbaar zijn, in 1989 is dat slechts 26% en in 2007 geeft 51% 
van de paneldeelnemers aan dat stakingen tot het actiereportoire kunnen behoren. 
De signifi cant verschillende uitkomsten laten zich in hun onderlinge samenhan-
gen niet gemakkelijk verklaren, maar de lage score in de jaren ’80 kan samenhan-
gen met de sociaal-economische situatie, die door hoge werkloosheid wordt ge-
kenmerkt. 

Eind jaren ’60 blijkt dat een kleine meerderheid van de cnv-leden voorstander is 
van het handhaven van het stakingsverbod voor overheidspersoneel. Het ledenpa-
nel in 2007 denkt daar duidelijk heel anders over: slechts 19% van de ondervraag-
den geeft aan dat mensen in overheidsdienst niet mogen staken.238 Blijkbaar zijn 
veel van de principiële discussies over de positie van het overheidspersoneel op de 
achtergrond geraakt en zijn werknemers in de collectieve sector gewone werkne-
mers geworden.

In de loop van de tijd zet het cnv in op arbitrage als alternatief voor staking. In 
het ser-advies dat in 1968 verschijnt, wordt de mogelijkheid geopperd om in wet-
geving kaders voor die arbitrage aan te reiken. Is in de jaren ’60 circa driekwart 
van de ondervraagden voorstander van bemiddeling, in 2007 is 91% dat. Blijkbaar 
voelen leden zich aangesproken door de cnv-benadering dat niet het confl ict maar 
het gesprek moet worden gezocht. Staking blijft het uiterste middel.239
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Honderd jaar geschiedenis in tien hoofdstukken – het ‘waarom’ daarvan heb ik 
in de Inleiding op deze studie toegelicht. Het is een indeling met voordelen, maar 
ook met nadelen. Zo dreigt het gemis dat de lange ontwikkeling door de tijd heen 
verdwijnt achter de horizon van de decennia. Daarom kijk ik in dit hoofdstuk te-
rug op de belangrijkste lange lijnen in deze geschiedenis van het cnv met als doel 
het beantwoorden van de centrale vraag van deze studie zoals in de inleiding ver-
woord: is het cnv in de loop van zijn geschiedenis geweest wat het wil zijn, te we-
ten een christelijk-sociale beweging? Om die vraag te kunnen beantwoorden om-
schreef ik het begrip christelijk-sociale beweging met behulp van zes kenmerken. 
In samenhang met deze centrale vraag benoemde ik de vijf thema’s, die in dit boek 
telkens terugkomen: de vereniging, het sociaal-economisch beleid, de sociale ze-
kerheid, de medezeggenschap en de relaties die het cnv onderhoudt om zijn doe-
len te realiseren. Daarbij ging het ook om de vraag of het cnv invloed heeft gehad 
op de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in Nederland. Nu deze geschie-
denis is geschreven, is het tijd om de centrale vraag aan de hand van de genoemde 
kenmerken te beantwoorden. 

12.1   Eerste kenmerk: impuls

Een sociale beweging heeft een impuls nodig om te ontstaan, om als beweging op 
gang te komen. Duidelijk is dat de ‘sociale quaestie’, die in de laatste decennia van 
de 19e eeuw veel aandacht trekt, een belangrijke impuls vormt voor het ontstaan 
van christelijk-sociale organisaties. Wij maakten kennis met Patrimonium, waar-
uit met de nodige omwegen en na het nodige debat de christelijke vakbeweging 
ontstaat, zij het dat ook los van Patrimonium christelijke arbeiders de rijen sluiten 
in vakorganisaties. Deze twee stromingen in christelijk vakbondsland ontmoeten 
elkaar in 1909 binnen het cnv, dat zij samen oprichten.

Dit ontstaan ligt eigenlijk wel voor de hand, want in dezelfde tijd worden veel 
andere vakorganisaties opgericht en wordt het landelijk samenwerkingsverband, 
dat het cnv is, voorafgegaan door de oprichting van het nvv in 1905. Overigens 
sluit de ontwikkeling in Nederland aan bij een Europese trend, zoals bijvoorbeeld 
in 1908 blijkt tijdens het Christelijk Vakverenigingscongres te Zürich.

Een tweede moment dat in dit kader van belang is, is de heroprichting van het 
cnv na de Tweede Wereldoorlog. De discussies tijdens de oorlog, waarbij vanuit 
een verzuilde maatschappijvisie wordt nagedacht over de inrichting van de Neder-
landse samenleving na de oorlog, vormen voor het cnv een belangrijke impuls voor 
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de heroprichting. Feitelijk herformuleert het cnv de reden voor zijn ontstaan door 
duidelijk te maken een rol te willen spelen in de wederopbouw en op langere termijn 
betrokken te willen zijn bij de inrichting en uitwerking van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie. De arbeider krijgt nieuwe verantwoordelijkheden en het cnv 
meent dat daarbij een rol is weggelegd voor de christelijke vakbeweging.

Een derde moment, dat in dit verband genoemd moet worden, is het gegeven 
dat het onderzoek naar een mogelijke federatie tussen de drie vakcentrales in Ne-
derland begin 1974 volkomen vastloopt. Het cnv moet zijn eigen weg gaan. De 
herkenbaarheid als christelijk-sociale organisatie speelt daarbij in de beleving van 
de christelijke vakcentrale een belangrijke rol. Het cnv moet zich – voor de derde 
keer in zijn bestaan – opnieuw ‘oprichten’.

12.2   Tweede kenmerk: problematiek

Een tweede kenmerk van een sociale beweging is een herkenbare eigen problematiek 
onder welke noemer mensen kunnen worden gemobiliseerd. In het voorafgaande 
hebben wij drie centrale thema’s uit de cnv-geschiedenis verkend: het sociaal-econo-
misch beleid, het sociale zekerheidsbeleid en het beleid rond de medezeggenschap. 
Daar werd duidelijk dat het cnv zich – op uiteenlopende wijze en met meer of min-
der invloed – sterk maakt voor de problemen op deze terreinen. Daarbij maakt het 
eigen keuzes, zij het dat die niet altijd tot het bittere einde worden volgehouden.

Over deze drie thema’s neemt de vakcentrale in de loop van de tijd standpunten 
in, maar is nooit zelf de beslisser over de gebeurtenissen. Besluitvorming over het 
sociaal-economisch beleid gebeurt op andere plaatsen en hetzelfde geldt voor de 
wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en medezeggenschap. Het cnv kan 
– al dan niet gesteund door een unanieme opvatting van zijn leden (de bonden) – 
proberen om invloed op die besluitvorming te krijgen. Dat kan door (unanieme) 
adviezen te geven aan het kabinet, door te overleggen met politieke besluitvor-
mers en door het beïnvloeden van de publieke opinie. Op het gebied van de ar-
beidsvoorwaarden kan de vakcentrale ook standpunten innemen of proberen een 
bepaalde coördinatie tot stand te brengen, maar hier zijn het de bonden en hun le-
den die de feitelijke beslissingen over het cao-beleid nemen.

Nederland is een land van politieke minderheden, die in wisselende combina-
ties proberen een bepaald beleid tot stand te brengen. Ook in vakbondsland tre-
den meerdere vakcentrales op. Weliswaar is eerst het nvv, later de fnv, groter dan 
de twee andere centrales, maar de positie van het nvv respectievelijk de fnv wordt 
mede beïnvloed door de mogelijkheid dat de twee andere vakcentrales – buiten 
de grootste centrale om – een vergelijk met de werkgevers bereiken.2 In dat geval 
staat de grootste misschien niet echt buitenspel maar wel aan de kant, zij het dat 
door die positie belangrijke ontwikkelingen kunnen worden vertraagd of tegen-
gehouden, zoals blijkt uit het bijna-akkoord in 1979.

Uit deze korte duiding mag duidelijk worden dat een vakcentrale altijd op zoek 
is naar de balans tussen wat intern op draagvlak kan rekenen en wat extern tot 
overeenstemming kan leiden.3 Het gaat met andere woorden om het evenwicht 
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tussen de logic of membership en de logic of infl uence. De werkelijkheid is even-
wel complex, want standpunten en opvattingen komen niet uit de lucht vallen en 
zijn vaak het gevolg van wederzijdse beïnvloeding. Een loonvraag, die het cnv 
formuleert, komt de laatste jaren tot stand op basis van de Doorn-formule.4 On-
danks een formule is er geen sprake van een mechanisme dat automatisch tot een 
resultaat leidt. Er is overleg met de bonden, die een beeld hebben van wat leden 
willen, en er wordt met meer dan een scheef oog gekeken naar de voornemens in 
fnv-kringen, die weer gebaseerd zijn op contacten met de fnv-bonden, die ook 
contacten hebben met cnv-bonden. Kortom: het formuleren van een loonvraag 
door de vakcentrale is een complex geheel, zeker als ook de politieke besluitvor-
mers met behulp van het eigen instrumentarium invloed proberen uit te oefenen. 
Wat voor de loonvraag geldt, is breder van toepassing. Standpunten aan het begin 
van een discussie zijn zelden de standpunten aan het eind daarvan, de vaardigheid 
om compromissen te sluiten is dringend noodzakelijk in een land vol minderhe-
den – het gebrek aan die vaardigheid leidt er veelal toe dat de gebrekkige wordt 
buitengesloten. Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Zo leidt het optre-
den van Troelstra  er in 1918 toe dat zijn sdap jarenlang buiten de politieke be-
sluitvorming wordt gehouden. Het optreden van de evc in jaren na 1945 wordt 
nagenoeg onmogelijk gemaakt doordat deze organisatie wordt gezien als een 
communistische mantelorganisatie, waarop men niet kan vertrouwen. Gebrek aan 
vertrouwen speelt begin 1974 ook een rol in het beëindigen van de besprekingen 
tussen de drie vakcentrales over hun samenwerking.

Een balanszoeker die de vaardigheid heeft om compromissen te sluiten, zal niet 
altijd herkenbaar zijn in het eindresultaat van een beleidsinspanning, zeker ook 
omdat het succes vele moeders kent, de mislukking niet meer dan een stiefvader. 
Het is dan ook niet gemakkelijk om aan te geven of en zo ja welke invloed het cnv 
heeft (gehad).5 De opvattingen van Amelink  over werknemersmedezeggenschap 
op sectorniveau in de jaren ’20 maken duidelijk dat hij de geringe invloed die ar-
beiders op zaken die voor hen van vitaal belang zijn, wil vergroten. Rupperts  be-
zwaren tegen de geleide loonpolitiek kunnen gemakkelijk begrepen worden uit de 
wens meer invloed van de vakbeweging op de welvaartsverdeling te krijgen. Het 
cnv-pleidooi voor de overdracht van de werknemersverzekeringen in het midden 
van de jaren ’80 is te begrijpen uit de wens meer invloed te verwerven op het soci-
ale zekerheidsstelsel. Maar het begrijpen van de wens om invloed te hebben, leidt 
niet per defi nitie tot aanwijsbare invloed. Soms is een bepaald element wel duide-
lijk herkenbaar. In de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid, wordt 
onderscheid gemaakt tussen mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt 
zijn en mensen die dat niet zijn en voor wie werkhervatting doel moet zijn. Deze 
‘knip’ is in 2000 voorgesteld door het cnv, overgenomen door de Commissie-
Donner  en heeft via het ser-advies een plaats gekregen in de Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermogen (wia). Dat is een voorbeeld van directe invloed, maar 
het is een zeldzaam voorbeeld. Bij een goed compromis is het immers zo dat iede-
re deelnemer zich als winnaar kan beschouwen zonder zich daar al te nadrukkelijk 
op te laten voorstaan. Zo gezien heeft iedereen invloed omdat niemands invloed 
is te herkennen. Ook op een ander beleidsterrein is de invloed van het cnv her-
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kenbaar. Eind jaren ’80 vraagt het cnv mede als een reactie op de toename van het 
aantal gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt, aandacht voor de gehuwde vrouw 
die geen beroepsarbeid verricht. In een Conventsnota komt men niet verder dan 
het bepleiten van een hogere kinderbijslag, maar op de achtergrond speelt de con-
troverse tussen de economische zelfstandigheid van vrouwen – waardoor er na-
genoeg een plicht op deelname aan betaalde arbeid ontstaat – en de keuzevrijheid 
van gehuwde vrouwen om al dan niet betaalde arbeid te verrichten. De herwaar-
dering van het gezinsdenken heeft stellig invloed op het denken binnen het cda, al 
was het maar omdat cnv-medewerker Kastelein op verschillende plaatsen zeer ac-
tief betrokken is bij de ontwikkeling in dat denken. Door de gekozen benadering 
draagt het cnv herkenbaar bij aan de ontwikkeling in het denken over het verrich-
ten van betaalde arbeid door mensen: er moet sprake zijn van een zekere mate van 
keuzevrijheid. Gezien het christelijk-sociaal verantwoordelijkheidsdenken past 
deze opstelling goed bij het cnv.

Het cnv streeft naar medezeggenschap op het terrein van werk en inkomen. Tij-
dens de eerste Vakvereenigings-Cursus in 1910 noemt cnv-voorzitter Diemer  het 
cnv een ‘economische vereeniging’, die tot doel heeft om de arbeidsvoorwaarden 
te verbeteren. Hij wil dat collectieve arbeidsovereenkomsten tot stand komen in 
overleg tussen werkgevers en werknemers. Zijn pleidooi voor arbeidsvoorwaar-
delijke medezeggenschap vindt in de loop van de tijd ruimhartig navolging en 
krijgt een wettelijke basis in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en in 
de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen 
van collectieve arbeidsovereenkomsten. In dat opzicht realiseert het cnv zijn doel. 
In het begin van de 21ste eeuw is de cao het arbeidsvoorwaardeninstrument van 
werkgevers en werknemers gezamenlijk en vormt het de basis voor tal van andere 
regelingen in sectoren of bedrijven.

Tijdens een bijeenkomst in maart 1921 verwoordt Herman Amelink  zijn verder-
gaande visie op het vraagstuk van arbeidersinvloed. Hij bepleit het tot stand bren-
gen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo), daaraan geïnspireerd door 
opvattingen in de rooms-katholieke wereld. Amelink  geeft wel een eigen invul-
ling. De pbo moet niet van boven af worden opgelegd, maar organisch vanuit het 
bedrijfsleven groeien. Amelinks visie op medezeggenschap wordt overigens niet 
zonder meer gedeeld binnen het cnv. Sommigen menen dat de confl icten hierover 
met onder andere vu-hoogleraar Dooyeweerd  eerder schadelijk zijn voor het cnv 
dan profi jtelijk. Ondanks de interne discussies fi gureert het streven naar publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisaties in de opeenvolgende cnv-programma’s. 

De Wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die in 1950 het parlement pas-
seert, is niet de wet die het cnv voor ogen staat, maar wordt wel beschouwd als een 
stap in de goede richting. Het cnv is een van de spelers in het complexe geheel van 
opvattingen, die tot een compromis leiden, dat tot wet wordt verheven. Niemand is 
echt tevreden, maar het cnv viert in 1953 als de eerste pbo-organen tot stand komen 
– voor cnv-begrippen uitbundig – feest. Een belangrijke zaak is (deels) gerealiseerd 
en dankbaarheid past. De pbo wordt niet wat er van verwacht wordt en de beteke-
nis van de medezeggenschap binnen de arbeidsorganisaties neemt toe. 

735-757•Hazenbosch H12.indd   738 08-04-2009   22:41:01



Het cnv heeft binnen de protestants-christelijke zuil op dit punt duidelijk po-
sitie gekozen, maar een duidelijke positie wil nog niet zeggen dat er sprake is van 
invloed. Afgemeten aan het stemgedrag van de arp-fractie in de Tweede Kamer, 
moet worden vastgesteld dat het cnv er niet in is geslaagd om tijdens de bijna 30 
jaar durende discussie de geestverwante antirevolutionairen te overtuigen. Ander-
zijds vormt het gegeven dat het cnv net als de andere centrales voorstander is van 
publiekrechtelijke ordening, de basis voor de wetgeving. 

Het cnv, dat eerst een tegenstander is van de ondernemingsraad, kiest eind jaren 
’60 duidelijk een andere koers, ook omdat dan duidelijk is dat medezeggenschap 
via de pbo mislukt is. Daarbij wordt de ondernemingsraad geplaatst in een breder 
perspectief van medezeggenschap op het strategische niveau van de onderneming: 
het Verbond bepleit werknemersbetrokkenheid bij de samenstelling van de raad 
van commissarissen. Met name in de jaren ’60 en ’70 worden er principiële gevech-
ten gevoerd over de invloed van werknemers op de besluitvorming. Het cnv is via 
de ser direct betrokken, maar slaagt er niet altijd in de eigen visie overgenomen te 
krijgen in de adviezen van de Raad. Zo wil het cnv een ondernemingsraad waar-
aan ook de ondernemer deelneemt vanuit de gedachte dat een onderneming een 
samenwerkingverband is, maar dat standpunt krijgt geen politieke meerderheid. 
Toch is veel van de cnv-inbreng rond de taken en bevoegdheden van onderne-
mingsraden terug te vinden in de uiteindelijke wetgeving die minister van Sociale 
Zaken Albeda  in 1979 door het parlement loodst.

De discussies over de rechtsvorm van de onderneming slepen zich voort in de 
tijd. De eerste gesprekken daarover beginnen binnen het Verbond al eind jaren 
’40 en leiden tot een aantal contouren, die in de loop van de tijd in hoofdlijnen 
veranderen. Het cnv wil werknemersinvloed op de strategische besluitvorming 
binnen de onderneming. De commissie-Verdam  spreekt zich in de jaren ’60 als 
eerste uit over de vormgeving van het ondernemingsbestuur, maar werkgevers en 
werknemers blijven het tot 2002 feitelijk oneens over de vraag of werknemers de 
mogelijkheid moeten krijgen de benoeming van de raad van commissarissen door 
het doen van een voordracht te beïnvloeden. Het ‘Wonder van De Haag’ in 1969 
geeft de ondernemingsraad zeer bescheiden invloed op de benoeming van de le-
den van raden van commissarissen. Feitelijk blijft deze beperkt tot een negatieve 
inzet: een ondernemingsraad kan de benoeming van een commissaris proberen te 
blokkeren. 

Het cnv heeft principiële opvattingen ontwikkeld over het bestuur van de on-
derneming, maar zijn zienswijze op de praktische vertaling daarvan verandert in 
de loop van de tijd. Er worden allerhande oplossingen bedacht om het principe 
in de praktijk toe te passen, maar veelal moet genoegen worden genomen met een 
compromis dat slechts in beperkte mate tegemoet komt aan de principiële uit-
gangspunten. Dat geldt in 1969, in 2002 en in 2007.

Het cnv streeft ook naar medezeggenschap op het terrein van de sociale zeker-
heid. In navolging van Talma  is het cnv voorstander van een verzekeringsstelsel 
en een verklaard tegenstander van een oplossing via de staat. De vakbeweging kent 
van oudsher eigen werkloosheidsverzekeringen, die als gevolg van de Eerste We-
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reldoorlog onder toenemende invloed van de overheid komen. De snel oplopen-
de werkloosheid brengt de fondsen in 1914 aan de rand van de fi nanciële afgrond 
en alleen door ingrijpen van de overheid blijven zij overeind. De overheid betaalt 
vanaf die tijd in belangrijke mate en bepaalt derhalve de hoofdlijnen, terwijl tot 
1940 de uitvoering in handen is van de bonden.  

In de naoorlogse jaren speelt de discussie over de vormgeving van de werkne-
mersverzekeringen, waarbij de organisatie van de uitvoering de nodige aandacht 
trekt. Ontegenzeggelijk heeft het cnv op deze discussie invloed gehad, al was het 
maar omdat oud-cnv-voorzitter Stapelkamp  als ar-Kamerlid slaagt in zijn po-
ging de uitvoering aan de bedrijfstakken op te dragen in plaats van aan één admi-
nistratiekantoor. Op de achtergrond woedt een principieel debat, namelijk over 
de betekenis van werknemerszekerheid. In de sociaal-democratische visie staat de 
vrijwaring van gebrek centraal, in de christelijk-sociale visie, die door cnv en kab 
wordt verwoord, gaat het veeleer om een rechtvaardig loon, waarmee de werk-
nemer niet alleen in zijn dagelijkse levensbehoeften moet kunnen voorzien, maar 
ook een verzekering voor kwade dagen moet kunnen betalen. In de sociaal-de-
mocratie gaat het om een collectieve overheidsverantwoordelijkheid, terwijl het 
in het christelijk-sociaal denken veeleer gaat om de vormgeving van de persoon-
lijke verantwoordelijkheid. In de sociaal-democratische visie moet de overheid 
dan ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering, terwijl in de christelijk-soci-
ale visie het vooral het georganiseerde bedrijfsleven is dat de werknemersverze-
keringen vorm geeft en uitvoert. De Organisatiewet sociale verzekeringen, die in 
1952 het parlement passeert, bevat een compromis: de uitvoering wordt opgedra-
gen aan het bedrijfsleven, terwijl de regelgeving – de polisvoorwaarden – bij wet 
worden vastgelegd. Deze wet bepaalt ook wie wel en wie niet onder de werkings-
sfeer van de regelgeving vallen. Het cnv accepteert dat de Noodwet-Drees  gefi -
nancierd wordt door middel van een omslagstelsel en doet dat vanuit de gedachte 
dat de defi nitieve vormgeving van de oudedagsvoorziening een andere structuur 
zal krijgen. Dat blijkt met de invoering van de aow niet het geval. Formeel wordt 
er premie betaald, maar de band tussen premiebetaling en het ontvangen van een 
uitkering wordt van meet af aan losgelaten. De aow is dan ook alleen in naam een 
volksverzekering, praktisch gezien is het een staatspensioen.

In de loop van de jaren ’60 neemt het cnv voorzichtig afstand van de verze-
keringsgedachte, die na verloop van tijd eigenlijk alleen nog in de wereld van de 
pensioenen overeind blijft. Het cnv verzet zich – net als de andere vakcentrales 
– in de jaren ’80 tegen de afbraak van het stelsel en de vakbeweging slaagt erin 
de meest ingrijpende voorstellen te verzachten. Op de achtergrond spelen de in-
formele contacten tussen cnv-ers en leden van het kabinet ongetwijfeld een rol. 
Daarbij bepleit het cnv – soms met steun van het cda – telkens opnieuw de over-
dracht van de werknemersverzekeringen aan sociale partners. Hoewel het cnv de 
enige is die dat pleidooi voert, wordt rond de Ziektewet eind jaren ’80 succes ge-
boekt. Toch ontstaat in de politiek begrijpelijkerwijs het beeld dat de vakbewe-
ging niet echt wil meewerken aan het op orde brengen van de sociale zekerheid, 
waardoor de overtuiging groeit dat het politieke primaat op dit terrein moet wor-
den hersteld. Blijkbaar meent de politiek dat de invloed van de overlegstructuren 
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een negatieve invloed heeft op de macro-economische ontwikkelingen. Derhalve 
moet de invloed van die structuren en daarbinnen de invloed van werkgevers- en 
werknemersorganisaties verminderen.6 Het feit dat sociale partners er – met uit-
zondering van de al genoemde Ziektewet – niet in slagen unaniem te adviseren 
over aanpassingen in de sociale zekerheid, draagt daar zeker aan bij. De vakbe-
weging – en dus het cnv – wordt beschouwd als een onderdeel van het probleem, 
niet langer als een deel van de oplossing. De parlementaire enquêtecommissie, on-
der leiding van Buurmeijer , uit in 1993 ernstige beschuldigingen aan het adres van 
de sociale partners, die met collectieve middelen de eigen reorganisatieproblemen 
oplossen. Gevolg van deze ontwikkeling is, dat het cnv in betrekkelijk korte tijd 
tal van bestuurlijke en adviserende posities verliest. Zeker ten tijde van de twee 
opeenvolgende ‘paarse’ kabinetten beschikt het cnv over minder goede contac-
ten in het kabinet en zijn de mogelijkheden werkelijk invloed uit te oefenen meer 
dan schaars. Het cnv verzet zich – overigens niet als enige – keer op keer tegen 
het terugdringen van de rol van de sociale partners, maar dat mag niet baten. Wel-
licht speelt daarbij ook een rol dat de sociale partners – hoewel zij soms unanieme 
standpunten innemen – wezenlijk van mening verschillen. De werkgevers wil-
len wel invloed – zo is de indruk – maar ontwijken de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering, terwijl binnen de fnv ten minste begrip bestaat voor het optreden 
van de overheid. Het cnv verzet zich, maar laat zich ook meeslepen. Ter illustra-
tie: het cnv dreigt bij herhaling het bestuur van de openbare arbeidsvoorziening 
te verlaten, maar maakt dat dreigement op geen enkele manier waar, zelfs niet als 
hardop wordt vastgesteld dat op geen enkele manier tegemoet wordt gekomen 
aan de voorwaarden die het Verbond stelt. Overigens kan het feit dat de openbare 
arbeidsvoorziening vanaf 1991 tripartiet wordt bestuurd, beschouwd worden als 
de laatste stap in de ontwikkeling van de medezeggenschap van werknemers (en 
werkgevers) wat betreft het verkrijgen van verantwoordelijkheid op een beleids-
terrein dat van wezenlijke betekenis is voor werknemers.

De medezeggenschap van werknemersvertegenwoordigers betreffende de uitvoe-
ring en de beleidsbepaling van het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid is aan 
het begin van de 21ste eeuw gereduceerd tot het lidmaatschap van de weinig invloed-
rijke Raad voor Werk en Inkomen. Het is dan ook niet verrassend dat het cnv zich 
opnieuw sterk maakt voor de overdracht van werknemersverzekeringen. In opeen-
volgende interne nota’s wordt jaar op jaar gesproken over de mogelijkheid om met 
de overdracht publieke aandacht te trekken. Werknemersverzekeringen vormen in 
beginsel immers een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en behoren derhalve tot 
het domein van de sociale partners. Daarbij speelt ongetwijfeld ook de gedachte dat 
een vakvereniging die herkenbaar is als uitvoerder van de werkloosheidsregelingen, 
meer leden trekt dan een vakvereniging die daarbij niet betrokken is.7 

12.3   Derde kenmerk: organisatie

Een derde kenmerk is dat een sociale beweging organisatie nodig heeft. In deze 
studie is uitvoerig ingegaan op de verenigingsaspecten van het cnv. Van de centra-
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lisatie van bonden in de eerste tien jaar via het streven naar het in eigen beheer uit-
voeren van tal van relevante taken en het bieden van diensten aan de leden tot het 
lang slepende debat over de herinrichting van de vereniging in de jaren ’90. Daar-
bij werd duidelijk dat de organisatie van de vakcentrale door de tijd heen een fl exi-
bel geheel is. Nieuwe taken worden geabsorbeerd, oude taken worden afgestoten.

Het cnv is een vereniging van verenigingen. Zelfstandige bonden besluiten in 1909 
tot de oprichting van een vakcentrale en hebben die sindsdien in stand gehouden, 
met een korte onderbreking in de oorlogsjaren. Het in stand houden van een geza-
menlijke vakcentrale is overigens geen vanzelfsprekendheid, zoals in het midden van 
de jaren ’90 blijkt. De spanningen tussen de vakcentrale en de onderling verdeelde 
bonden rond de vormgeving van het regiowerk waren toen zo toegenomen dat een 
van de grootste cnv-bonden bijna tot uittreden besloot. Juist op dat moment blijkt 
echter dat wat onderling bindt, sterker is dan wat onderling verdeelt. Belangen kun-
nen heftig divergeren, zoals zichtbaar wordt in 1983 als de spanningen tussen de 
collectieve sectorbonden en de marktbonden hoog oplopen naar aanleiding van een 
kabinetsvoornemen de ambtelijke salarissen te verlagen. Ook in de jaren van de ge-
leide loonpolitiek tussen 1945 en 1970 waren er de spanningen tussen de vakcentrale 
enerzijds en de bonden anderzijds. De loonpolitiek krijgt in belangrijke mate vorm 
op centraal niveau en daar speelt de vakcentrale haar rol – formeel met instemming 
van de bonden, maar voorzitter Ruppert  speelt hierin ook zijn eigen spel.

Een vereniging kan alleen dan beslissingen nemen als ten minste de meerderheid 
van de leden het eens is over een bepaald standpunt. Daarbij moet bedacht wor-
den dat voortdurende besluitvorming bij meerderheid een zeker risico met zich 
meebrengt. De minderheid kan zich, op den duur, buitengesloten voelen en zich 
afzijdig gaan opstellen. Vanuit dat besef wordt binnen het cnv veel tijd en ener-
gie besteed aan het ontwikkelen van unaniem gedragen opvattingen. Voorzitters 
verdagen beraadslagingen over controversiële onderwerpen liever dan dat zij een 
bepaalde opvatting in stemming brengen en een besluit waar niemand tegen is, is 
vaak beter dan een scherp en helder geformuleerd besluit dat weerstanden kan op-
roepen. Dat een minderheid afstand kan nemen van eenmaal genomen besluiten 
door met beëindigen van het lidmaatschap te dreigen, blijkt ook uit de gebeurte-
nissen in 1996. De cfo voelt zich als grootste cnv-organisatie in het nauw gedre-
ven door de vakcentrale en een paar andere bonden en dat leidt tot een serieuze 
bedreiging voor het voortbestaan van de vakcentrale. 

Binnen een vereniging speelt telkens – al dan niet dominant – de vraag naar de 
macht een rol. Het ligt voor de hand dat grotere bonden meer invloed willen dan 
zij kleinere bonden toestaan. Niet alleen tussen bonden speelt de vraag naar de 
mate van invloed, ook tussen de bonden en de vakcentrale is dat aan de orde. Die 
verhoudingen zijn zeker op de langere termijn gezien niet stabiel. In de eerste ja-
ren van het cnv-bestaan speelt de vakcentrale een belangrijke en dominante rol, 
omdat bonden druk doende zijn een positie op het eigen werkterrein te veroveren, 
maar ook omdat de vakcentrale de enige speler is met overzicht. De centralisatie 
van lokale en regionale organisaties tot landelijke bonden is dan ook een belang-
rijk aspect van de werkzaamheden van de vakcentrale. Deze kan immers als ‘on-
afhankelijke’ partij boven de afzonderlijke organisaties staan en hun samenwer-
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king bevorderen. Deze rol wordt overigens ook in latere jaren gespeeld. Zo is de 
vakcentrale nauw betrokken bij de fusie tussen de bouwbond en de houtbond in 
het midden van de jaren ’50 en bij het mislukte samenwerkingsverband tussen de 
uniformbonden in de jaren ’90. 

Ook tijdens de periode van de geleide loonpolitiek vormt de vakcentrale een be-
langrijk machtsblok binnen de vereniging van verenigingen. Ruppert  speelt zijn 
rol op het Haagse niveau, waar doorslaggevende besluiten over de arbeidsvoor-
waardenontwikkeling worden genomen. Een rol, die hij overigens alleen kan spe-
len met de steun van ten minste een paar grote bonden. Zijn interne positie be-
rust dan ook in zekere mate op het feit dat hij afkomstig is uit een van de grootste 
cnv-bonden, de nclb. Als na 1981 de decentrale arbeidsvoorwaardenvorming 
steeds meer gewicht krijgt, neemt de invloed van de vakcentrale ten opzichte van 
de bonden langzaam af. cfo-voorzitter Poell  maakt dat in de jaren ’90 duidelijk 
door te pleiten voor een kleinere vakcentrale, aangezien deze geen rol meer speelt 
op het terrein van de arbeidsvoorwaardenvorming. De grote bonden willen – hui-
selijk gesproken – niet voor de voeten gelopen worden door de vakcentrale en de 
belangstelling van die bonden voor centrale akkoorden verdwijnt dan ook. Ak-
koorden worden aanbevelingen. Er is coördinatie, maar niet meer dan dat. Alleen 
in bijzondere (sociaal-economische) omstandigheden wordt een dominantere rol 
van de vakcentrale geaccepteerd, zoals in 2003 en 2004 rond het confl ict met het 
kabinet over vut, prepensioen en levensloop en het Museumpleinakkoord. 

In één opzicht verandert de rol van de vakcentrale door de tijd heen niet of nau-
welijks. De vakcentrale is het ideologisch centrum van het cnv. Daarmee is niet 
gezegd dat de bonden zich in ideologisch opzicht vrijblijvend gedragen, maar zij 
laten dat aspect van de beeldvorming en de beleidsontwikkeling graag over aan de 
centrale. Dat blijkt in de jaren ’20 als Amelink pleit voor publiekrechtelijke be-
drijfsorganisatie en in de jaren ’40 als Fuykschot en Ruppert zonder echt contact 
met bondscollega’s de Richtlijnen opstellen. Dat blijkt ook in de jaren ’60 als de 
vakcentrale Ruppert  – overigens tevergeefs – laat pleiten voor bondsactiviteiten 
rond de rechtspositie van ondernemingen.8

Vierde kenmerk: mensen 

Een vierde kenmerk is dat een sociale beweging moet beschikken over mensen, in 
de loop van de tijd gedragen wordt door steeds nieuwe mensen. Daarbij gaat het 
niet alleen om de beschikbaarheid van mensen met leidinggevende kwaliteiten, 
maar ook – en vooral – om leden die bereid zijn zich op uiteenlopende manieren 
in te zetten voor hun bond. In dat verband stond ik in de inleiding stil bij de logic 
of infl uence en de logic of membership. Voor een vakcentrale betekent de logic of 
membership dat er telkens bonden moeten zijn die bereid zijn het lidmaatschap te 
aanvaarden en voort te zetten. In de kern van de zaak blijkt dat het cnv bestaat uit 
bonden die verspreid over de economische activiteiten van Nederland gedurende 
het bestaan van de vakcentrale lid zijn geworden en gebleven. In de periferie zijn 
– vooral kleine – bonden toegetreden en uitgetreden. Uittreden blijkt slechts zel-
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den het gevolg van onvrede met de gang van zaken, maar hangt veeleer samen met 
veranderingen in de economische structuur. Alleen de Marechausseevereniging 
kan beschouwd worden als een organisatie die het cnv verlaat uit onvrede met het 
gevoerde beleid. Het cnv is er met andere woorden in geslaagd om voortdurend 
een vaste aanhang te houden, zij het dat het aantal aangesloten bonden door de tijd 
heen als gevolg van fusies aanmerkelijk kleiner is geworden en dat die verschui-
vingen gevolgen hadden voor de interne machtsverhoudingen.

Invloed is niet alleen afhankelijk van het hebben en onderhouden van relaties, 
maar heeft binnen de Nederlandse verhoudingen ook te maken met macht en re-
presentativiteit. De Nederlandse vakbeweging wordt gevormd door leden, door 
mensen die maandelijks contributie betalen. Dat geld maakt het mogelijk om de 
kerntaken van de vakbeweging uit te voeren. Ledengroei kan de positie verster-
ken, ledenverlies verzwakt die positie.

Als het cnv in 1909 wordt opgericht, bedraagt het totaal aantal leden van de sa-
menwerkende bonden ruim 6000. Het is niet zeker, maar dat zullen wel bijna al-
lemaal mannen geweest zijn. In de loop der jaren neemt het ledenaantal toe. De 
groei van de beroepsbevolking is daarvoor een verklaring evenals de effectiviteit 
van de bonden om mensen uit de protestants-christelijke wereld ervan te overtui-
gen dat een lidmaatschap van het cnv van belang is voor henzelf en voor de sa-
menleving.

De ledenontwikkeling van het cnv staat niet op zichzelf. In grafi ek 12.1 is de 
ontwikkeling van de ledenaantallen van de drie Nederlandse vakcentrales in kaart 

Afb. 39   De ledenwerfprijs 
van de Christelijke Bestu-
renbond Utrecht.

735-757•Hazenbosch H12.indd   744 08-04-2009   22:41:03



gebracht. De grafi ek laat zien dat de lijnen min of meer gelijk oplopen. Blijkbaar 
besluiten mensen om lid van een vakbond te worden en kiezen vervolgens uit de 
drie vakcentrales. Tot in de jaren ’60 ligt die keuze voor de hand: in het verzuilde 
Nederland maken mensen keuzes die passen binnen de zuil waarin zij leven. Zo 
is een protestant lid van de ncrv – als hij lid is van een omroepvereniging –, stemt 
hij overwegend op de arp of op de chu – als hij zijn verplichte stem uitbrengt – en 
sluit hij zich aan bij een cnv-bond – als hij wil toetreden tot de gelederen van de 
vakbeweging. De fusie van nvv en nkv en de opkomst van de mhp in de jaren ’70 
zijn signalen van een veranderende samenleving waarin de zuil steeds minder het 
dominante organisatieprincipe is. Uit de dalende aanhang van de drie grote chris-
telijke partijen, die in de jaren ’70 ook besluiten tot samenwerking en fusie, en uit 
het afgenomen aantal leden van christelijke kerken wordt duidelijk dat naast de 
ontzuiling ook de ontkerkelijking een rol speelt.9 

Ondanks die ontwikkeling slaagt het cnv erin zijn van oudsher bescheiden 
‘marktaandeel’ op de markt van vakbondleden door de jaren heen min of meer ge-
lijk te houden. In grafi ek 12.2 is het cnv-ledenaantal weergegeven als aandeel van 
het totaal aantal leden van de Nederlandse vakcentrales. Daaruit blijkt dat het aan-
deel in de periode tot 1940 met enige schommelingen oploopt van ruim 10% tot 
bijna 20%.  In de jaren na 1945 groeit het aandeel heel licht en raakt de 20%. Tij-
dens de discussies over het intensiveren van de samenwerking tussen de centrales 
daalt het cnv-aandeel, maar na het afbreken van de bespreking en door de toetre-
ding van een aantal rooms-katholieke organisaties stijgt het aandeel tot ruim bo-
ven de 20% om daarna langzaam te dalen tot opnieuw circa 20%. Overigens moet 
bedacht worden dat de organisatiegraad is afgenomen. Uit vergelijkingen tussen 
het eind van de jaren ’60 en het begin van de 21ste eeuw blijkt dat het aantal actieve 
christenen binnen het cnv is gedaald. Blijkbaar is de maatschappelijke opstelling 
van het cnv een belangrijker rol gaan spelen dan de christelijke levensovertuiging 
van de leden.
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Grafi ek 12.1   Ledencijfers vakbeweging 1905-2008
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De gelijk opgaande ontwikkeling van de ledenaantallen van de Nederlandse vak-
centrales wordt in verband gebracht met de positie van de vakbeweging binnen 
de Nederlandse (arbeids)verhoudingen. Als de organisatiegraad in Nederland 
vergeleken wordt met de in andere Europese landen, dan kan worden vastgesteld 
dat de Nederlandse organisatiegraad laag is, dat wil zeggen circa 23%.10 Ter ver-
gelijking: in Zweden en Denemarken is de organisatiegraad zeer hoog, namelijk 
88 respectievelijk 79% in 1995. In datzelfde jaar is de organisatiegraad in bijvoor-
beeld Noorwegen en België hoog te noemen (58% respectievelijk 52%), terwijl 
de organisatiegraad in Spanje en  Frankrijk laag is (19 respectievelijk 10%). In lan-
den zoals Duitsland en Zwitserland is de organisatiegraad vergelijkbaar met die 
in Nederland (29 respectievelijk 22%). De organisatiegraad in Engeland wordt als 
gemiddeld voor Europa beschouwd en bedraagt circa 32%.11 Overigens is de ge-
noemde organisatiegraad voor Nederland niet alleen in Europees perspectief laag, 
ook in vergelijking met 1960, toen ongeveer 40% van de Nederlandse werkne-
mers was aangesloten bij een vakorganisatie.12 De Nederlandse organisatiegraad is 
derhalve in de loop van de tijd afgenomen van ‘hoog’ naar ‘laag’. Deze teruggang 
hangt – zo blijkt uit onderzoek – samen met drie factoren:
1.  werkloosheidsverzekeringen verlopen al dan niet via vakbonden; 
2.   vakbonden hebben al dan niet een geïnstitutionaliseerde infrastructuur in be-

drijven;
3.   de vakbeweging participeert al dan niet in een overlegstructuur op centraal ni-

veau. 
Als in een land aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan, dan wordt een hoge 
organisatiegraad waargenomen. Als dat minder of niet het geval is, betekent dit 
dat er sprake is van een lagere organisatiegraad. De Nederlandse vakbeweging is 
– zeker tot het midden van de jaren ’90 – sterk vertegenwoordigd in de overleg-
structuur op centraal niveau, terwijl de vakbeweging alleen bestuurlijk is betrok-
ken bij de uitvoering van de werknemersverzekeringen en een weinig krachtige 
structuur op bedrijfsniveau kent. In de zienswijze van het cnv speelt daarbij ook 
het probleem van de free-riders. In Nederland worden sinds 1937 collectieve ar-
beidsovereenkomsten algemeen verbindend verklaard, dat wil zeggen dat cao  
ook geldt voor ongeorganiseerde werknemers en ongeorganiseerde werkgevers in 
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Grafi ek 12.2   CNV-ledenaantal als aandeel van het totaal aan leden van de 
vakcentrales (1909-2008)
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dezelfde sector. Dat free-riders probleem heeft in bepaalde sectoren weliswaar ge-
leid tot het zogenoemde vakbondstientje, maar dat is toch vooral een poging om 
fi nancieel gecompenseerd te worden voor een gebrek aan werfkracht. 

De constatering dat het uitvoeren van de werkloosheidsverzekering door de 
vakbeweging tot een hoger ledental leidt, zal zeker niet vreemd zijn aan het (her-
haalde) cnv-pleidooi om de werknemersverzekeringen over te dragen aan de vak-
beweging.

Naast de genoemde variabelen in de internationale vergelijking spelen ook an-
dere ontwikkelingen een rol in de daling van de organisatiegraad. Sinds de jaren 
’60 is de participatiegraad van (gehuwde) vrouwen aanmerkelijk toegenomen, 
maar dat lijkt – zover daarover cijfers beschikbaar zijn – minder te gelden voor 
het lidmaatschap van de vakbeweging. Veelal wordt het lidmaatschap van de man 
als voldoende beschouwd om in geval van nood een beroep te kunnen doen op ‘de 
bond’ los van de vraag of ‘de bond’ bereid en in staat is om aan ongeorganiseerde 
diensten te verlenen. Een andere verklaring kan wellicht worden gevonden in de 
leeftijdsopbouw van de vakbeweging. Voor het cnv geldt dat in vergelijking met 
de jaren ’60 de aansluiting met jonge werknemers verloren is gegaan. Daarmee 
verliest het cnv tot op zekere hoogte de aansluiting met ‘de markt’, waardoor het 
marktaandeel terugloopt. Daar tegenover staat dat het aandeel vrouwelijke leden 
binnen het cnv de laatste jaren in bepaalde sectoren is gegroeid. Zeker in de jaren 
na de eeuwwisseling blijkt dat het verlies aan mannelijke leden groter is dan het 
verlies aan leden: de groei van het aantal vrouwelijke leden compenseert met an-
dere woorden het totale ledenverlies.

Leden werven en leden binden zijn activiteiten die bij elke vereniging horen. 
Daarbij moet de vakbeweging het probleem van de free-riders zien te overwin-
nen. Vakorganisaties streven naar het maken van collectieve afspraken met werk-
gevers die vervolgens werkingskracht hebben voor alle werknemers. Het is dan 
ook de vraag waarom een individuele werknemer vakbondslid zal worden. Als 
hij louter rationeel handelt, dan wordt hij geen lid, want afspraken over arbeids-
voorwaarden komen ook zonder zijn  lidmaatschap tot stand. Het ultieme gevolg 
van dit individuele free-ridersgedrag is overigens dat niemand vakbondslid wordt 
en er geen vakbonden blijven bestaan.13 Daarom moeten bonden op zoek naar 
bijzondere diensten die alleen voor hun leden beschikbaar zijn. Bonden organi-
seren dan ook diensten, zoals verzekeringen en rechtskundige bijstand. Mensen 
zijn evenwel niet uitsluitend rationeel: emoties spelen een minstens zo belangrijke 
rol in hun belangenafwegingen. Daarom biedt een vakorganisatie ook immateri-
ele lidmaatschapsvoordelen. Een verenigingscultuur speelt daarbij een rol. Daarin 
wordt een beroep gedaan op het normatieve besef van mensen en spelen gedeel-
de waarden een rol in de presentatie en de opstelling van organisaties. Bij het cnv 
speelt het christelijke karakter in dat opzicht een belangrijke bindende rol – ook 
als cultuurfenomeen. Het cnv zegt, zoals eerder gemeld, in een imagocampagne 
in de jaren ’90 liever de oplossing dan het confl ict te zoeken en het cnv stelt zich 
op als een gematigde organisatie, die bruggen wil slaan tussen verschillende op-
vattingen binnen het sociaal-economisch beleid. Ideologie is derhalve meer dan 
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de basis voor maatschappelijk handelen, het is ook een asset in het werven en bin-
den van leden.

Bij ledenwerving speelt van oudsher de gedachte dat het de leden zijn die leden 
werven. Het wervingsbeleid is er dan ook op gericht om wervende leden te on-
dersteunen en andere leden te stimuleren om te werven, bijvoorbeeld door uit-
zicht te bieden op een mooie prijs.14 Leden ontvangen in de jaren ’50 een handlei-
ding voor het huisbezoek. De instructie is om in de eigen (kerkelijke) omgeving 
rond te kijken naar ongeorganiseerden en te pogen hen door een goed gesprek 
over te halen lid te worden. Menig bondsblad bevat een bon om mensen op te ge-
ven als lid, voorzien van een aanlokkelijke beloning. De persoonlijke benadering 
wordt (soms) gesteund door advertentiecampagnes of door speciale acties. Het 
inrichten van doelgroepsecretariaten heeft ook tot doel nieuwe groepen te berei-
ken. Er wordt in de loop van de tijd steeds vaker gebruik gemaakt van marketing-
technieken, waarbij het lidmaatschap tot op zekere hoogte wordt gezien als een 
product dat verkocht kan worden. Ledenonderzoek, dat in de jaren ’90 voor het 
eerst structureel vorm krijgt, moet uitwijzen waardoor leden worden aangetrok-
ken. Ook niet-leden zullen gevoelig zijn voor die aspecten en kunnen op grond 
daarvan worden overtuigd. Door de introductie van marketingtechnieken wordt 
ledenwerving als het ware geprofessionaliseerd en minder het domein van leden: 
het wervingsbeleid gaat een meer instrumentele rol spelen. Het accent in de wer-
ving verschuift van een meer ideologische getinte werving naar het benoemen van 
de praktische voordelen van het lidmaatschap.

Een vakorganisatie is dus steeds meer een dienstverlener op een markt gewor-
den, die collectieve en individuele diensten aanbiedt en daarbij strategieën zoekt 
die passen in de tijd. Het cnv doet dat met vallen en opstaan. Er wordt geprobeerd 
de dalende organisatiegraad te keren, maar een poging in de jaren ’90 om een le-
dengroei van 5% te realiseren, mislukt volkomen. Ook pogingen in het begin van 
de nieuwe eeuw om meer aansluiting te vinden bij jongeren hebben nog geen suc-
ces opgeleverd. De spanning tussen de belangen van de babyboomgeneratie en de 
jeugd van tegenwoordig kan daar debet aan zijn, maar is niet de enige verklaring. 
Er is mijns inziens een interessante discussie mogelijk over de vraag of de vak-
beweging zoals deze zich in Nederland heeft ontwikkeld, in de loop van de 20ste 
eeuw, een verschijnsel is dat past bij de sociaal-economische ontwikkeling van die 
eeuw. Uit onderzoek blijkt, dat veel Nederlandse werknemers de resultaten die 
de vakbeweging bereikt waarderen, maar het haalt hen niet over tot het lidmaat-
schap.15 De Nederlandse vakbeweging – dus ook het cnv – heeft geen krachtige 
positie op de werkvloer, waar de tegenkracht veelal wordt geleverd door onder-
nemingsraden. Werknemers ontmoeten de vakbeweging niet of nauwelijks in hun 
dagelijks leven en associëren bonden veelal met problemen. Een lidmaatschap is 
geen nastrevenswaardige zaak en de vakbeweging slaagt er niet in om die trend, 
die vanaf het midden van de jaren ’80 zichtbaar wordt, te keren. De positie van het 
cnv als christelijk-sociale organisatie wordt er als gevolg van de secularisering ze-
ker niet eenvoudiger op.
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Mensen, die eenmaal lid zijn, moeten vooral lid blijven. Het binden van leden 
heeft in de loop van de eeuw op tal van manieren vorm gekregen. Het aanbieden 
van vakantiemogelijkheden in eigen vakantieoorden is daarvan een voorbeeld, 
maar ook het aanbieden van verzekeringsdiensten via de eigen verzekeringsmaat-
schappij is een ledenbinder. In de naoorlogse jaren wordt veel tijd en energie ge-
stopt in ‘principiële en sociaal-economische scholing’: de Kaderschool, Evangelie 
en Maatschappij. Tijdens het 40-jarig jubileumfeest staat op een groot spandoek 
de slogan van Talma  ‘ Voor het Volk om Christus’ wil’. Het voortdurend duiden 
van de christelijk eigenheid van het cnv, het benadrukken van de onlosmakelijke 
band tussen Evangelie en Maatschappij en de lens ‘Daarom is er Christelijke vak-
beweging’, kunnen ook worden begrepen als een vorm van ledenbinding. Leden 
die tot de innerlijke overtuiging komen dat de christelijke vakbeweging er is tot 
heil van het volk, zullen eerder en enthousiaster werven dan mensen die op wat 
grotere afstand staan. De gedachte dat gebonden leden actiever zijn dan marginale 
leden, ligt ongetwijfeld ook ten grondslag aan de zogenoemde novembercampag-
nes in de jaren ’40 en ’50, waarbij alle cnv-bestuurders in de maand november in 
een intensief programma alle christelijke besturenbonden bezoeken. 

Het is vooral de individuele dienstverlening waarmee de bonden hun leden wil-
len ondersteunen en binden. Vanaf het midden van de jaren ’80 is het versterken 
van de individuele dienstverlening een activiteit die ook door de vakcentrale vorm 
wordt gegeven om tegenwicht te bieden aan het afkalvende ledenaantal. Hoewel 
uit alle onderzoeken blijkt dat leden zich niet aansluiten uit economische overwe-
gingen, is toch de gedachte dat dienstverlening van belang is en die wordt vanaf de 
jaren ’80 dan ook geïntensiveerd. Het verschaffen van een breed pakket aan rechts-
hulp – dat ook door andere partijen op de markt voor rechtskundige dienstverle-
ning als zeer aantrekkelijk (geprijsd) wordt gezien – maakt duidelijk dat het cnv 
waarde hecht aan het binden van leden door het leveren van diensten. Het christe-
lijke karakter van het cnv speelt voor steeds meer leden een ondergeschikte rol en 
derhalve wordt gezocht naar andere, minder ideologische bindingselementen.

Werven en binden van leden is essentieel voor de maatschappelijke positie van 
de vakbeweging en dus ook voor die van het cnv. De representativiteit wordt met 
enige regelmaat onder kritiek gesteld, maar blijkbaar is de vakbeweging represen-
tatief zolang deze als zodanig wordt beschouwd.16 In de Nederlandse overlegeco-
nomie lijkt er geen alternatief te bestaan, maar dat laat onverlet dat de representa-
tiviteit onder druk komt te staan bij het voortduren van de ledendaling. Daarbij 
speelt ook een nogal aardse overweging: minder leden betekent minder geld – ze-
ker als leden boven de 65 een gereduceerde contributie betalen. Minder geld bete-
kent minder mensen en dat betekent minder mogelijkheden tot een inhoudelijke 
bijdrage in de polder, waar tegenwicht moet worden geboden aan een grote over-
heid en krachtige werkgevers. De geschiedenis laat zien dat een klein cnv, zoals in 
de jaren ’20 en ’30, op het nationale toneel slechts een bescheiden bijrol vervult. In 
de jaren na 1945 wordt een groeiend ledenaantal ook vertaald in een toenemend 
aantal hoogopgeleide bestuurders en medewerkers en neemt de invloed toe. Sinds 
het eind van de jaren ’90 van de vorige eeuw lijkt die af te nemen, zij het dat het 
cnv een belangrijke rol speelt in het oplossen van het wao-drama.
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12.5   Vijfde kenmerk: coalities

Een vijfde kenmerk is dat een sociale beweging voldoende coalities moet sluiten 
om de eigen doelen te realiseren. In deze geschiedenis hebben wij gezien dat het 
cnv drie soorten coalities onderzoekt: een coalitie met bevriende politieke par-
tijen, een coalitie met andere vakcentrales en een coalitie met andere organisatie 
binnen de (bredere) christelijk-sociale beweging. De resultaten van deze coalities 
wisselen in de tijd, maar ontegenzeggelijk heeft het cnv geprobeerd zijn beleid te 
realiseren door het zoeken van partners.

Als het cnv in 1909 wordt opgericht, kiest het bewust voor een eigen strate-
gie door nadrukkelijk de klassenstrijd te verwerpen. Later verwoordt het cnv dat 
door op reclameborden onder de aandacht van het Nederlandse publiek te bren-
gen dat het cnv liever de oplossing zoekt dan het confl ict.17 Telkens weer beklem-
toont de christelijke vakcentrale de wenselijkheid van overleg en past met die op-
stelling precies in de Nederlandse overlegeconomie, die overigens in de loop van 
de eeuw ingrijpend verandert. In een verzuilde samenleving leven mensen in de 
beschutting van hun zuil en hebben zij nauwelijks contact nodig met mensen uit 
andere zuilen: het stereotype beeld van de gereformeerde groenteboer, de dito 
bakker en consument. Alleen de toppen van de zuil – de politieke besluitvormers 
– houden contact en werken in wisselende coalities samen. Voor het cnv is het dan 
ook van groot belang om een goede relatie te onderhouden met de ‘topspelers’ in 
de protestants-christelijke zuil. Het cnv beklemtoont daarbij in de loop van zijn 
bestaan met enige regelmaat zijn partijpolitieke onafhankelijkheid. Dat is begrij-
pelijk, want het cnv wil zichzelf niet zien als verlengstuk van één politieke partij. 
Een te nauwe band met de arp kan er immers toe leiden dat chu-stemmers afzien 
van een lidmaatschap. Maar het beklemtonen van de onafhankelijkheid blijkt niet 
zo heel veel te zeggen over de betrokkenheid.18

De ‘politieke’ strategie van het cnv, die aan het eind van de jaren ’10 ontstaat 
en feitelijk tot in de jaren ’50 wordt voortgezet, speelt zich af binnen de protes-
tants-christelijke zuil en richt zich in hoofdzaak op de arp. De reden daarvoor 
ligt zo goed als zeker in het feit dat veel van de cnv-bestuurders actief zijn in de 
gereformeerde wereld en zich persoonlijk politiek verwant voelen met de partij 
der ‘kleine luijden’. Het cnv streeft ernaar om mensen uit cnv-kring in de Twee-
de Kamer te laten kiezen, een strategie die ontleend wordt aan Patrimonium. De 
achterliggende gedachte is dat Kamerleden met een cnv-achtergrond en actief zijn 
binnen de kaders van de christelijke vakbeweging, meer oog en oor hebben voor 
werknemersbelangen dan anderen. Daarbij speelt nog een ander argument, dat als 
typerend kan worden beschouwd voor het denken in verzuilde kaders: christe-
lijke arbeiders moeten voor de christelijke zuil behouden blijven – niet alleen uit 
getalsmatige overwegingen, maar ook vanuit een diep doorleefde visie op de be-
tekenis van het christelijk geloof. Om die arbeiders te behouden moet – zo rede-
neert men binnen het cnv – de arp ook voor die kiesgerechtigden zichtbare acties 
ondernemen. De eerste poging om langs die weg invloed uit te oefenen, mislukt 
in 1918 en als gevolg van de rancuneuze opstelling van cnv-voorzitter Kruithof  
blijft de relatie met de arp tot in de jaren ’30 een moeizame. De controverse tus-
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sen Amelink  en Dooyeweerd  over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het 
midden van de jaren ’20 draagt ook niet bij aan betere verhoudingen. Weliswaar 
wordt de broedertwist met het oog op de verkiezingen in 1927 gesust, maar dat is 
eerder te danken aan de toeschietelijkheid van het cnv dan aan de inschikkelijk-
heid van de arp. In de jaren ’30 – Amelink  is antirevolutionair lid van de Tweede 
Kamer – normaliseren de verhoudingen en is er sprake van meer beleidsinhoude-
lijke overeenstemming. Het cnv ondersteunt de economische politiek van de arp, 
die gericht is op het handhaven van de gouden standaard en op het in evenwicht 
brengen van de overheidsbegroting, zij het dat tegen veel concrete voorstellen 
hardop bezwaar wordt gemaakt en dat geen traan wordt gelaten over het loslaten 
van de standaard.

De haat-liefde verhouding tussen cnv en arp speelt ook in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog een grote rol. Even lijkt het erop dat het cnv afstand neemt van de 
arp. De combinatie van een bestuurdersrol binnen het cnv en het Kamerlidmaat-
schap is omstreden, maar als het hoofd van de sociaal-economische dienst, C.P. 
Hazenbosch,  in 1953 lid van de ar-fractie wordt, is dat op zich bijna een reden om 
hem op te nemen in het Verbondsbestuur. Negeren is ook een manier om invloed 
te krijgen en enige tijd lijkt het cnv die gedachte vorm te geven. De arp maakt tus-
sen 1945 en 1952 geen deel uit van het kabinet en dat biedt het cnv blijkbaar de 
ruimte om de partij extra onder druk te zetten, bijvoorbeeld rond de pbo. Ruppert 
verandert in het begin van de jaren ’50 van tactiek en zoekt naar mogelijkheden om 
mensen uit cnv-kring op relevante antirevolutionaire posities benoemd te krijgen. 
Zo poogt hij in 1955 een van zijn vertrouwelingen – De Gaay Fortman  of Hazen-
bosch  – tot Schoutens  opvolger als partijvoorzitter te laten benoemen. Die en ande-
re pogingen mislukken. Ook het christelijk-sociaal kabinet dat het cnv, maar toch 
vooral Ruppert en de zijnen binnen het cnv, in 1959 graag tot stand zien komen, 
wordt geen realiteit. Het cnv speelt het spel soms hard, maar waakt er telkens voor 
om de arp electoraal te schaden, want dat heeft namelijk een omgekeerd effect.

Weliswaar mislukken de pogingen van Ruppert  om meer invloed te krijgen en 
om de arp een meer arbeideristisch imago te geven, maar in de jaren ’50 zijn er 
meer cnv-ers lid van de Tweede Kamer dan ooit. Als staatssecretaris Roolvink  ui-
ting geeft aan de nieuwe loonpolitiek van het centrum-rechtse kabinet-De Quay , 
voert Hazenbosch  het woord en de voorzitter van de Hout- en Bouwbond, Van 
Eibergen , dwingt als ar-kamerlid datzelfde kabinet eind 1960 tot aftreden omdat 
er te weinig woningwetwoningen zullen worden gebouwd. 

In de jaren ’60 stabiliseren de verhoudingen zich als binnen de ar én binnen 
het cnv een progressievere wind gaat waaien. In de jaren ’80 beweegt de slinger 
zich weer de andere kant op en nemen de spanningen tussen het cnv en het cda 
weer toe, om in de jaren ’90 weer in rustiger vaarwater terecht te komen – zeker 
als het cda na 1994 in de oppositie komt. De relaties tussen het cnv en de arp res-
pectievelijk het cda vallen niet met één woord te duiden, maar gelet op de roe-
rige geschiedenis van de relatie is het aannemelijk dat het vanuit cnv perspectief 
altijd de moeite waard wordt gevonden om politieke invloed te verwerven via de 
ideologisch verbonden politieke groeperingen. En in elke relatie is er sprake van 
(wederzijdse) beïnvloeding zonder dat is te zeggen welke die invloed precies is en 
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hoe groot. En juist door de ideologische verwantschap kunnen de teleurstellingen 
groot zijn.19

Niet alleen de relaties met ‘de politiek’ zijn van belang, want ook in de overlegeco-
nomie, waarvan de contouren al tijdens de Eerste Wereldoorlog zichtbaar wor-
den, spelen de vakcentrales en werkgeversorganisaties een rol. Wie terugkijkt op 
de onderlinge relatie tussen de vakcentrales die in het begin van de 20ste eeuw ont-
staan, ziet zeker een paar belangrijke momenten. De oprichting van het cnv wordt 
onmiskenbaar beïnvloed door het bestaan van een socialistische vakcentrale. Het 
cnv kiest nadrukkelijk voor een andere aanpak en formuleert in zijn doelstelling 
het verwerpen van de klassenstrijd. De relatie tussen cnv en nvv is in de jaren tot de 
Tweede Wereldoorlog niet vriendelijk te noemen. Bij stakingen komen leden niet 
zelden rechtstreeks met elkaar in confl ict, wat ook na 1945 nog wel gebeurt. Ook op 
bondsniveau is er vaak en veel strijd: in de bondsorganen worden stevige polemie-
ken uitgevochten. De ideologische verschillen worden breed uitgemeten. De rela-
tie met de rooms-katholieke vakbeweging is minder gespannen, maar wordt nooit 
echt vriendschappelijk, ook omdat het cnv streven naar een interconfessionele 
vakcentrale mislukt als gevolg van bisschoppelijke bemoeienis. En als de rooms-
katholieke vakbeweging na het Mandement in 1954 toenadering zoekt, dan houdt 
het cnv de boot af – wellicht bevreesd voor te veel invloed van de bisschoppen.

De Tweede Wereldoorlog drukt een stempel op de verhoudingen, die overigens 
in de jaren ’30 al minder vijandig zijn geworden. Het feit dat de vakcentrales deel 
uitmaken van de Hoge Raad voor de Arbeid heeft gevolgen: men kan niet jaar in 
jaar uit met elkaar adviezen ontwikkelen zonder dat enig wederzijds begrip ont-
staat. Na de gelijkschakeling van het nvv in de zomer van 1940 en de opheffi ng van 
de twee christelijke vakcentrales in juli 1941, komt er – mede onder invloed van 
werkgeversvertegenwoordiger Stikker  – overleg op gang over de vraag hoe ons 
land in de naoorlogse tijd moet worden bestuurd. De voorbereidingen tot de op-
richting van de Stichting van de Arbeid dragen zeker bij aan de oprichting van de 
Raad van Vakcentralen. De primaire behoefte om elkaar ideologisch te bestrijden 
sluit niet langer aan bij de beleving van de rol van de vakbeweging in de naoor-
logse samenleving. Met nadrukkelijk behoud van het eigene zoeken de vakcentra-
les naar samenwerking. Daarbij speelt in de tweede helft van de jaren ‘40 de snelle 
opkomst van de evc een rol, die zich feitelijk buiten de gegroeide gang van zaken 
plaatst (en daar overigens ook ferm buiten wordt gehouden).

Het strak gereglementeerde overleg in de Raad van Vakcentralen wordt in de 
zomer van 1954 ruw afgebroken als gevolg van het Mandement van de katholie-
ke bisschoppen en door de (overenthousiaste) reactie van Ruppert  daarop. Zeker 
achteraf gezien was het een storm in een glas water, zij het dat het beeld van een 
nog één keer opfl ikkerende vlam eigenlijk beter past. Vanuit kerkelijke zorg over 
het zielenheil van de beminde gelovigen poogt de rooms-katholieke kerk de maat-
schappelijke ontwikkeling nog een keer te keren, maar slaagt daarin uiteindelijk 
niet. De ontzuiling krijgt onverbiddelijk vorm in de jaren ’60.

Er is evenwel nog een andere zienswijze mogelijk op het einde van de Raad voor 
Vakcentralen, waarbij het bisschoppelijk Mandement slechts een teken is van een 
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ontwikkeling op de achtergrond. Het noodzakelijke herstelbeleid in 1945 en vol-
gende jaren dwingt de vakcentrales tot samenwerking, onderling en met de werk-
gevers en de overheid. Niet-samenwerken is gegeven de zorgelijke sociaal-econo-
mische context een nogal onverantwoorde zaak. Daarom worden ideologische en 
andere tegenstellingen terzijde geschoven. De dwingende noodzaak zich vooral 
te richten op ondersteuning van het herstelbeleid is in 1954 wellicht nog niet ver-
dwenen, maar is wel minder geworden. Het herleven van de ideologische tegen-
stelling wordt als het ware weer mogelijk. Maar dat blijkt in de praktijk weinig 
zinvol. Het leidt niet tot merkbare ledengroei enerzijds en anderzijds is duidelijk 
dat de deelname aan de instituties – ser, Stichting van de Arbeid – dwingt tot sa-
menwerking op straffe van positieverlies. En – meer praktisch – de naoorlogse er-
varingen hebben geleerd dat ondanks de ideologische verschillen, die overigens 
minder wegen dan vroeger, het oude woord van Klaas Kater  veel waarheid bevat: 
‘Wij willen hetzelfde, dat is waar, maar wij willen het niet uit hetzelfde beginsel, 
niet op dezelfde wijze, niet langs denzelfde weg, niet tot hetzelfde doel’.20

De samenwerking kan dan wel beëindigd zijn, maar vooral de bonden realiseren 
zich dat met de afname van de ideologische binding samenwerking op praktisch 
terrein onmisbaar is. Daarom wordt – formeel tegen de interne afspraken in – toch 
samengewerkt op decentraal niveau. Dat leidt tot herstel van de betrekkingen op 
nationaal niveau en eind 1957 besluiten de vakcentrales om hun onderlinge over-
leg opnieuw te formaliseren. Het Overlegorgaan ontstaat en speelt in de jaren ’60 
een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sociaal-economische verhoudingen. 
Weliswaar niet zonder onderlinge strijd, maar toch trekken de drie vakcentrales 
meer en meer samen op. Een zekere radicalisering van de vakbeweging beperkt 
zich dan ook niet tot een vakcentrale, maar is in het beleid van alle drie de lande-
lijke koepels herkenbaar. Ook hun ledenontwikkeling verloopt in de jaren ’60 – 
overigens net als in andere perioden – min of meer gelijk.

De samenwerking in het Overlegorgaan krijgt een nieuwe dimensie als het nkv 
in de zomer van 1969 voorstelt de mogelijkheden van een federatie te onderzoe-
ken. Dit onderzoek loopt begin 1974 vast in een tegenstelling over de aard van 
federatievorming tussen nvv en nkv enerzijds en cnv anderzijds. De eerste twee 
gaan door op de ingeslagen weg en hun federatie mondt in 1981 uit in een fusie. 
Het cnv gaat zijn eigen weg en wordt in de tweede helft van de jaren ’70 en de 
eerste helft van de jaren ’80 versterkt door de toetreding van een aantal rooms-ka-
tholieke organisaties. 

Het loont de moeite dieper in te gaan op de vraag waarom de federatievorming 
uiteindelijk is vastgelopen. Duidelijk is, dat in de loop van het proces nvv en cnv 
tegenover elkaar komen te staan. Het cnv ziet een federatie als een mogelijk eind-
punt. De gedachte aan een fusie wordt verworpen, want het cnv wil nadrukkelijk 
– ook in een federatief kader – vasthouden aan de eigen, christelijk-sociale iden-
titeit. Het nvv ziet de federatie vooral als een opstap naar een fusie, waarmee het 
oude nvv-ideaal van een ongedeelde vakbeweging zal worden gerealiseerd. Deze 
tegenstelling wordt al redelijk vroeg in het proces zichtbaar, maar blijkbaar menen 
de partijen dat het werkender weg mogelijk moet zijn de tegenstellingen te over-
bruggen. Het cnv ziet in het nkv wat dit thema betreft een bondgenoot, omdat 
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754 12  ‘De eeuw van mijn vader’ (en van mij)

ook daar sterk wordt gehecht aan het eigene van de rooms-katholieke vakbewe-
ging. Maar het cnv geeft wellicht te weinig aandacht aan de ontwikkelingen in de 
rooms-katholieke wereld. De bisschoppen trekken in het midden van de jaren ’60 
niet alleen het Mandement van 1954 in, maar concluderen ook dat de noodzaak 
van eigen rooms-katholieke organisaties is afgenomen. Het cnv gaat er te gemak-
kelijk vanuit dat het nkv op ideologisch gebied aan dezelfde kant staat. Dat is – zo 
blijkt in het najaar van 1973 – niet het geval.

De vakbeweging vertoont duidelijk radicaliserende tendensen, maar de onder-
linge verschillen zijn groot. De opvattingen in de kring van de industriële bon-
den van het nvv over de organisatie van de samenleving zetten bij het cnv kwaad 
bloed. De keuze voor confrontatie en polarisatie is niet de keuze van het cnv. An-
derzijds beleven nvv en nkv de langzame besluitvorming – die het cnv ‘zorgvul-
dig’ noemt – als vertragingstactiek. Groenevelt  is de verpersoonlijking van de vak-
bondsstrategie die het cnv juist niet wil. Als nvv-voorzitter H. ter Heide  – na een 
heftig confl ict met Groenevelt  – in oktober 1972 aftreedt, is dat voor veel voor-
aanstaande cnv-ers een duidelijk signaal. Hun belangstelling voor federatieve sa-
menwerking wordt er zeker niet door versterkt.

Een laatste overweging betreft het gegeven dat samenwerking uiteindelijk ge-
baseerd is op onderling vertrouwen. Als dat ontbreekt, dan ligt mislukking op 
de loer. En dat vertrouwen neemt af, als gevolg van het optreden van Industrie-
bond-voorzitter A. Groenevelt , maar ook breder. In het voorjaar van 1973 vraagt 
het nvv voor de tweede keer om uitstel van de federatievorming. Kernargument is 
kortweg het gebrek aan vertrouwen in het cnv. Cees Commandeur  schrijft later 
in zijn biografi e dat als niet Jan Lanser  en Arie Hordijk , maar Harm van der Meu-
len  en Leo Ester  het cnv hadden vertegenwoordigd, het wel tot een fusie was ge-
komen.21 De stelling doet geen recht aan de historische feiten, maar het maakt wel 
duidelijk dat er te weinig vertrouwen was. 

Binnen het cnv wordt – ook nog na het vastlopen van de gesprekken – gedacht 
dat nvv en nkv niet samen zullen verdergaan. Daaruit moge duidelijk zijn dat het 
cnv lang niet altijd scherp heeft welke ontwikkelingen er zich in de wereld van 
het nkv voltrekken.

Veelal is de conclusie die verbonden wordt aan de geschiedenis van het Overleg-
orgaan dat de federatie is mislukt. Er is ook een andere conclusie mogelijk: de fusie 
tussen nvv en nkv slaagt wel en dat is bijzonder.22 Deze positieve conclusie doet 
mijns inziens meer recht aan de mensen die bij het proces zijn betrokken. Zij allen 
kennen de uitgangsposities: het nvv streeft vanuit zijn traditie naar een eenheids-
vakcentrale, het cnv zal vanuit zijn traditie niet verder willen gaan dan een federatie. 
Ondanks deze verschillendeuitgangsposities is er een reeks van jaren hard gewerkt 
om het onmogelijke mogelijk te maken. De fnv vertaalt het niet tot stand komen 
van de federatie in verwijten aan het adres van de christelijke vakbeweging en wei-
gert (de eerste jaren) elke vorm van samenwerking. Dat is gelet op alle inspannin-
gen jammer en het doet tekort aan allen die zich een reeks van jaren hebben ingezet.

De relatie met de werkgevers krijgt onder andere vorm in de binnenring van de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen, het Convent van Christelijk-Sociale Organi-
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saties. Het samenwerkingsverband tussen de christelijk-sociale werkgevers- en 
werknemersorganisaties komt in 1937 tot stand. Hagoort  laat zijn geschiedenis 
van de christelijk-sociale beweging welhaast culmineren in de oprichting van het 
Convent, maar daarmee geeft hij eerder zijn ideologische visie op christelijk-so-
ciaal organiseren weer dan dat hij een juiste historische duiding geeft.23 Ontegen-
zeggelijk speelt het Convent op bepaalde momenten een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van de arbeidsverhoudingen en vormt het voor het cnv een platform 
om invloed uit te oefenen. In zijn streven de arp te winnen voor de publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie wordt in de tweede helft van de jaren ’40 nauw samen-
gewerkt met de gelijkgestemde werkgevers. De nadruk wordt korte tijd gelegd 
op wat bindt, maar al vóór de realisatie van de bedrijfsorganisatie ligt het accent 
toch weer op wat scheidt. Er zijn meer van dat soort momenten waarop de chris-
telijk-sociale organisaties elkaar vinden, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het 
loonpolitieke stelsel. In 1959 vraagt het nieuwe centrum-rechtse kabinet de ser 
om advies. De Raad adviseert verdeeld: de christelijk-sociale organisaties in de 
ser staan tegenover de andere. Dat is eerder hoge uitzondering dan regel. De in-
vloed van het cnv via het Convent is dan ook moeilijk herkenbaar. Het overleg 
is veelal informeel, zij het dat de jaarlijkse Conventsconferenties openbaar zijn. 
Toch kan dat informele overleg van belang zijn. Als eind jaren ’70 de werkloos-
heid sterk is opgelopen en de nationale economie maar niet uit het slop wil ko-
men, geeft het cnv aan te willen nadenken over een loonoffer. Dat speelt een rol 
in het doen en laten van de architect van het bijna-akkoord, Herman Wijffels . Het 
cnv effent daarmee de weg naar het Akkoord van Wassenaar. Net zoals het Plan-
Westerlaken  in 1992 de toon zet voor Een Nieuwe Koers, het akkoord dat in de 
Stichting van de Arbeid – ook onder druk van het kabinet – tot stand komt over 
het matigen van de loonkostenontwikkeling. In het eerste voorbeeld loopt de be-
invloedingslijn duidelijk via het Convent, in het tweede voorbeeld niet. Binnen 
het Convent wordt ook van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van de so-
ciale zekerheid, maar het christelijk-sociaal denken biedt blijkbaar onvoldoende 
houvast voor de partijen om met name in de jaren ’80 tot een gezamenlijk gedra-
gen beleid te komen. 

Wellicht moet de betekenis van het Convent worden gezocht in het ietwat ge-
heimzinnige karakter. vno en fnv staan huiverig tegenover deze binnenring van 
de Nederlandse arbeidsverhoudingen, die nauwe relaties onderhoudt met de 
christelijke politieke partijen die tot 1994 in het centrum van de macht staan. Het 
is veeleer het netwerk van informele contacten dat relevant is, dan het formele or-
ganisatorische kader. Het cnv is als gevolg van de nauwe (persoonlijke) contacten 
met ncw-bestuurders altijd goed geïnformeerd over ontwikkelingen in werkge-
versland en ook die kennis geeft – hoe beperkt wellicht – enige invloed.

In de jaren ’90 is een van de gevolgen van de ontzuiling dat zelfstandige, chris-
telijke werkgeversorganisaties ophouden te bestaan. De landbouworganisaties 
sluiten zich aaneen in de lto, de middenstandsorganisaties fuseren tot mkb Ne-
derland en het ncw gaat samen met het vno. Daardoor verliest het Convent zijn 
bestaansrecht en verliest het cnv veel van zijn Haagse contacten.
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12.6   Zesde kenmerk: christelijk-sociaal

Een zesde kenmerk betreft het christelijk-sociale karakter van het cnv. Uit deze 
geschiedenis mag worden begrepen dat het cnv vanaf zijn ontstaan bezig is ge-
weest met de vraag op welke wijze Bijbelse uitgangspunten vertaald moeten wor-
den in concrete beleidsmaatregelen. 

Bij de oprichting van het cnv speelt het debat over de grondslag een belangrijke 
rol. Het is Diemer  die de knoop op een voor iedereen aanvaardbare manier door-
hakt. De grondslagformulering past binnen de wereld waarin het cnv ontstaat, 
een wereld waarin het opkomend socialisme door velen wordt beleefd als bevrij-
dende kracht, maar evenzo door anderen als de bijl aan de wortel van de bescha-
ving. In lijn met eerdere christelijk-sociale organisaties verwerpt het cnv de kern 
van de sociaal-democratische leerstellingen: de klassenstrijd. Binnen het christe-
lijk-sociaal denken wordt niet alleen de klassenstrijd verworpen, maar vanuit dat-
zelfde ideologische perspectief wordt het nationaal-socialisme tot verwerpelijke 
maatschappij opvatting benoemd. Het verwerpen van de klassenstrijd krijgt vorm 
in de eerste statuten in 1909, het verwerpen van het nationaal-socialisme wordt 
daar na de Tweede Wereldoorlog aan toegevoegd. 

De inkleuring van de ideologie verandert ook als gevolg van de maatschappe-
lijke ontwikkelingen en onder invloed van veranderingen in de heersende theo-
logische opvattingen, waarin de wil van God steeds minder goed kenbaar wordt 
geacht.24 Door de tijd verandert de opvatting over de rol van de overheid. De pu-
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie brengt in de jaren ’50 niet wat het cnv ervan 
verwacht. Daarbij speelt zeker ook dat de pbo zich niet zo ontwikkelt dat de rol 
van de overheid wordt teruggedrongen. In de jaren ’60 verandert het cnv zijn op-
stelling in relatie tot de rol van de overheid, die nadrukkelijk een leidende rol in de 
sociaal-economische ontwikkeling wordt toegedicht. Maar de uitvoering van die 
rol valt tegen. De overheid ontwikkelt aan het eind van de  jaren ’70, maar vooral 
ook in de jaren ’80 een neoliberaal beleid waar het cnv zich niet thuis bij voelt. In 
het begin van de jaren ’90 keert het cnv derhalve weer terug naar ideologische op-
vattingen waarin de overheid weliswaar een eigen, maar beperkte rol heeft.

Ideologie speelt in de geschiedenis van het cnv een belangrijke rol: normatief 
handelen combineren met de praktijk van alle dag. Misschien wel de gedenkwaar-
digste dag uit de geschiedenis van het cnv is 25 juli 1941, als het cnv besluit zich 
niet te laten ‘gelijkschakelen’ en zichzelf opheft. Er zijn meer momenten waarop 
de worsteling tussen beginsel en praktijk zichtbaar wordt. De discussies in de ja-
ren ’60 en ’70 over de rol van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces laten zien dat 
het beginsel – iedereen heeft, ook via betaalde arbeid, recht op maatschappelijke 
deelname – op gespannen voet staat met de gedachte dat de taak van de huisvrouw 
toch vooral in haar gezin te vinden is. In de discussies over het stakingsrecht speelt 
ideologie telkens ook een belangrijke rol. Staken mag onder bepaalde voorwaar-
den, maar daarmee is niet gezegd dat alle leden dat ook vinden. Sommigen houden 
religieuze bewaren. Deze voorbeelden laten zich gemakkelijk uitbreiden en laten 
zien dat het cnv een beweging is met nadrukkelijke drijfveren – wellicht niet altijd 
en dagelijks herkenbaar, maar wel steeds aanwezig, zeker als het er op aankomt.
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De ideologische ontwikkeling van het cnv speelt zich lange tijd af binnen de 
protestants-christelijke zuil, waar deze een belangrijke rol speelt. Via het cnv 
wordt de stem van werknemers hoorbaar, maar ook omgekeerd: het cnv behoudt 
werknemers voor de zuil. Dat kan tot forse spanningen binnen de zuil leiden, zo-
als aan het eind van de jaren ’40 en de jaren ’50 toen vooral Ruppert de positie in 
de zuil politiek trachtte te verzilveren.

Telkens opnieuw komt de vraag naar de vertaling van de Bijbelse uitgangspun-
ten aan de orde. In het kader van de federatiebespreking met nvv en nkv weegt dit 
aspect van de eigen identiteit zo zwaar dat besloten wordt de besprekingen te be-
eindigen. In opeenvolgende visieprogramma’s zoekt het cnv naar een praktische 
vertaling die aansluit bij de tijd. Bijbelse uitgangspunten leveren geen vaste opvat-
tingen voor de eeuwigheid, maar bieden in een veranderende wereld houvast als 
basis voor het beleid. In de eerste twee visieprogramma’s wordt een belangrijke 
rol toegedicht aan de overheid, in het derde programma wordt teruggegrepen op 
eerdere opvattingen over een eigen en beperkte rol van de overheid in het maat-
schappelijk verkeer.

12.7   Conclusie

Concluderend kan ik zeggen, dat het cnv een christelijk-sociale beweging is, die 
streeft naar werknemersmedezeggenschap op het terrein van arbeid en inkomen, 
dat het streven met wisselend succes is vormgegeven, afhankelijk van het speci-
fi eke onderwerp en het specifi eke moment, maar ook dat de invloed van het cnv 
– zeker in verband met zijn ledenontwikkeling – onder druk kan komen te staan, 
als deze invloed niet al onder druk staat.

 12.7   Conclusie 757

735-757•Hazenbosch H12.indd   757 08-04-2009   22:41:10



In 1951 verhuis ik met mijn vader, moeder en broertje van de Nieuwersluisstraat 
in Den Haag naar de Reelaan in Den Dolder. Die verhuizing heeft de nieuwe baan 
van mijn vader als oorzaak en wordt betaald door zijn nieuwe werkgever, inclusief 
een contractueel bedrag van ten hoogste f300,– voor bedstro. Die nieuwe werkge-
ver is het cnv. Vanaf 1 januari 1951 werkt mijn vader daar als hoofd van de sociaal-
economische dienst, vanaf mei 1953 als lid van het Verbondsbestuur.

Op 1 september 1978 treed ik zelf in dienst van het cnv. Ik word aangesteld als 
beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid, tevens belast met energie- en milieubeleid. 
Ik werk er nu – zij het met andere taken – nog.

Mijn persoonlijk leven loopt derhalve al lang samen op met de christelijke vak-
beweging. Dat heeft voordelen als je de geschiedenis wilt schrijven. Ik kan mij 
Marinus Ruppert – ik zei overigens altijd ‘mijnheer’ – en het 50-jarig jubileum 
nog herinneren en heb andere historische gebeurtenissen, zoals het aan- en aftre-
den van voorzitters, de wao-demonstratie in 1991 en de manifestatie op het Mu-
seumplein in 2004 van nabij meegemaakt. Daarmee ben ik een ‘embedded’ schrij-
ver en dat heeft na-, maar ook voordelen. Een geheugen schiet tekort en de neiging 
kan ontstaan om te verdedigen in plaats van te beschrijven en te verklaren. Om dat 
laatste gevaar zo goed mogelijk in te dammen moeten ten minste twee hulpmid-
delen worden ingezet: De beschrijving moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op 
toegankelijke en betrouwbare bronnen, de verklaring moet aannemelijk gemaakt 
worden én tijdens het schrijfproces ook van kritisch commentaar worden voor-
zien door anderen. Gerrit Schutte heeft mij ervan overtuigd dat een proefschrift 
daar voor de beste vorm is.

In het dankwoord van haar dissertatie schrijft Heidi van Ojik ‘ik kan en wil ook 
niet kiezen, wie ik wel en niet bij name zal noemen’.1 Daarom bedankt zij alle be-
trokkenen naamloos in een gedicht ‘Bedankt’. Ik ben het met haar eens dat het 
moeilijk is om te kiezen, maar het schrijven van een boek over de geschiedenis van 
het cnv is naast een zoektocht ook een keuzetocht. Wat wel en wat niet? Daarom 
– op basis van de ervaring die ik met kiezen heb opgedaan, doe ik het anders. Der-
halve bedank ik haar. Zij heeft mijn hoofdstukken van vriendschappelijk, dus kri-
tisch commentaar voorzien. 

Mijn dank gaat vooral uit naar de circa één miljoen mensen, die kortere of langere 
tijd lid zijn of zijn geweest van een cnv-bond. Want hoe je het ook wendt of keert, 
zij vormen samen al die jaren het cnv. Als zij de geschiedenis niet al schrijven, zij 
maken die tenminste mogelijk. ‘Een bond is mooi, maar je moest geen leden heb-
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ben’ verzuchten vakbondsbestuurders wel eens. Dat is begrijpelijk, maar de ver-
zuchting wordt altijd gedaan vanuit het besef dat een vakbond een vereniging van 
mensen is. Ook christelijk-sociaal vakbondswerk is gewoon mensenwerk.

In het verlengde hiervan past een woord van dank aan mijn werkgever – het 
Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland – en wel om twee redenen: het 
Verbond heeft mij de tijd gegeven om dit boek te schrijven en heeft de uitgave 
ervan mogelijk gemaakt. Het past om daarbij een bijzonder woord van dank te 
spreken aan Bert van Boggelen , de algemeen secretaris van het cnv. Hij vond het 
boek een goed idee, maakte het mij mogelijk om er tijd aan te besteden en liet mij 
volkomen vrij in wat ik wel of niet meende te moeten schrijven. Daarmee raakt hij 
aan een kern van menselijke verhoudingen: vertrouwen.

Het schrijven van een proefschrift past in de cnv-traditie van ‘self-help’.2 Toen 
ik, een reeks van jaren geleden al weer, bedacht dat het tijd werd om ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van het cnv te kunnen beschikken over een verant-
woorde vorm van geschiedschrijving, besprak ik die gedachte met Jan Jacob van 
Dijk – toen nog beleidsmedewerker bij de cnv Vakcentrale. Wij bedachten – am-
bitieus als altijd – een veel te groot project dat door de wijze begeleiding van Ger-
rit Schutte uitmondde in het Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale 
beweging. Elk jaar een Cahier – zo was onze gedachte – dan kan er ter gelegenheid 
van het eeuwfeest iemand een mooi boek over ‘100 jaar cnv’ schrijven. 

In 2000 – de cnv Vakcentrale is grondig gereorganiseerd – kregen cnv-medewer-
kers nadrukkelijk tijd voor eigen opleiding en scholing. Omdat ik al van jongs af 
aan belangstelling voor geschiedenis heb, leek het mij wel een aardige gedachte om 
maar eens wat colleges in dat vak te gaan volgen. Ik wendde mij tot een hoogleraar 
die ik ken. Op een mooie morgen werd ik gastvrij ontvangen in de Hilversumse 
woning van Gerrit Schutte. Wij praten over veel en ook over geschiedenis. Hij vond 
mijn idee om college te gaan lopen niet zo briljant; het ware beter als ik maar wat 
praktijkervaring op ging doen door zelf de geschiedenis van het cnv te schrijven. 
Ik voelde daar eigenlijk niet veel voor – ook een econoom moet zich bij zijn leest 
houden, maar de hooggeleerde Schutte is niet alleen hooggeleerd, hij is ook zeer 
overtuigend. ‘Je moet vooral zitvlees hebben’ waren zijn opbeurende woorden. 

De eerste jaren na ons gesprek schoot ik niet zo erg op – 2009 is immers nog erg 
ver weg. In de marge van redactievergaderingen van het Cahier wordt mij – telkens 
iets klemmender – gevraagd of het wel goed ging en dat hielp mij bij het creëren van 
het benodigde zitvlees. Wij ontwikkelden in de loop der jaren een aangename rou-
tine. Als ik een hoofdstuk gereed had, dan deed ik daar een briefje bij aan ‘Waarde 
Gerrit’ en postte de boel. Eén keer kreeg ik een brief terug met excuus dat het even 
zou duren voordat ik mijn van commentaar voorziene tekst terug zou krijgen. Een 
professoraal bezoek aan Zuid-Afrika stond de gebruikelijke snelle reactie in de weg. 
Alle andere keren kwam de reactie ongeveer per kerende post. Naast een algemeen 
oordeel was de reactie immer transparant: een spoorboekje voor verbeteringen.

Derhalve past een respectvol woord van dank bij de eenvoudige constatering 
dat ik dit boek heb geschreven, maar dat het er zonder Gerrit Schutte niet was ge-
weest.

 Tot slot 759

758-860•Hazenbosch Nawerk.indd   759 08-04-2009   22:41:33



Je moet een proefschrift zelf schrijven, maar onderweg zijn er mensen die je daar-
bij helpen. Die mensen zijn op te delen in drie groepen. De eerste groep bestaat uit 
de praktische ondersteuners. Daarvan moet Arjan Caruso – facilitair medewerker 
van de cnv Vakcentrale – worden genoemd. Hij hielp mij niet alleen bij mijn zoek-
tocht door het cnv-archief, maar hij verrichtte die tocht zelf. Hij selecteerde de 
tientallen meters archief, die langere of kortere tijd op mijn studeerkamer thuis la-
gen en dook soms lang vergeten documenten op. In dit kader dank ik ook de colle-
ga’s, die mij stukken ter beschikking stelden voor de laatste twee hoofdstukken en 
mij hielpen bij het doorgronden van soms technisch ingewikkelde problemen.

De tweede groep bestaat uit de mensen die met mij meelazen, vooral (oud-)col-
lega’s, die ik vroeg op grond van hun deskundigheid een bepaalde passage kritisch 
te lezen om zo te voorkomen dat ik al te veel domme fouten zou maken. Met hen 
voerde ik ook gesprekken om er zo – wellicht – achter te komen welke ondertite-
ling nodig is bij soms wel erg korte verslagen of verrassende wendingen. Bij deze 
mensen hoort ook Jan Jacob van Dijk, die bij nader inzien niet alleen aan het oer-
begin van dit boek stond, maar ook aan het einde daarvan staat. Hij is – als kenner 
van de christelijke vakbeweging – bereid om op te treden als copromotor en dat is 
plezierig. Hier horen ook de leden van de Leescommissie: Jaap Paauwe, Jan Lu-
cassen, Jan-Cees Looise, Leen van den Heuvel en Paul Werkman. In de afronden-
de fase van deze studie maakten zij waardevolle opmerkingen. Tot slot verdient 
Rieke Schoten een woord van dank: zij moest – toen wij nog samenwerkten – vaak 
naar mij luisteren, maar dat weerhield haar er niet van om geschreven teksten nog 
eens grondig door te lezen om het befaamde ‘zetduiveltje’ voor te zijn.

De derde groep bestaat uit ‘vrijwilligers’, het zijn de mensen die naar mij moes-
ten luisteren. Ik ben erfelijk belast met belangstelling voor geschiedenis en met het 
vertellen van verhaaltjes. Dat vertellen helpt vaak om te begrijpen waar het op een 
bepaald moment eigenlijk echt om gaat. En dan is er altijd wel iemand in de buurt 
die daarvan het slachtoffer wordt. Het zijn collega’s bij de koffi eautomaat op de 
Ravellaan en de Tiberdreef, maar het is zeker Jetske. Haar heb ik – meer dan wie 
ook – lastig gevallen met mijn verhalen. Onder het eten aan tafel, ’s morgens bij 
de koffi e, ’s middag bij de thee en op andere momenten als ik weer eens wat door 
ons huis liep. En als ik dan uitverteld was, liet ik haar veelal eenzaam achter om 
op mijn iMac maar weer eens een stukje te tikken. Ik geloof dat zij vond dat ik 
nogal overdreef, maar zij legde zich daar – niet altijd blijmoedig – bij neer. Het is 
een onuitroeibare gewoonte om je partner in je dankwoord te betrekken. Ik vond 
dat vaak een tikje overdreven, maar ik heb begrip gekregen voor iedereen die dat 
deed. Zo leert men al doende.

Ik heb dit boek opgedragen aan mijn vader en mijn moeder, zij leerden mij het 
cnv kennen én nog meer: christelijk-sociaal denken. Ik kreeg meer dan dat van 
hen mee, maar het blijven wel mooie geschenken.
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The hundred-year history of the Christelijk Nationaal Vakverbond (cnv) trade 
union in the Netherlands has been written in ‘For the People for Christ’s Sake’. 
This history shows that the cnv is a Christian-social movement that is actively 
involved in the development of Dutch labour relations. From its own ideological 
perspective, the Christian-social ethos, the cnv fulfi ls its own recognisable role in 
the fi eld of labour and income. The cnv strives for co-partnership of employees in 
all policy areas that are signifi cant to them. The cnv thereby emphasises personal 
responsibility and ‘self-help’.

The thread of this history is taken up in the second half of the 19th century, when 
interest in social issues arose within the Christian world. Infl uenced by Abraham 
Kuyper, neo-Calvinistic Christian-social thinking and within that spiritual trend, 
a social movement developed, which after a series of fundamental debates about 
the right to strike and the relationship between employers and their workers, led 
to the establishment of Christian trade organisations. In 1907, the Twente Chris-
tian textile workers union Unitas took the initiative to establish an inter-confes-
sional trade union federation. This led to the foundation of the Christelijk Na-
tionaal Vakverbond in the Netherlands on 13 May 1909, which functioned from 
1 July 1909. The inter-confessional character was lost in 1912 when the Roman-
Catholic Church forbade its members to join the cnv. In the mid-nineteen seven-
ties, this inter-confessional character was restored when several Catholic unions 
joined the cnv.

The fi rst ten years of the cnv were characterised by the national centralisation of 
various regional and local Christian unions. Besides the development of sectoral 
unions, attention was paid to the development of Committees of Local Christian 
Labour Organisations. As a result of the First World War, the still young Dutch 
trade union movement acquired a social position, partly as a consequence of gov-
ernment support to the unemployment funds of the labour unions. The labour 
union received a place in the High Council for Labour, which can be regarded 
as the beginning of the Dutch consultative economy. In those years, the cnv also 
developed a political strategy from the awareness that much of what was desired 
could only be brought about via political decision making. The core of the strat-
egy is that trade union people must be members of the Dutch parliament because 
union members will vote for union candidates on the lists of the political parties. 
The strategy, where above all the arp party played a role, failed in 1918 and set the 
tone for the following years.

In the 1920s, the cnv developed, with the emphasis on striving for a self-suffi -
cient organisation. The acquisition of its own printing offi ce and its own holiday 
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resort are examples of this. Policy orientation was expanded, particularly by Sec-
retary Herman Amelink, through his advocacy for a public industrial organisa-
tion. He opined that the co-partnership of employees must not remain limited to 
their working conditions, but they must also be able to infl uence the socio-eco-
nomic state of affairs in the sector in which they work. Amelink borrowed many 
of his ideas from foreign and Roman-Catholic thinkers, but gave it his own slant 
by advocating development based on society. The cnv also held fast in the 1920s 
to the social insurance ideas of A.S. Talma. Particularly with regard to the Health 
Act, the alliance continuously advocated the implementation of an act passed in 
1913. The cnv thereby positioned itself outside the discussion of another, sectoral 
approach to the Health Act, which ultimately came into force in 1930.

In the 1930s, the Christian labour union was confronted with the serious conse-
quences of the international economic crisis. The cnv opposed income deteriora-
tion as best it could and argued – next to others – for a better social arrangement, 
among other things by declaring collective labour agreements to be generally 
binding. The cnv, just like the arp, advocated retaining the gold standard for a 
long time but shed no tears when it was abolished in 1936. The cnv joined the 
struggle against unemployment and in particular demanded attention for the con-
sequences for the young and stressed the ethical aspects. Already at an early stage, 
the cnv resisted the rise of National Socialism; membership of the cnv and the nsb 
(National Socialist Movement) was regarded as incompatible.

On 10 May 1940, the German armed forces invaded the Netherlands, an incur-
sion that led to the cnv abolishing itself on 25 July 1941, under threat of being co-
opted by the Germans. The day-to-day work consequently ceased, but all ongo-
ing developments continued underground. For example, the cnv formulated its 
defi nitive standpoint on the organisation of the statutory trade organisation in 
‘the Guidelines’, and agreements on far-reaching collaboration were made with 
the two other trade union federations, the social-democratic nvv and the Roman 
Catholic kab. On 25 July 1945, the cnv was newly established. The original num-
ber of members was soon reached and was followed by a growth in the member-
ship. Via the Labour Foundation, the cnv was closely involved in the national re-
covery policy and for the time being accepted the controlled pay policy. On the 
basis of ‘the Guidelines’ they attempted to infl uence the legislation concerning 
statutory trade organisation – although the cnv did not succeed in convincing the 
ideologically allied arp party. The cnv was also closely involved in the discus-
sions on the style of the social security, maintaining the standpoint that not the 
government but the social partners are responsible for employees’ insurances.

In the beginning of the 1950s, the much-desired Industrial Organisation Act was 
fi nally created. In practice, its implementation was very disappointing and slow, 
the cnv’s views about co-partnership in enterprises were overturned. The cnv 
regards a company as a collaborative venture between people and from that per-
spective, employees must also be involved in the formation of business strategy. 
The distribution of the strongly growing prosperity made a further extension of 
the social security act possible. The cnv attempted to break free from the strictly 
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controlled wages policy. After the collaboration with the other trade union feder-
ations broke down in 1954, it was restored in 1958 and there started a long period 
in which ways were sought to intensify collaboration. Particularly cnv Chairman 
M. Ruppert attempted to strengthen the position of the cnv by taking control of 
the arp, a political move that ultimately failed due to its over-ambitiousness.

In the 1960s, the economy seemed to be skyrocketing: wages continued to in-
crease, partly as a result of the shortage on the labour market, and the free Satur-
day was introduced. Within the cnv, as a consequence of the labour shortage, a 
discussion about the position of working married women was initiated. Over the 
years, their participation in paid professional employment led to a comprehensive 
change in culture. The cnv also ultimately opted for the employees council as the 
co-partnership form for employees in companies; the Industrial Organisation Act 
was abandoned on the basis of the disappointing experiences. The strong social 
shifts made the cnv express its views for the fi rst time in a vision programme, in 
order to establish its own identity.

The oil crisis in 1973 was seen by many as the beginning of a long-term econom-
ic crisis, which was coupled with rapidly increasing unemployment. The cnv at 
fi rst wished to combat unemployment above all by Keynesian means, but over 
the years, just like the other trade union federations, it developed ideas about the 
reduction of working hours, such as a 36-hour working week and arrangements 
for early retirement. The cnv resisted the decline of the social security system, by 
which the victims of the economy were punished once again in their income. The 
search for forms of collaboration between the three Dutch trade union federations 
ground to a halt at the beginning of 1974: the cnv wished to retain its own Chris-
tian-social character and would go no further than a federation, while the nvv and 
the Roman Catholic nkv were striving for a merger.

In the early 1980s, the economic crisis deepened, which partly translated into a 
debate about the affordability of the social security system. The cnv resisted the 
deterioration of the policy conditions and therefore argued anew that the social 
partners should be responsible for employees’ insurances. The cnv cooperated 
with the reorganisation of public employment in the Netherlands, where a na-
tional agency was converted into a tripartite governed public organisation. In this 
period, the cnv was confronted with a considerable loss of membership and this 
led to the intensifi cation of individual services to members, with which a trend 
was set that would be reinforced in the following decades.

In the 1990s, the executive positions of Dutch labour unions changed. From 
1994, so-called purple (liberal-social-democratic) cabinets operated, which 
strongly focused on establishing the primacy of politics in the fi eld of employ-
ees’ insurances and labour-market policy. Over a period of ten years, the labour 
unions lost their executive positions in the areas of social security and labour-
market policy and reverted to hardly relevant advisors, although their position in 
the ser and the Labour Foundation were retained unimpaired. The cnv decided 
to undergo a comprehensive internal rearrangement of tasks, where the unions 
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above all focused on the sectors and the trade union federation on the regions. In 
the second half of the 1990s there was an experiment with a new set-up for the re-
gional work – an experiment that cost a great deal of money and did not yield the 
desired results.

The new century started with great optimism about the future of the economy, 
but as the economic situation turned around, a period characterised by social un-
rest commenced, partly under the infl uence of international terrorist attacks and 
internal political assassinations. The labour union became involved in a mass con-
fl ict with the cabinet about the consequences of an aging population and disabil-
ity. After the largest union demonstration ever, at the end of 2004, an agreement 
was reached in the best polder traditions. 

To conclude this study of the history of the cnv, we answer the central ques-
tion: has the cnv been what it wished to be in the course of its history, namely a 
Christian-social movement? This question is answered affi rmatively. This history 
demonstrates that the cnv is a Christian-social movement, which has advocated 
the co-partnership of employees in the fi elds of work and income with varying 
results. The cnv has contributed towards the development of Dutch society in the 
20th century from its own principles. In some cases, the position of the cnv made 
certain developments possible, in other cases, new developments are being initi-
ated as a result of the cnv’s position. That latter particularly applies to the increas-
ing attention for the combination of family and work and for the restructuring of 
the disability insurances. The co-partnership of employees and their representa-
tives has increased considerably compared with the beginning of the 20th century, 
but particularly in the 1990s, a great deal of that position has been lost. It seems 
that the cnv has over time been a fl exible organisation, which has constantly suc-
ceeded in adapting to important socio-economic developments and the prefer-
ences of its members. Despite its fl exibility, the cnv is in danger of losing its posi-
tion, because in the latter years of the 20th century and at the beginning of the 21st 
century, the degree of organisation has declined considerably, partly as a result of 
its too limited recognition in the daily lives of people and as a consequence of the 
fact that the political establishment has forced the labour unions out of a series of 
relevant, executive positions.
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6 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914, 309.
7 R. Hagoort , Patrimonium, 25-26.
8 Louis-Paul Boon beschrijft de omstandigheden waarin gewerkt en gewoond werd zeer indringend 

in ‘Pieter Daens’, waarin hij het ontstaan van de christelijke vakbeweging in België beschrijft.
9 M. Ruppert, ‘Ter inleiding’ in De vrijheid van de arbeidende stand. Een hernieuwde uitgave van 

het boek van ds. A.S. Talma, daterend uit 1902, aangevuld met hedendaagse notitie van dr. M. 
Ruppert (Nieuwegein, 1985), 5-6.

10 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914, 316.
11 I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (Utrecht, 1958), 218.
12 George Harinck, Roel Kuiper en Peter Bak (red.), De Antirevolutionaire partij, 1829-1980 (Hil-

versum, 2001).
13 B. Goudzwaard, Kapitalisme en vooruitgang. Een eigentijdse maatschappijkritiek (Assen/Amster-

dam, 1976), 33 e.v.
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768 1  ‘Onder eigen banier’

14 Jacques van Gerwen en Ferry de Groot, Ondernemers in Nederland, 29 en 34.
15 Ernest Hueting, e.a. Naar groter eenheid, de geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vak-

verenigingen, 1906-1981 (Amsterdam, 1983), 12. Zie ook Stella Braam, De woede van Abraham, 
(Amsterdam, 2000).

16 Rob van Kesteren , 100 jaar CNV-Grafi ci (Hoofddorp, 2002), 3.
17 I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 259-260. Op andere plaatsen 

werden bijvoorbeeld ziekenkassen omgevormd tot vakorganisaties.
18 Ernest Heuting, Naar groter eenheid, 15.
19 Arno Bornebroek,  De strijd voor harmonie, 25.
20 I.J. Brugman, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 265.
21 R. Hagoort, De Christelijk-sociale beweging, 59-61.
22 R. Hagoort, De Christelijk-sociale beweging, 63.
23 Arno Bornebroek, De strijd voor harmonie, 27.
24 In 1871 verstuurt de synode van de n.h. kerk een circulaire over de sociale kwestie, die door Kuy-

per  fel wordt aangevallen. Zie o.a. Arno Bornebroek, De strijd voor harmonie, 19 e.v.
25 P.J. Meertens en J. van der Molen, ‘Kater’ in Biografi sch Woordenboek van het Socialisme en de 

Arbeidersbeweging, deel 3, 89-92.
26 I.J. Brugman, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 255.
27 Dik Nas, Koerier van een nieuwe tijd. Hendrik Gerhard en de ontwikkeling van de internationale 

arbeidersbeweging (Den Haag, 2002), 82-83.
28 Dik Nas, Koerier van een nieuwe tijd, 81.
29 G.J. Schutte, ‘Voorlopers: Willem Hovy’ in Voorlopers en dwarsliggers. 2e Cahier over de geschie-

denis van de christelijk-sociale beweging Amsterdam-Utrecht, 1998), 42-44. Zie ook J. Vree, Abra-
ham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874) (Amsterdam, 2000). Hovy is een ‘aanhanger’ 
van Kuyper  en fi nanciert de aankoop van een passende pastorie voor Kuyper  en zijn gezin.

30 G.J. Schutte, ‘Voorlopers: Klaas Kater’ in Voorlopers en dwarsliggers, 2e Cahier over de geschiede-
nis van de christelijk-sociale beweging, 27.

31 P.E. Werkman, ‘Voorgeschiedenis’ in Ethiek en Belang. 50 jaar Convent van Christelijk-Sociale 
Organisaties (’s-Gravenhage, 1987), 11.

32 R. Hagoort, De Christelijk-sociale beweging, 45.
33 R. Hagoort, Patrimonium, 41.
34 Deze frase is ontleend aan het devies van Patrimonium, dat wordt geciteerd uit Spreuken 22:2. Daar 

staat: ‘Rijken en armen ontmoeten elkander; de heere heeft hen allen gemaakt’ (Staten Vertaling).
35 R. Hagoort, Patrimonium, 66-67.
36 R. Hagoort, Patrimonium, 73.
37 R. Hagoort, Patrimonium, 135.
38 Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, blz. 30. 
39 Rienk Janssens, ‘Antirevolutionaire organisatievorming 1871-1879’ in George Harinck e.a., De 

Antirevolutionaire Partij, 55-56.
40 R. Hagoort, Patrimonium, 176-179. Zie ook Jan Jacob van Dijk, Bouwers en bouwstenen, 65.
41 B. Bymolt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland (Nijmegen, 1894), 215.
42 Zie bijvoorbeeld: A. Kloos, Het achterste van de tong. Oordeel en vooroordeel van een man uit de 

vakbeweging (Bussum, 1969), 125 e.v.
43 Kuyper meent – volgens Amelink, die zich daarbij baseert op publicaties van Kuyper zelf – dat 

deze principieel voorstander is van christelijk-sociale bonden, maar niet van christelijke vakorga-
nisatie. De christelijk-sociale bonden hebben de zedelijke verheffi ng tot taak, vakbonden hebben 
die taak niet. Zie H. Amelink, Onder eigen banier, 15.

44 B. Bymolt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland, 266-267.
45 R. Hagoort, De Christelijk-sociale beweging, 75.
46 Ger Harmsen, ‘Nieuwenhuis’ in P.J. Meertens e.a., Biografi sch woordenboek van het socialisme en 

de arbeidersbeweging in Nederland, deel 6 (Amsterdam, 1995), 157-163.
47 Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 31.
48 Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 33.
49 Kuyper laat zich in zijn visie op de sociale kwestie overigens beïnvloeden door dezelfde schrijvers, 

die paus Leo XIII inspireren tot het schrijven van zijn encycliek Rerm Novarum, die in 1891 ver-
schijnt. J.J. Woltjer, Recent Verleden. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam, 1992), 59.

50 D. Th. Kuiper, De Voormannen. Een sociaal-wetenschappelijke studie over de ideologie, konfl ikt 
en kerngroepvorming binnen de Gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930 (Kam-
pen, 1972), 144.
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51 Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 36 en R. Hagoort: De Christelijk-sociale beweging, 
85.

52 C.A. Groenewold, ‘De Christelijk Nationale Werkmansbond (cnwb)’ in G.J. Schutte (red.), Voor-
lopers en dwarsliggers. 2e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 32-34.

53 H.J. Langeveld, ‘Protestantsche Christenen van Nederland, vereenigt u – althans wat de sociale 
nooden betreft’ in G.J. Schutte, e.a., Een arbeider is zijn loon waardig. Honderd jaar na Rerum 
Novarum en Christelijk-Sociaal Congres 1891: De ontwikkeling van het christelijk-sociale denken 
en handelen in Nederland 1891-1914 (’s-Gravenhage, 1991), 106-107.

54 De ‘Grote Depressie’ duurde van 1873 tot 1896. De gevolgen in de agrarische sector zijn aanzien-
lijk, ook doordat als gevolg van toenemend handelsverkeer agrarische producten uit de vs worden 
geïmporteerd. Zie ook: Griffi ths, Achterlijk, Achter of Anders?, 14.

55 In de literatuur – waarin ook de aanleiding tot het Sociaal Congres wordt beschreven – wordt tel-
kens gewag gemaakt van de ambivalentie van Kater . Waarom hij evenwel een tegenstander zou zijn 
van een eigen sociaal programma wordt nergens vermeld. Wellicht is hij bevreesd voor de ontwik-
keling van onafhankelijke vakbonden of vereenzelviging met de verlangens van de socialisten. Het 
lijkt niet waarschijnlijk dat hij als lid van de arp vreest voor een scheuring in de partij – een vrees 
die bij Kuyper  wel bestaat.

56 Tot 1918 kent Nederland een districtenstelsel, waarbij per district een afgevaardigde voor de Twee-
de Kamer wordt gekozen. In 1918 wordt het (huidige) stelsel van evenredige vertegenwoordiging 
ingevoerd.

57 Proces-Verbaal van het Sociaal Congres gehouden te Amsterdam den 9, 10, 11, 12 November 1891, 
(Amsterdam, 1892), 11-12.

58 Proces-Verbaal, 13. De Christelijken Volksbond in Den Haag en de Vereniging tot Heil des Volks 
in Amsterdam (in 1855 opgericht door Jan de Liefde) hebben tot doel de verspreiding van Gods 
heil onder de armen in Nederland om op die manier hun situatie te verbeteren. De organisaties 
staan in de traditie van het Reveil.

59 H. Langeveld, Protestantsche Christenen van Nederland, vereenigt u, 116-117.
60 De moderne lezer raakt onder de indruk van het vermogen van de spreker om te boeien en van de 

toehoorders om geboeid te blijven. Naar gangbare maatstaven, waarin circa 100 woorden één mi-
nuut spreektijd in beslag nemen, duurt Kuypers toespraak op basis van de tekst van het proces-ver-
baal zeker 3,5 uur. Mensen moeten in die tijd ervaren luisteraars zijn. Wellicht ligt het meer voor 
de hand dat Kuyper een korte versie van zijn betoog heeft uitgesproken en dat de ‘lange’ versie in 
het proces-verbaal is opgenomen. Zie ook R. van der Woude: ‘Beginsel en Belang. De christelijk-
sociale congressen en conferenties en de vorming van de identiteit van de protestants-christelijke 
vakbeweging’ in 90 jaar CNV:mensen en uitgangspunten, 26-30.

61 Proces-Verbaal, 38-69.
62 Rienk Janssens, ‘Eenheid en verdeeldheid 1879-1894’, in George Harinck e.a., De Antirevolutio-

naire partij 1829-1980 (Hilversum, 2001), 91.
63 Jan & Annie Romein, Erfl aters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, (Am-

sterdam, 1979), 766.
64 Proces-Verbaal, 142.
65 Ger Harmsen en Bob Reinalda: Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de 

Nederlandse vakbeweging (Nijmegen, 1975), 52.
66 H. Langeveld, Protestantsche Christenen van Nederland, vereenigt u, 128.
67 Proces-Verbaal, 243.
68 Hagoort, De Christelijk-sociale beweging, 86-89.
69 Zie o.a. R.E. van der Woude, ‘Dan zien we en verstaan we, wat het is: Christelijk-Sociaal’, in de 

gelijknamige bundel, waarin de bijdragen aan het symposium ‘Wording en Werking’ over de ge-
schiedenis van de christelijk-sociale beweging op 8 mei 2003 zijn opgenomen (Amsterdam, 2003), 
10-11. Ten onrechte – zo merkt Van der Woude op – wordt weinig aandacht gegeven aan deze 
organisatie. Hij verklaart dat door gebrek aan goed onderzoek naar de rol en de betekenis van de 
bond – ook door gebrek aan beschikbare archieven. Zie ook C.A. Groenewold, ‘De Christelijk 
Nationale Werkmansbond (cnwb)’ in Voorlopers en dwarsliggers, 32-41.

70 Jan Roes, ‘Ariëns’ in P.J. Meertens e.a., Biografi sch Woordenboek van het Socialisme en de Arbei-
dersbeweging, deel 1 (Amsterdam, 1986), 4-7.

71 Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 46-56.
72 Jan Bruggeman en Aart Camijn, Ondernemers Verbonden. 100 jaar centrale ondernemersorgani-

saties in Nederland (Wormer, 1998), 55. ‘Boaz’ viel in 1918 uiteen in drie delen, de Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond, de Vereeniging van Christelijke Handeldrijvende en Industriëlen Mid-
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denstand en de Vereeniging van Christelijke Werkgevers en Groothandelaren, die Colijn  tot hun 
voorzitter kozen.

73 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 15.
74 De Standaard is het door Kuyper  opgerichte dagblad voor protestants Nederland. Kuyper  is 

hoofdredacteur en schrijft regelmatig een column, ‘een driestar’.
75 R. Hagoort, Het Beginsel behouden, 268.
76 J. van der Molen, ‘Talma’ in P.J. Meertens, e.a., Biografi sch Woordenboek van het Socialisme en de 

Arbeidersbeweging in Nederland, deel 1, 129-131.
77 A.S. Talma, De vrijheid van den arbeidenden stand (Utrecht, 1902), 3-4.
78 Arrno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 67.
79 R. Hagoort, Het Beginsel behouden, 199.
80 B. Marinus, ‘Johan Huizinga. Patrimoniumman, eerste voorzitter van de eerste Nederlandse chris-

telijke vakcentrale, burgemeester’ in Voorlopers en dwarsliggers. 2e Cahier over de geschiedenis van 
de christelijk-sociale beweging, 16-17.

81 Het nas wordt opgericht in 1893.
82 R. Hagoort, Het Beginsel behouden, 270-271.
83 Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 79.
84 J.C. Sikkel, Vakorganisatie naar Christelijke beginselen en Vrijmaking van den arbeid (Haarlem, 

1928). Ook Amelink, Onder eigen banier, 30-31.
85 R. van der Woude, ‘Beginsel en belang, 30-33. Ook H. Amelink, Onder eigen banier, 32.
86 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 33-34; Arno Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 82-

84.
87 M. Ruppert, De Nederlandse Vakbeweging, I, De opkomst, 123.
88 A.J.C. Rüter, De Spoorwegstaking van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland (Lei-

den, 1935). Zie ook Huug Klooster en Kees van Kortenhof, ‘Het beest was los, de stakingen van 
1903’, in Nieuwsbrief, 15e jaargang nummer 3, uitgave van de Vakbondshistorische Vereniging én 
Sjaak van der Velden, ‘1903. Het jaar van de waarheid?’ in dezelfde Nieuwsbrief.

89 Zie ook Ernest Hueting e.a., Naar groter eenheid, 29-35.
90 R. Van der Woude, ‘Beginsel en belang’, 33-38. Ook: H. Amelink, Onder eigen banier, 34-44; Arno 

Bornebroek, De Strijd voor Harmonie, 84-90.
91 Arnold van Dam, De jutestaking in Rijssen, nog te verschijnen.
92 H. Amelink, Onder eigen banier, 60-62.
93 Jos van Meeuwen, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-

1929) (Hilversum, 1998), 38.
94 Diocesaan, omdat men streeft naar aparte organisaties per bisdom (=diocee).
95 H. Amelink, Onder eigen banier, 78-82.
96 H. Amelink, Onder eigen banier, 63-64.
97 H. Amelink, Onder eigen banier, 78-122.
98 Jan Roes: ‘Katholieke arbeidersbeweging in historische banen’ in Katholieke arbeidersbeweging 

(Baarn, 1985), 35.
99 Jan Roes, Katholieke arbeidersbeweging in historische banen, 37.
100 Dit congres kan ook beschouwd worden als het oprichtingscongres van het Internationaal Chris-

telijk Vakverbond (icv), het Wereldverbond van de Arbeid (wva). Het icv krijgt een interconfes-
sioneel karakter.

101 Geciteerd in H.Amelink, Onder eigen banier, 97-98. 

Noten bij hoofdstuk 2

1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het befaamde boek van de historicus R.J. Fruin, waarin 
hij de periode 1588-1598 beschrijft, de tien jaren waarin de Republiek Holland ontstaat. In een-
zelfde periode van 1909 tot 1919 ontstaat het cnv.

2 H. Amelink, Onder eigen banier, 124-125.
3 H. Amelink, Onder eigen banier, 130.
4 Geciteerd in: L.J. Altena en A.J.P. Homan, ‘Zoodra de arbeider niet gevoelt dat hij rechten heeft, 

dan is hij weg’ in G.J. Schutte, Een arbeider is zijn loon waardig, 171.
5 Jan Roes, ‘Katholieke arbeidersbeweging in historische banen’ in Katholieke Arbeidersbeweging, 

36.
6 3e Jaarverslag, 5.
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7 Verslag Christelijk-Sociale Conferentie te Lunteren van 6 tot en met 11 Juli 1914 (Utrecht, 1951), 
92.

8 H. Amelink, Onder eigen banier, 176.
9 De Gids, november 1909, 35.
10 H. Diemer, Christelijke Vakbeweging in Beginsel en Practijk – vijf voordrachten uitgesproken op 

den Vakvereenigings-Cursus van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, den 16en 
en 17en Mei  1910 te Utrecht gehouden, uitgave van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Ne-
derland. Bureau: Open Rijstuin 4, Rotterdam, 5.

11 Uit de discussie, die volgt op de inleiding, blijkt dat Smit  en Amelink zich verzetten tegen de aan-
vaarding van de bestaande maatschappelijke orde – deze moet wel degelijk anders, zij het niet in 
socialistische zin.

12 H. Diemer, ‘Wat is het eigenlijke doel der Vakorganisatie?’ in Christelijke Vakbeweging in Begin-
sel en Practijk, 14.

13 Zie ook P.E. Werkman, ‘Een voorbehoedmiddel voor openlijke strijd – het cnv en de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de Tweede Wereldoorlog’ in Luuk Brug en Harry Peer (red.), Collec-
tief geregeld – uit de geschiedenis van de cao (Amsterdam, 1993), 29-30.

14 Chr. Zielemans , ‘Administratie in de Vakorganisatie en de invoering van een gelijksoortige statis-
tiek’ in Christelijke Vakbeweging in Beginsel en Practijk, 30.

15 Verslag Christelijk-Sociale Conferentie, 84 e.v.
16 8e Verslag, 1917-1918, 11.
17 7e Verslag, 1916, 10-11 .
18 13e Verslag, 33-41 en 14e Verslag, 30-31.
19 Diemer  gebruikt hier het woord ‘bestuurdersbonden’ in plaats van ‘besturenbonden’. In het eer-

ste woord ligt de gedachte besloten dat het de bestuurders van de bonden zijn, die samenwerken; 
in het tweede woord schuilt de gedachten dat de bonden samenwerken en door hun besturen in 
het samenwerkingsverband worden vertegenwoordigd. Binnen de sociaal-democratische vakbe-
weging houdt men op den duur vast aan het eerste, in cnv-kring aan het tweede woord. Zie ook 
Hagoort , De christelijk-sociale beweging, 187-188.

20 De Gids, aug. 1910, 10.
21 Bauke Marinus, ‘Huizinga’ in Biografi sch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbewe-

ging, deel 2 (Amsterdam, 1987), 71-73. Zie ook B. Marinus, ‘Johan Huizinga (1867-1946). Patri-
moniumman, eerste voorzitter van de eerste Nederlandse christelijke vakcentrale, burgemeester’ 
in Voorlopers en dwarsliggers, 11-26.

22 R. Hagoort , De Christelijk-sociale beweging, 186 e.v.
23 De Gids, januari 1915, 41. 
24 De Gids, Rapport inzake Bestuurdersbonden, mei 1915, 71.
25 De Gids, Rapport inzake Bestuurdersbonden, mei 1915, 72.
26 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 407. Amelink gaat gedetailleerd in op het rapport en de 

daarop gebaseerde motie van de 6e Algemene Vergadering.
27 Ivo Kuypers, In de schaduw van de Grote Oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de over-

heid 1914-1920 (Amsterdam, 2002), 135.
28 De Gids, oktober 1916, 42-43.
29 Brief van het hoofdbestuur van de cnwb aan het cnv-bestuur, aug. 1916, zoals weergegeven in De 

Gids, oktober 1916, 41.
30 De Gids, juni 1917, 112.
31 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 408. 
32 De Gids, augustus 1917, 14.
33 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 408-409; Ivo Kuypers, In de schaduw van de Grote Oorlog, 

137-138.
34 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 410.
35 9e Verslag, 193.
36 3e Jaarverslag, 5.
37 Paul E. Werkman, ‘Kruithof’ in Biografi sch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbe-

weging, deel 2, 81-83.
38 Piet Hazenbosch en Paul E. Werkman, ‘Van Diemer tot Terpstra. Enkele biografi sche vergelijkin-

gen van cnv-voorzitters 1909-1999’ in 90 jaar CNV: over mensen en uitgangspunten, 50-76.
39 Zie ook K.-P. Companje, ‘Vakbonden en tuberculosefondsen’ in Niet voor het gewin. 6e Cahier 

over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (Amsterdam-Utrecht, 2005), 68 e.v.
40 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 112. De Vrijheidsvaan verdwijnt in de jaren ’70 uit beeld, 
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het collectieve zingen tijdens ledenbijeenkomsten raakt uit de gratie, maar tijdens de offi ciële vie-
ring van het 90-jarig bestaan wordt het door een koor van cnv-medewerkers in de Utrechtse Ja-
cobikerk ten gehore gebracht.

41 H.J. Stins , ‘Tactiek bij Loonsbewegingen en Stakingen’ in Christelijke Vakbeweging in beginsel en 
praktijk, 68.

42 J.L. van Zanden en R.T. Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw (Utrecht, 
1989), 88.

43 P.E. Werkman, ‘Een voorbehoedmiddel voor openlijke strijd’, 29.
44 H.J. Stins, ‘Tactiek bij Loonsbewegingen en Stakingen’ in Christelijke Vakbeweging in beginsel en 

praktijk, 72.
45 G. Baas  Kzn, ‘De noodzakelijkheid van het Fondsenstelsel in de Vakorganisatie’ in Christelijke 

Vakbeweging in beginsel en praktijk, 92-93. In een volgend deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan 
om het vraagstuk van de fondsvorming.

46 Sjaak van der Velden, Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-2000 (Amsterdam, 2000),  167-
169. Volgens Vander Velde is de veel gehoorde bewering dat het cnv optreedt als stakingsbreker 
op basis van de feiten niet vol te houden.

47 Ter illustratie: in april 1910 is Unitas betrokken bij een staking tegen de fi rma N.J. Menko in En-
schede. In mei 1911 wordt door de Leeuwarder Christelijke Timmerliedenvereeniging gestaakt. In 
1912 wordt door de glasblazers een stakingsactie uitgevoerd en in 1913 leggen de typografen het 
werk in Amsterdam neer. Bij deze stakingen worden door het cnv steunacties opgezet.

48 Ivo Kuypers, In de schaduw van de Grote Oorlog, 215.
49 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 86.
50 Dit gedeelte is gebaseerd op: Paul E. Werkman, ‘Laat uw doel hervorming zijn’, J.P. Stoop, ‘De 

arp en de relatie tot het cnv (1918-1940)’ in Belangenpolitiek. 4e Cahier over de geschiedenis van 
de christelijk-sociale beweging, (Amsterdam-Utrecht, 2002), 66-67 en op het 8ste verslag, 57-63.

51 Op die wetten wordt in het vervolg van dit hoofdstuk nader ingegaan.
5 Dit gedeelte is gebaseerd op L. Heerma van Voss, ‘Schipperen naast Aalberse  – het cnv en de in-

voering van de achturige werkdag’ in Belangenpolitiek, 4e Cahier over de geschiedenis van de chris-
telijk-sociale beweging, 12 e.v.

53 Wie de artikelen van Baas  in De Gids van november en december 1918 en van januari 1919 leest 
en wie bekend is met de discussies in de jaren ’80 rond de invoering van de 36-urige werkweek, 
zal veel parallellen waarnemen. Interessant is een gedachte van nvv-voorzitter Stenhuis – die ove-
rigens door Baas  wordt afgewezen – waarin de individuele werktijd en de bedrijfstijd ook in niet 
continubedrijven wordt ontkoppeld. Deze variant werd in de jaren ‘80 (opnieuw) voorgesteld door 
cnv beleidsmedewerker P. Kroon . 

54 Zie 1.2 Patrimonium.
55 Jaques van Gerwen, Zoeken naar zekerheid. De ontluikende verzorgingsstaat, overheid, vakbon-

den, werkgevers, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen  (Den Haag, 2000), 58 e.v.
56 In cnv kring verwijt met de cnwb wel een ‘fondsenbond’ te zijn. Er was te veel oog voor ‘de ver-

zekeringen’, te weinig voor structurele veranderingen, die zonodig met strijd gepaard gaan.
57 G. Baas  Kzn, ‘De noodzakelijkheid van het Fondsenstelsel’ in de Vakorganisatie, 90.
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Volkskrant, het Christelijk Sociaal Dagblad en de vakbeweging’ in Niet voor het gewin. 6e Cahier 
over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 127-142.

25 Dit dagblad is in 1912 opgericht mede met de fi nanciële steun van W. Hovy, die ook de oprichting 
van Patrimonium fi nancieel mogelijk maakte.

26 De Gids, 9 januari 1936, 1.
27 15e Verslag, 27-33. Zie ook Paul E. Werkman, ‘Stapelkamp’ in Biografi sch Woordenboek van het 

Socialisme en de Arbeidersbeweging, deel 7, 211-215.
28 17e verslag, 32-34.
29 In een geldstelsel, waarin de ‘gouden standaard’ wordt toegepast is er een vaste relatie tussen de 

waarde van het bankpapier en de goudvoorraad. Het bankpapier wordt als het ware gedekt door 
een goudreserve en bankpapier kan te allen tijde worden omgewisseld tegen baar goud. Als meer 
landen de ‘gouden standaard’ hanteren is er ook sprake van vaste wisselkoersen – het goud, dat de 
waarde van de ene munt bepaalt, bepaalt immers ook de waarde van de andere munt. Nederland 
hanteert de ‘gouden standaard’ vanaf 1875.

30 J.L. van Zanden en R.T. Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 129.
31 14e Verslag, 3-4.
32 De Gids, 5 december 1929, 37.
33 De Gids, 25 september 1930, 225.
34 De Gids, 1 januari 1931, 61.
35 Zie ook J.J. van Dijk en P. Hazenbosch, ‘In tijden van nood …..’, in Crisis, what crisis?, 5e Cahier 

over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (Amsterdam-Utrecht, 2004), 54.
36 De Gids, 18 juni 1931, 181-182.
37 Onder de titel ‘Het nieuwe jaar met oude moeilijkheden’ spreekt een cnv-bestuurder een ’15-mi-

nuten-radio-rede’ uit, die wordt afgedrukt in De Gids van 28 januari 1932, 85.
38 10 augustus 1929 tot 26 mei 1933.
39 Het 2e kabinet-Colijn  regeert van 1933-1935.
40 Herman Langeveld, Schipper naast God. Hendrikus Colijn , 1896-1944, deel twee 1933-1944 (Am-

sterdam, 2004), 94.
41 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 161.
42 De Gids, 8 september 1932, 261.
43 De Gids, 8 september 1932, 253.
44 De Gids, 24 september 1931, 249.
45 Gerbrandy  defi nieert het begrip ‘rationalisatie’ als volgt: ‘het aanwenden en toepassen van alle 

middelen, die geacht worden de economische goederen met geringere kosten in versneld tempo, 
in grooteren omvang, in beteren en doelmatiger vorm, te doen voorbrengen’ (De Gids, 27 augus-
tus 1931, 234).

46 De Gids, 10 september 1931, 247.
47 De Gids, 10 september 1931, 248.
48 De gebruikelijke arbeidsweek is 48 of meer uur.
49 De Gids, 14 juli 1932, 217.
50 In vergelijking met 1929 is de werkgelegenheid met ruim 20% gedaald en de werkloosheid evenzo 

hoog opgelopen. Zie J.L. van Zanden en R.T. Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland 
in de 20e eeuw, 156.

51 Herman Langeveld, Schipper naast God, 98-99.
52 De Gids, 19 april 1934, 65-66.
53 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 125.
54 De Gids, 17 mei 1934, 83.
55 De Gids, 23 augustus 1934, 147.
56 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 127.
57 Herman Langeveld, Schipper naast God, 218.
58 W. Fritschy and P.E. Werkman, The Trade Unions in The Netherlands and the gold standard, 

1931-1936 (Amsterdam, 1987), 63-81.
59 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 189.
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60 De Gids, 23 augustus 1934, 146.
61 W. Fritschy and P.E. Werkman, The Trade Unions, 78.
62 De Gids, 16 mei 1935, 88.
63 De Gids, 16 mei 1935, 85.
64 De Gids, 13 juni 1935, 101.
65 Herman Langeveld, Schipper naast God, 213-215.
66 De Gids, 15 oktober 1935, 165.
67 J.L. van Zanden en R.T. Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 162.
68 C.P.M. Romme  maakt deel uit van het 4e kabinet-Colijn, dat in juni 1937 aantreedt. Hij is lid van 

de rksp. 
69 Zie 4.3.2 Kinderbijslag.
70 De Gids, 23 december 1937, 262-263.
71 Gesina van der Molen (1892-1978) speelt een prominente rol in de arp en is deskundig op het ge-

bied van volkenrecht, vredesbeweging en vrouwenemancipatie. In 1949 wordt zij de eerste vrou-
welijke hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als leerstoel het volkenrecht. Zij is 
ongehuwd.

72 De Gids, 17 februari 1938, 34.
73 Notulen db-vergadering 14 februari 1938, 44.
74 Volgens Ger Harmsen bestaat ‘slechts 2% van de beroepsbevolking uit gehuwde vrouwen’. Zie 

Ger Harmsen, Voor de bevrijding van de arbeid, 175.
75 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 202-203.
76 15e Verslag, 269-284.
77 15e Verslag, ‘Nijkerk, Door gebrek aan medewerking van het gemeentebestuur is tot dusver niets 

gedaan’, 280. Later werkt de gemeente overigens wel mee (Notulen db, 31 oktober 1932, 256).
78 db-verslag, 2 mei 1932, 142.
79 db-verslag , 4 Juli 1932, 180 -181.
80 db-verslag, 5 september 1932, 209-210.
81 16e Verslag, 224-238.
82 17e Verslag, 133-143. Zie ook db-verslag, 18 januari 1937, 13.
83 19e Verslag, 29-33.
84 18e verslag, 53-61.
85 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 132-133.
86 Herman Langeveld, Schipper naast God, 276-282.
87 db-verslag, 3 oktober 1938, 212.
88 Herman Langeveld, Schipper naast God, 287. Opvallend is dat van het gesprek met Colijn  noch 

van de brief met voorstellen gewag wordt gemaakt in bestuursnotulen of De Gids.
89 ab-verslag, 31 maart 1939, 90-96.
90 Herman Langeveld, Schipper naast God, 282-301. Langeveld beschrijft nauwgezet op welke wijze 

het kabinet in juni 1939 ten val komt en welke rol de tweespalt inzake de arbeidsdienst van jeugdi-
gen daarbij speelt. Schippers waarschuwing tegen de ‘leiding der jeugddienst’ is terecht. Van Hoe-
ven, de verantwoordelijke ambtenaar, blijkt niet alleen Duitse sympathieën te hebben, in maart 
1940 wordt hij wegens spionage voor de Duitsers veroordeeld tot gevangenisstraf. Colijn  aanvaardt 
– na de val van het vierde kabinet – de opdracht tot de vorming van een nieuw kabinet dat evenwel 
niet kan rekenen op steun van de Kamer en het treedt direct af. Colijn  wordt opgevolgd door De 
Geer  en verdwijnt ‘in de coulissen’.

91 Ik kom daarop nog terug in de paragraaf over de bedrijfsorganisatie.
92 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 83-85.
93 De Gids, 18 februari 1937, 35.
94 17e Verslag, 1935-1936, 172-175.
95 De Gids, 1 april 1937, 57-59.
96 Paul E. Werkman, ‘Een voorbehoedmiddel voor openlijke strijd’, 38.
97 Zie 2.3.4 Werkloosheid.
98 Jac. van Gerwen, De ontluikende verzorgingsstaat, 211.
99 Ronald van Bekkum, Tussen vraag en aanbod, 356-357.
100 14e Verslag, 1929-1930, 209-211.
101 15e Verslag, 246.
102 De Gids, 14 juni 1934, 101-102.
103 Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam (Amsterdam, 1999), 257.
104 Ger Harmsen, Voor de bevrijding van de arbeid, 179-183.
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105 L. de Jong, Voorspel, 202-203.
106 De Gids, 12 juli 1934, 111.
107 Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939 (Am-

sterdam, 1980), 124.
108 De Gids, 19 maart 1936, 42.
109 17e Verslag, 1935-1936, 123-126.
110 Geciteerd in Jacques van Gerwen, De ontluikende verzorgingsstaat, 101.
111 De Gids, 7 februari 1935, 27.
112 Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering, II, 178-184. De 

commissie van de hrva, die het advies voorbereid, wordt voorgezeten door Romme .
113 De Gids, 19 januari 1939, 18-20.
114 De Gids, 6 juli 1939, 135.
115 Na de spoedige val van het 5e kabinet-Colijn  treedt voor het eerst een rooms-rode coalitie aan. J. 

van den Tempel  was van 1906 tot 1919 bestuurder van het nvv en een felle tegenstander van chris-
telijke vakorganisatie. Ondanks dat oordeelde het cnv betrekkelijk mild over zijn aantreden.

116 De Gids, 9 november 1939, 229.
117 De Gids, 4 januari 1940, 4-5.
118 Jacques van Gerwen, De ontluikende verzorgingsstaat, 101-102; De Gids, 6 september 1940, 126.
119 Het RKWV sluit zich in de loop van 1932 aan.
120 14e Verslag, 1929-1930, 224-225.
121 15e Verslag, 1931-1932, 292-297.
122 17e Verslag, 1935-1936, 186.
123 18e Verslag, 1937-1938, 161.
124 18e Verslag, 160-168.
125 14e Verslag, 1929-1930, 233-236.
126 16e Verslag, 1933-1934, 219-220.
127 17e Verslag, 1935-1936, 123.
128 Notulen ab-vergadering, 19 mei 1938, 33.
129 18e Verslag, 1397-1938, 38-45.
130 Herman Langeveld, Schipper naast God, 271.
131 Notulen ab-vergadering, 24 november 1938, 74-82.
132 De Gids, 2 mei 1939, 82.
133 De Gids, 28 september 1939, 206-207, 211.
134 De Gids, 7 december 1939, 249.
135 De Gids, 4 januari 1940, 6.
136 In het cnv-archief bevindt zich een bundeling van De Gids 1941 en De Gids 1944-1945. Het ja-

nuarinummer, waarin bedoelde brief volgens Amelink is gepubliceerd, ontbreekt evenwel.
137 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 91-94.
138 De Gids, 15 januari 1931, 69.
139 Kortenhorst is advocaat en van 1915 tot 1946 secretaris van de Algemeene R.K. Werkgeversver-

eeniging. Vanaf augustus 1948 tot januari 1963 is hij voorzitter van de Tweede Kamer.
140 15e Verslag, 1931-1932, 286-287.
141 H. Amelink, Met ontplooide banieren, 363.
142 H. Amelink, De sociale wetgeving, 168-171.
143 Notulen db, 27 december 1934.
144 Het verslag van de ab-vergadering geeft wel een mooie illustratie van de soms ‘vrienden’lijke ge-

dachtewisseling. Nadat Van Baren  in zijn eerste termijn vooral bezwaren naar voren heeft gebracht 
tegen het idee achter de wet, verwijt Amelink  – die als inleider optreedt – hem ‘meer het geluid van 
een werkgever dan van een arbeidersvertegenwoordiger gehoord te hebben. Misschien hangt dit 
samen met het feit dat vriend Van Baren  de functie van commissaris bij een groot bedrijf vervult!’ 
Notulen Algemeen Bestuur, 28 januari 1935, No. E. 72h.

145 16e Verslag, 1933-1934, 329-332.
146 H. Amelink, De sociale wetgeving, 175-176.
147 Notulen Algemeen Bestuur, 24 november 1938, 75-76.
148 Notulen Dagelijks Bestuur, 5 december 1932, 280-281.
149 Zie ook J.P. Stoop, De ARP en de relatie tot het CNV (1918-1940), 73-80.
150 De Gids, 7 februari 1935, 21-22.
151 De Gids, 14 november 1935, 227-228.
152 Zie 3.5 Relaties.
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153 Deze paragraaf is in hoge mate gebaseerd op: Jan Jacob van Dijk en Paul Werkman, Door geweld 
gedwongen, 15 e.v.

154 Met enige goede wil is de Stichting Christelijk-Sociaal Congres als een nazaat van deze commissie 
te beschouwen.

155 Harmonie van het individuele en het collectieve. Verslag van den zesden christelijk-socialen cursus ge-
houden te Lunteren van 25-29 september in het conferentieoord van de zendingsraad (Hoorn, 1933).

156 Niet duidelijk is of het besluit van het nvv uit 1933 het lidmaatschap van de cpn en van de nsb 
onverenigbaar te verklaren met dat van het nvv een rol heeft gespeeld in het cnv-debat. Er wordt 
wel gesuggereerd dat het cnv zich nooit heeft uitgesproken over de onverenigbaarheid met het 
lidmaatschap van de sdap, maar dat argument wordt terzijde geschoven.

157 De Gids, 25 januari 1934, 14.
158 Op grond van dezelfde overwegingen worden in de jaren ’80 een paar leden geroyeerd in verband 

met hun lidmaatschap van de Centrumpartij.
159 P.E. Werkman, ‘“Rijken en armen ontmoeten elkander”? De protestantse organisaties van werk-

gevers en werknemers’ in J. de Bruijn, Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het pro-
testants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 (Amsterdam, 1987), 119.

160 Geciteerd in Jan Bruggeman en Aart Camijn, Ondernemers, 57.
161 J.J. van Dijk, ‘Adriaan Borst Pzn. Principieel pragmaticus met en lange adem’ in Paul Werkman 

en Rolf van der Woude (red.), Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de ne-
gentiende en twintigste eeuw (Hilversum, 2006).

162 Rolf van de Woude, Op goede gronden, 37.
163 P. Werkman en R.E. van de Woude, ‘“In broederlijke geest”? – Het Convent van Christelijk-Soci-

ale Organisaties in de wederopbouwtijd’ in G.J. Schutte (red.), Crisis, what crisis?. 5e Cahier over 
de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 78.

164 18e Verslag, 135-136. Zie ook R. Hagoort, De Christelijk Sociale Beweging, 265. Hagoort  laat zijn 
geschiedenis van de christelijk-sociale beweging uitmonden in het ontstaan van het Convent. Hij 
beschouwt het Convent als een doorbraak op maatschappelijk terrein en als een overwinning voor 
het christelijk-sociaal denken. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat hier toch vooral de wens 
optreedt als vader van zijn gedachte. Het Convent heeft zeker een rol gespeeld als overlegplatform 
van christelijk-sociale organisaties – ware het maar omdat de andere organisaties altijd met enige 
argwaan naar het voor hen onbegrijpelijke Convent keken. Het gaat evenwel te ver te spreken over 
‘de gouden draad in de ontwikkelingsgang der Christelijk-sociale beweging’ .

165 Notulen Dagelijks Bestuur, 15 januari 1934, 13-14.
166 Notulen Algemeen Bestuur, 5 februari 1934, no. E. 58b – no. E. 58e.
167 16e Verslag, 1933-1934, 105-106.

Noten bij hoofdstuk 5

1 Dit hoofdstuk behandelt de jaren ’40, de jaren waarin Nederland in oorlog is met Duitsland en Ja-
pan en van mei 1940 tot mei 1945 is bezet. De tweede helft van de jaren ’40 is Nederland niet be-
trokken bij formele oorlogen. Daarom past de titel van dit hoofdstuk – ontleend aan de titel van 
het beroemde boek van L. Tolstoi – precies bij deze tien jaren.

2 Veel van wat in deze paragraaf staat is ontleend aan en gebaseerd op het boek van Paul E. Werkman 
en Jan Jacob van Dijk over de geschiedenis van het cnv in de Tweede Wereldoorlog, Door geweld 
gedwongen. Het CNV in oorlogstijd. Dit boek verscheen in 1995 ter gelegenheid van de herdenking 
van 50 jaar bevrijding. 

3 J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning, 134.
4 In de tabel is de naamgeving van 1950 gebruikt.
5 De Gids, 14 september 1939, 197.
6 De Gids, 23 mei 1940, 85.
7 De Gids, 13 juni 1940, 89.
8 De Gids, 13 juni 1940, 92.
9 De Arbeidsgeschillenwet (1923) voorzag in de benoeming van vier, onafhankelijk van elkaar ope-

rerende rijksbemiddelaars met ieder hun eigen rayon. Op 24 mei 1940 maakte de bezetter er één 
College van met grotere bevoegdheden. Het College heeft eerst en vooral tot taak te bemiddelen 
bij loonconfl icten. Vanaf 1940 tot de opheffi ng op 31 oktober 1942 en na de heroprichting in 1945 
ligt het accent meer op het beheersen van de loonontwikkeling.

10 Henk van Osch, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president (Amsterdam, 2007), 
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316-317. Het is overigens nog maar de vraag – zo blijkt uit de ooggetuigenverslagen – of De Geer de 
machtsoverdracht ook feitelijk heeft voltrokken of dat die overdracht het gevolg van de feiten was.

11 L. De Jong, De geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 
1939-1945. Deel III, mei 1940, 279-289.

12 A. Stapelkamp  en J. Schipper , De banier opnieuw geheven, 57.
13 Als in de raad van bestuur of vergelijkbaar orgaan één van de leden van Joodse afkomst is, wordt 

de organisatie als Joods beschouwd.
14 A. Stapelkamp  en J. Schipper , De banier opnieuw geheven, 60.
15 De integrale tekst van het Pinkstermanifest is opgenomen in A. Stapelkamp en J. Schipper , De ba-

nier opnieuw geheven, 61-63.
16 Stapelkamp  en Schipper , De banier opnieuw geheven, 72-73.
17 J.J. van Dijk en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen, 68.
18 Bij de ondertekening van de brief worden de privé-adressen van de bestuurders nadrukkelijk op-

genomen.
19 20e Verslag, 1941-1945, 26.
20 De Bruijn en Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning, 172-173.
21 De Gids, 15 maart 1945, 1.
22 Als gevolg van de oorlog leeft in bepaalde kringen de gedachte dat christenen zich niet noodza-

kelijkerwijs in christelijke organisaties behoeven te organiseren. De samenleving is beter af als de 
vooroorlogse verzuiling wordt doorbroken. Met name in de Nederlands Hervormde Kerk vindt 
de gedachte dat de Kuyperiaanse antithese tussen christelijke en en andere partijen moet worden 
doorbroken, ingang. De discussies in het gijzelaarskamp St. Michielsgestel hebben zeker bijgedra-
gen aan deze ontwikkeling. Zie J.J. Woltjer, Recent Verleden, 228-234.

23 Uiteindelijk komt een bedrag van 3 miljoen gulden uit de liquidatie van het naf en het Fonds usu 
beschikbaar. Geld dat onder andere wordt ingezet voor de sociaal-economische scholing, christe-
lijk-sociale propaganda in Nederlands-Indië en propaganda voor de christelijke vakbeweging in 
het buitenland. Zie Notulen cnv bestuur 18 augustus 1947, 8.

24 21e Verslag, 1946, 22-23.
25 De Gids, 24 januari 1948, 7.
26 Evangelie en Maatschappij, 1947-1948, 1-3.
27 Evangelie en Maatschappij, 1947-1948, 12.
28 22e Verslag, 1947-1948, 150.
29 Dooyeweerd  treedt trouwens wel op als docent tijdens het eerste cursusjaar. Onder de vlag van 

het vak ‘sociologie’ zet hij zijn opvattingen over de wijsbegeerte der wetsidee uiteen. Blijkbaar niet 
tot tevredenheid van het cnv-bestuur, want Dooyeweerd  hoeft na de zomervakantie niet terug te 
komen. Zie Peter Bak, Een soeverein leven. Biografi e van W.F. de Gaay Fortman  (Amsterdam, 
2004), 116-117.

30 Jan Jacob van Dijk, De geschoolde kaders van de christelijke, 15-17.
31 Notulen cnv bestuur, 12 juli 1948, 3. Zie ook J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuindersknecht 

tot onderkoning, 46. Daar blijkt dat Ruppert zich onttrekt aan gesprekken tijdens treinreizen en 
de tijd benut om te studeren. 

32 23e Verslag, 27.
33 Zie voor de rol van de Filmdienst en de betekenis van het medium ‘fi lm’, B. Hogenkamp, ‘Bewe-

gende beelden in eigen kring – De protestants-christelijke vakbeweging en het medium fi lm 1932-
1959’, in 6e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 143-158.

34 De fi lm opent met het beeld van een uitgaande kerk. Het is de kerk van Bennebroek, de kerk waarin 
Talma  tot aan zijn overlijden in 1916 predikant is.

35 A. Borstlap  is bestuurder bij de Kantoorbedienden, later wordt hij lid van het Dagelijks Bestuur 
van het cnv.

36 De Gids, 25 juni 1949, 5.
37 J.J. van Dijk en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen, 104.
38 20e Verslag, 1941-1945, 46.
39 21e Verslag, 1946, 6.
40 db-verslag, 9 december 1946, 1 en db-verslag, 16 december 1946, 1. Volgens De Bruijn en Werk-

man ligt een drankprobleem ten grondslag aan het vertrek van Koning  (J. de Bruin en P.E. Werk-
man, Van tuindersknecht tot onderkoning, 204).

41 Notulen cnv-Bestuur 14 juli 1947, 4-6.
42 Het gedeelte over Rupperts voorzitterschap is in hoofdzaak gebaseerd op de beschrijving in J. de 

Bruin en P.E. Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning, 209-213.
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43 Van Nierops  opvolger op het secretariaat van het cnv is H.J. Moes .
44 Opvallend is dat Moll  niet door zijn eigen bond wordt gekandideerd, maar door de ncbo en Uni-

tas. De Bouwarbeiders kandideren W. Noomen, bestuurder van de Grafi ci.
45 23e Verslag, 1948-1949, 8-18. 
46 20e Verslag, 1941-1945, 43.
47 Notulen cnv-bestuur 21 juni 1948, 1.
48 De oorspronkelijke grondslag luidde, ‘Het Christelijk Nationaal Vakverbond aanvaardt als grond-

slag de Christelijke beginselen en verwerpt mitsdien de klassenstrijd’.
49 24e Verslag, 1950-1951, 22.
50 De Gids, 3 augustus 1945, blad 4 (de pagina’s zijn ongenummerd).
51 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 153.
52 A. Stapelkamp  en J. Schipper , De banier opnieuw geheven, 15.
53 De Gids, 6 september 1940, 127. Uit de brief aan de secretaris-generaal van het Ministerie van 

Handel en Nijverheid blijkt wat in die dagen onder ‘eerste levensbehoeften’ wordt verstaan: ‘on-
gesmolten rundvet’, ‘vet bakspek, het zogenaamde zijspek’ en ‘rundvleesch’. Zie ook De Gids, 3 
april 1941.

54 De Gids, 19 december 1940, 162.
55 L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, VII, 7-13.
56 Er is wel een enorme valutavoorraad als gevolg van de verkopen aan Duitsland tijdens de oorlog, 

maar die ‘koopkracht’ is waardeloos.
57 Geciteerd in: Pim Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland, 1945-1949 (Alphen aan den 

Rijn, 1981), 160.
58 De Gids, 6 juli 1945, 1.
59 George C. Marshall  is tijdens de Tweede Wereldoorlog opperbevelhebber van het leger van de vs 

en wordt onder president H.S. Truman minister van Buitenlandse Zaken. Het Marshall -plan moet 
dan ook in het perspectief van de Amerikaanse buitenlandse politiek worden gezien, d.w.z. het 
moet ook een dam opwerpen tegen het communistische oosten.

60 De Gids, 24 januari 1948, 7.
61 Nota inzake de werkgelegenheidspolitiek, Handelingen der Staten-Generaal, bijlagen 1949-1950, 

nr. 1727, 4.
62 De eerste nota verschijnt in 1948 onder verantwoordelijkheid van minister J.R.M. van de Brink 

(kvp) , de tweede tot en met de zevende nota onder verantwoordelijkheid van minister J. Zijlstra 
(arp) . De laatste en achtste industrialisatienota verschijnt onder verantwoordelijkheid van minis-
ter J. de Pous  (chu) in 1963.

63 De Gids, 26 november 1949, 1.
64 De Gids, 3 augustus 1945.
65 De Gids van 6 en 20 oktober 1945.
66 Ik kom later in dit hoofdstuk nog terug op de relatie met de evc.
67 De Gids, 11 januari 1947, 3.
68 Het wetsontwerp wordt ingediend door de minister van Handel en Nijverheid, H. Vos (pvda) . 

Deze was voor de oorlog directeur van het Plan van de Arbeid.
69 De Gids, 7 september 1946, 3. Op 3 juli was na de eerste naoorlogse verkiezingen een nieuw kabi-

net aangetreden, opnieuw rooms-rood maar nu onder leiding van Beel  (kvp).
70 W. Albeda, zoals geciteerd in Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’. In de wandelgangen van 

de Stichting van de Arbeid, 1945-1995 (Amsterdam, 1995), 132.
71 W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland. Terugblik en perspectief (Alphen aan den 

Rijn, 1980), 282-283.
72 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 76 e.v.
73 De Gids, 4 oktober 1947, 2-3.
74 Fase wijst erop dat het ‘niet verwonderlijk is’ dat in 1948 de eerste wrijvingen rond de loonpolitiek 

ontstaan, want ‘de acute oorlogsnood is voorbij’. Zie W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid 
in Nederland, 285.

75 De Gids, 6 maart 1948, 2.
76 De Gids, 16 oktober 1948.
77 Weliswaar komen de Franse politieke partijen in 1946 tot overeenstemming over de oprichting van 

de Vierde Republiek (een sterk parlement en een president met bescheiden bevoegdheden), maar 
er is geen sprake van eendrachtige samenwerking tussen partijen, zoals in Nederland. Franse ka-
binetten kennen geen lange levensduur, mede als gevolg van – ook door de communistische vak-
beweging geleide – sociale onrust.
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78 De Gids, 13 november 1948, 1. De cursivering is van Ruppert zelf.
79 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 153.
80 William Henry Beveridge (1879-1963) is een Engelse econoom en een sociale hervormer. Zijn 

grootste bekendheid krijgt hij met zijn rapport over de inrichting van een nieuw stelsel van sociale 
zekerheid, dat gekenmerkt wordt het feit dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de sociale 
zekerheid draagt en dat de fi nanciering uit de belastingopbrengsten gebeurt. Beveridge ontwikkelt 
ook de gedachte van de National Health Service. Hij is lid van de (kleine) liberale partij.

81 G.M.J. Veldkamp , Inleiding tot de sociale verzekering (Den Haag, 1953), 70-71.
82 De Gids, 9 maart 1946, 1.
83 Evangelie en Maatschappij, 1948-1949, 44.
84 De Gids, 5 april 1946, 1.
85 Milo van der Burgt, Zoals het GAK. Geschiedenis van een uitvoeringsorganisatie voor sociale verze-

keringen (1952-2002) (Amsterdam, 2006), 135-136.
86 De Gids, 19 februari 1949, 2.
87 23e Verslag, 1948-1949, 226-227.
88 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 217-219, 252-253.
89 De Gids, 21 september 1946, 3.
90 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 223.
91 21e Verslag, 46.
92 De Gids, 10 augustus 1946, 3. In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering herinnert Stapelkamp  

nog maar eens aan de uitgangspunten van Talma  als schot voor Drees ’ boeg.
93 De Gids, 28 december 1946, 2.
94 De Gids, 11 januari 1947, 2.
95 Lieftinck is een ‘doorbraak-socialist’. Voor de oorlog is hij lid van de chu.
96 Schipper  vertegenwoordigt het cnv in de commissie-Van Rhijn , die het ontwerp maakt. 
97 22e Verslag, 135-139.
98 Zoals geciteerd in Pim Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland, 339. De tegenstem-

mende cpn bevindt zich in het gezelschap van de SGP.
99 De Gids, 23 juli 1949, 2.
100 23e Verslag, 1948-1949, 232-234.
101 Pim Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland, 329-332.
102 Dit gedeelte is ontleend aan J.J. van Dijk en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen, 46-48.
103 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 215.
104 Tijdens de eerste ‘samenkomst na de bevrijding van ons vaderland van het cnv-bestuur met Hoofd-

bestuursleden’ op 22 mei 1945 komt het vraagstuk van de beloning van duw-werkers al uitvoerig 
aan de orde. 

105 20e Verslag, 75-78.
106 21e Verslag, 44-45.
107 Deze en de volgende paragraaf zijn ontleend aan J.J. van Dijk en P.E. Werkman, Door geweld ge-

dwongen.
108 De Nederlandse Unie wordt in juli 1940 opgericht. De Unieleiders willen de Nederlandse cultuur 

behouden en zijn bereid om met de Duitsers samen te werken. Ze hopen te voorkomen dat de nsb de 
macht krijgt. In enkele maanden tijd melden zich 800.000 leden aan. Geen partij in Nederland was 
ooit zo groot. Veel Unie-aanhangers zijn echter alleen lid uit afkeer van de nsb. De Duitsers krij-
gen van de Unie niet de steun die zij verwachten. Zij verbieden de Unie dan ook in december 1941.

109 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 96.
110 Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie, cnv, 29 maart 1945, 12.
111 Richtlijnen voor de bedrijfsorganisatie, 16.
112 De Gids, 12 januari 1946, 3.
113 De Gids, 25 januari 1946, 2.
114 De Gids, 23 februari 1946, 3.
115 21e Verslag, 1946, 43-44.
116 J.J. van Dijk, ‘A. Borst Pzn’, 286-287. Feitelijk stemmen de werkgevers in met (beperkte) econo-

mische zeggenschap van de werknemers, terwijl de arp niet zo ver wil gaan. Zie 5.5.1. Relatie met 
de politiek.

117 P. Werkman en R.E. van de Woude, “In broederlijke geest”?’, 81-86.
118 De Gids, 17 mei 1947, 3.
119 Deze discussie komt opnieuw ter sprake in het gedeelte over de verhouding met de politiek, met 

name in de relatie met de arp.
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120 M. Ruppert, ‘De Christelijk-sociale roeping in de wereld van nu’ in Christendom en Maatschap-
pij, Een mens meer waard dan goud. Redevoeringen gehouden bij de opening van de kaderschool 
van het Christelijk Nationaal vakverbond op 3 januari 1948 (Hoorn, 1948), 13-27.

121 In een aparte bijlage legt A. Borst Pzn – de voorzitter van het Verbond van Protestants-Christelijke 
werkgevers – zijn persoonlijke opvattingen neer. Uit de bijlage blijkt dat hij strikt vasthoudt aan de 
oorspronkelijk christelijk-sociale visie op de bedrijfsorganisatie, vrijwillig, vanuit de samenleving 
groeiend en met een marginale rol voor de overheid. Zie ook Pim Fortuyn, Sociaal-economische 
politiek in Nederland, 401. Zie ook J.J. van Dijk, ‘Adriaan Borst Pzn’, 286.

122 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 98-100.
123 De Gids, 24 juli 1948, 1. De accentuering is van Ruppert zelf.
124 De Gids, 16 april 1949, 2.
125 Subsidiariteit: lagere organen mogen slechts ter ondersteuning en aanvulling gebruik maken van de 

diensten van hogere lichamen en alleen bij gebleken onvermogen een beroep doen op het staatsge-
zag. Dit beginsel is ontleend aan de rooms-katholieke sociale leer. Zie: J.A. Bornewasser, Katho-
lieke Volkspartij 1945-1963. Deel I: Herkomst en groei tot 1963 (Nijmegen, 1995), 51.

126 Het CNV over het Wetsontwerp Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (Utrecht, 1948).
127 De verplichte inschakeling van de Stichting van de Arbeid bij sociale aangelegenheden is verwij-

derd en de instellingsprocedure van bedrijfschappen is vereenvoudigd. Zie ook Pim Fortuyn, So-
ciaal-economische politiek in Nederland, 145.

128 De Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is – Ruppert schreef het al – een compromis 
en wordt door velen als complex ervaren. De volgende anekdote maakt dat duidelijk, als de wet 
door het parlement is aanvaard, vraagt de bbc aan de minister-president de wet aan de Britse ra-
dioluisteraars uit te leggen. Na een kort moment van bezinning besluit Drees  niet op dat verzoek 
in te gaan. ‘Ik kan de wet al niet in het Nederlands aan de Nederlandse luisteraars uitleggen, laat 
staan in het Engels aan Engelse luisteraars’.

129 De Gids, 29 oktober 1949, 1-2.
130 Pim Fortuyn, Sociaal-economische politiek in Nederland, 422.
131 Deze paragraaf is in hoge mate gebaseerd op P.E. Werkman, ‘“Eisch van Christelijk beginsel”? 

– Het cnv en de eerste wet op de Ondernemingsraden (1950)’ in Een eeuw medezeggenschap, 1e 
Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (Amsterdam-Utrecht), 1997.

132 Zie 1.4 Bewegingen.
133 Zie 3.4 Medezeggenschap.
134 In het gangbare vakbondsjargon is een ‘free-rider’ een ongeorganiseerde werknemer, die als werk-

nemer wel profi teert van de resultaten van vakbondswerk, zoals de cao, maar die als niet-vak-
bondslid niet bijdraagt aan (de kosten van) het vakbondswerk.

135 Overigens wordt bij het cnv zelf op 10 juli 1950 op grond van de wet een ondernemingsraad in-
gesteld. Ruppert wordt voorzitter. Dat medezeggenschap ook binnen de vakbeweging moeilijk is, 
blijkt voor het eerst in 1953 als er een confl ict ontstaat in de ondernemingsraad over de aanstelling 
van C.P. Hazenbosch als hoofd van de Sociaal-Economische Dienst waarover de or niet is geïn-
formeerd. Zie ook Jan Jacob van Dijk, Werknemers contra Werknemers. 25 jaar Ondernemings-
raad bij het CNV (Utrecht, 1997), 11.

136 Ruppert in een brief aan Schouten , d.d. 7 juni 1948, opgenomen als bijlage II in Doeko Bosscher, 
Om de erfenis van Colijn . De ARP op de grens van twee werelden (1939-1952) (Alphen aan de Rijn, 
1980), 420.

137 M. Ruppert, ‘Vakbeweging en Christelijke roeping’ in Christendom en Maatschappij, 1949, 2.
138 Notulen cnv bestuur, 19 april 1948, 3. Niet alleen de arp zoekt cnv’ers voor de kamerlijst, ook de 

chu doet dat. Bensen (Christelijke Bond van Kapperspersoneel) heeft een plaats op de chu-lijst 
gekregen. Hij wordt overigens niet gekozen. 

139 D.Th. Kuiper, ‘Tussen verzuiling en ontvlechting. Het cnv en de arp in de jaren 1946-1977’ in 
Belangenpolitiek – 4e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging. Zie voor de 
pogingen tot fusie tussen arp en chu: R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’. Christelijke ideologieën 
en de vorming van het CDA (1880-1980) (Kampen, 1996), 190-198.

140 Voor een uitvoerige beschrijving van de verschillen tussen cnv en arp en over de invloed daarvan 
op de onderlinge verhoudingen: Doeko Bosscher, Om de erfenis van Colijn , 125-180. 

141 J.J. van Dijk, ‘A. Borst Pzn’, 286-287.
142 Paul E. Werkman, ‘Laat uw doel hervorming zijn’, 250.
143 Deze wijziging is nodig in verband met de verzelfstandiging van Nederlands-Indië, dat niet langer 

een kolonie van Nederland zal zijn. Alvorens een ter zake strekkende overeenkomst te kunnen te-
kenen, dient de Nederlandse grondwet aangepast te worden en dat kan pas na nieuwe verkiezingen.
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144 Ruppert in een brief aan Schouten , d.d. 7 juni 1948, zie voetnoot 136.
145 Het gedeelte over de totstandkoming van de Stichting van de Arbeid is gebaseerd op J.J. van Dijk 

en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen, 87-96.
146 D.U. Stikker  is directeur van de Heineken Brouwerij en als werkgever actief in werkgeversorgani-

saties. Stikker  is voorzitter van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken. Na de oorlog behoort Stik-
ker  tot de oprichters van de vvd, is hij minister van Oorlog en in de jaren ’60 is hij gedurende enige 
jaren secretaris-generaal van de navo.

147 20e Verslag, 36.
148 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 11.
149 Dit gedeelte is gebaseerd op: J.J. van Dijk en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen, 84-87.
150 Offi cieel heet dit ‘boekje’ Rapport van de Commissie tot onderzoek van het vraagstuk van de be-

drijfstaksgewijze organisatie der werknemersvakbeweging. Zie ook: Het Blauwzwarte Boekje. 
Van beroepsorganisatie naar bedrijfsorganisatie (Amsterdam, 1986) en Chr. Van Leeuwen (red.), 
Meer dan ooit. Inspiratie, motivatie, presentatie, 28-36.

151 20e Verslag, 1941-1945, 60-61.
152 Karst Dijkstra, Beweging in Beweging, 94-95.
153 22e Verslag, 1947, 117.
154 Vermeulen – afkomstig van de nvc – blijft na de gelijkschakeling van het nvv actief en is onder 

Woudenberg  verantwoordelijk voor het sociaal-economisch beleid van de centrale.
155 Notulen Bestuur cnv 7 juli 1949, 1-4.
156 23e Verslag, 284-285.
157 Paul Coomans, Truike de Jongen en Erik Nijhof, De Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948 ( Gro-

ningen, 1976), 261-277.
158 De Gids, 22 september 1945, 1.
159 De Gids, 20 oktober 1945, 1.
160 De Gids, 1 juni 1946.
161 De Gids, 14 juni 1947.
162 22e Verslag, 1947, 19-20.
163 De Gids, 20 maart 1948, 3.
164 De Gids, 24 juli 1948, 2.

Noten bij hoofdstuk 6

1 Het verslag van de 10e Christelijk-Sociale Cursus te Lunteren van 18-22 september 1950 krijgt als 
titel De arbeider en zijn nieuwe verantwoordelijkheid, waarmee het cnv duidelijk wil maken dat 
er een nieuwe periode is aangebroken in de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging on-
der andere door de wet op de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie.

2 28e Verslag, 1958-1959, 76-82.
3 25e Verslag, 1952-1953, 58-59.
4 Tijdens de eerste Algemene Vergadering van het cnv in 1910 wordt door Chr. Zielemans een in-

leiding gehouden onder de titel ‘Jeugd- en vakbeweging’.
5 15e Verslag, 161.
6 Geciteerd uit het rapport van de Centrale Jeugd-Commissie, zoals opgenomen in het 25e Verslag, 

247.
7 Zie Joshua Livestro, De adem van grootheid. Nederland in de jaren vijftig (Amsterdam, 2006), 73 

e.v. In 1955 geeft Vrij Nederland journalist Jan Vrijman de ‘verwilderende massajeugd’ een eigen 
naam: Nederlandse Onderdanen Zonder Enige Moraal – kortweg nozems.

8 Blijkbaar is men teruggekomen op de eerdere leeftijdsgrens van 20 jaar die na de nodige discussie 
tot stand is gekomen.

9 Ontleend aan de statuten van ‘Werkende Jeugd’, 26e Verslag, 153-154.
10 28e verslag, 172.
11 Zie 4.1.2 Vrouwelijke leden.
12 26e Verslag, 128-130.
13 27e Verslag, 131.
14 28e Verslag, 157-161.
15 29e Verslag, 1960-1961-1962, 111.
16 Dit gedeelte is gebaseerd op: J.L.J.M. van Gerwen, ‘Variaties in verzuild verzekeren’ in Niet voor 

het gewin, 91-107.
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17 J.M. Peet, ‘Idee en praktijk van een brede beweging. Taken en taakopvatting van het cnv’ in Niet 
voor het gewin, 11-21.

18 Zie 4.1.3 Drie Financiële instellingen.
19 Zie 1.2 Patrimonium voor het ontstaan van deze christelijk-sociale organisatie. Ook: C.A. Groe-

newold, ‘De Christelijk Nationale Werkmansbond (cnwb)’.
20 In 1932 wordt ubo geconfronteerd met een fraudezaak. Zie L.J.M. van Gerwen, Variaties in ver-

zuild verzekeren, 92.
21 27e Verslag, 90.
22 Zie 2.1.5 Christelijke Besturenbonden.
23 R. Hagoort , De Christelijk-sociale beweging, 197-198.
24 Rapport inzake de Christelijke Besturenbonden, december 1953, conclusie 19.
25 24e Verslag, 12. Al eerder – in 1918, 1929 en 1932 – zijn rapporten geschreven over de taak en de 

plaats van de cbb’s. 
26 Rapport inzake de Christelijke Besturenbonden, conclusie 18. Het vraagstuk van de invloed van de 

lokale afdelingen op de landelijke besluitvorming zal 40 jaar later – als in de jaren ’90 het regiowerk 
nieuwe stijl wordt ontwikkeld – opnieuw uitvoerig aan de orde komen als bron van strijd tussen 
de bonden en hun besturen enerzijds en de lokaal actieve leden anderzijds. De uitkomst wijkt dan 
overigens niet af van die in de jaren ’50. 

27 Paul E. Werkman, ‘Cornelis Johannes van Mastrigt  (1909-1997). Christelijk vakbondsman’ in Het 
kromme recht buigen, 159.

28 25e Verslag, 12. Zie ook Jan Jacob van Dijk en Paul E. Werkman, ‘Om de plaats van het cnv in de 
internationale arbeidersbeweging’ in Grenzeloos christelijk-sociaal. 8e Cahier over de geschiedenis 
van de christelijk-sociale beweging.

29 25e Verslag, 603.
30 25e Verslag, 23-24. Over de verkiezing van Hazenbosch ontstaat enige opschudding. De cbb Schie-

dam vraagt zich in een brief aan het cnv-bestuur af of een academicus wel capabel is de belangen 
van de arbeiders te verdedigen. Ruppert dient van repliek door te wijzen op de gewijzigde omstan-
digheden waardoor hogere eisen worden gesteld aan het werk van de vakbeweging. Hazenbosch 
is als zoon van een bouwvakarbeider, die de werkloosheid van de jaren ’30 aan den lijve heeft er-
varen, zeker geschikt om leiding te geven aan de christelijke vakbeweging.

31 Albeda  is als wetenschappelijk medewerker formeel in dienst van de Bouwbond.
32 Zijn werkzaamheden in Nieuw-Guinea worden voortgezet door H.J. Moes , die in de Nederlandse 

kolonie zal blijven werken totdat Nieuw-Guinea in 1963 onder het bewind van Indonesië komt en 
de Nederlanders het land moeten verlaten.

33 Notulen Verbondsbestuur d.d. 10 juni 1959. In de paragraaf waarin de relatie met de politiek aan 
de orde komt, wordt nader ingegaan op deze gebeurtenis.

34 24e Verslag, 91-92.
35 24e Verslag, 11-31.
36 De Gids, 7 januari 1950, 1.
37 De Gids, 12 december 1959, 2. In The Affl uent Society (Londen, 1977) uit 1958 besteedt de Ame-

rikaanse econoom John Kenneth Galbraith veel aandacht aan de totstandkoming van de welvaart 
en aan de verdeling daarvan. Hij bepleit overheidsbetrokkenheid om de productie van collectieve 
goederen uit te breiden.

38 Joshua Livestro, De adem van grootheid, 32.
39 Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is het Koreaanse schiereiland in twee delen uiteengeval-

len, een communistisch georiënteerd noordelijk deel en een zuidelijk deel onder Amerikaanse in-
vloed. Op 25 juni 1950 valt Noord-Korea Zuid-Korea binnen. Nadat de Verenigde Naties de in-
val verwerpen steunt een internationale troepenmacht – waaronder Nederlandse militairen – het 
zuidelijke leger. Op 27 juli 1953 wordt een wapenstilstand overeengekomen.

40 24e Verslag, 265.
41 De Raad van Vakcentralen is het samenwerkingsverband tussen nvv, kab en cnv.
42 De Gids, 19 augustus 1950, 2.
43 De Gids, 16 september 1950.
44 In één nacht verandert 175.000 hectare land in een dodenakker van 175.000 hectare zee. De over-

stromingen zetten grote delen van Zuid-Holland, Zeeland, West-Vlaanderen en Noord-Brabant 
onder water. Er komen 1835 mensen om het leven en er verdrinkt veel vee. Om het land te be-
schermen voor een herhaling van deze ramp, besluit de regering tot de versnelde aanleg van de 
Deltawerken.

45 J.L. van Zanden en R.T. Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 212.
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46 J.J. Woltjer, Recent Verleden, 357.
47 De Gids, 17 juli 1954, 3.
48 De betekenis van het begrip ‘zwarte lonen’ is veranderd in de loop van de jaren, in de jaren ’50 en 

’60 gaat het om lonen, die boven het cao-loon liggen. Later gaat het om loonbetalingen waarover 
geen belasting en premies worden afgedragen.

49 Fase wijst er op dat ‘zolang een geleide loonpolitiek heeft bestaan, deze door zwarte lonen is be-
geleid’. W.J.P.M. Fase, Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland, 283.

50 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 126-127.
51 De Gids, 25 september 1954, 1.
52 Eind oktober 1956 raken Israel en Egypte met elkaar in oorlog. Een confl ict dat verscherpt wordt 

als Frankrijk en Engeland het door Egypte genationaliseerde Suezkanaal bezetten.
53 Op 23 oktober 1956 breekt een massale volksopstand uit tegen het stalinistische bewind in Hon-

garije. De Hongaarse regering vraagt de Sovjet-Unie om hulp. Op 4 november 1956 vallen troepen 
van het Warschaupact het land binnen en slaan de opstand neer. Sovjetleider Chroetsjov kan geen 
neutraal en potentieel vijandig land aan de Sovjetgrens dulden. In Nederland leidt de Sovjetinval 
tot heftige reacties gericht tegen de cpn. Ook de zieltogende evc raakt het laatste maatschappelijke 
krediet kwijt. 

54 Brief van de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de ser, 
zoals geciteerd in 27e Verslag, 258.

55 ser, Advies inzake de bestedingen (Den Haag, 1956).
56 Tegenwoordig spreekt men van aow-premie. aov staat voor Algemene Ouderdomsvoorziening.
57 Melkconsumptie wordt gezien als een van de cruciale elementen in het voedingspatroon om on-

dervoeding tegen te gaan. De consumptie wordt op allerlei manieren gestimuleerd, onder andere 
door het verstrekken van schoolmelk, maar ook door een grote, op de jeugd gerichte reclamecam-
pagne. Wie drie glazen melk per dag drinkt, kan zich aanmelden voor de Melkbrigade. Een Melk-
brigadier is herkenbaar aan een geborduurd embleem. Kinderen, die iets bijzonders meemaakten, 
kunnen Ere-brigadier worden en ontvangen een geschenk. Ik dank mijn eerste fototoestel aan deze 
campagne.

58 27e Verslag, 258-274.
59 Op 1 januari 1957 hebben alle vakorganisaties gezamenlijk 1.334.660 leden, een jaar later is dat 

aantal gedaald tot 1.332.300.
60 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 121.
61 M. Ruppert, De Nederlandse vakbeweging II, 47.
62 De Gids, 5 juli 1952, 2.
63 25e Verslag, 398.
64 ser: Advies inzake het in de naaste toekomst te volgen systeem van loonbeheersing (Den Haag, 

1953).
65 25e Verslag, 399-400. Het nvv verzet zich tegen de margepolitiek omdat die marges toch volledig 

zullen worden benut en omdat daardoor ‘de werkgelegenheid en de arbeidsvrede in gevaar zouden 
komen’. Zie Ernest Heutink, e.a. Naar groter eenheid, 239.

66 De Gids, 1 augustus 1953, 2.
67 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid!’, 122-123.
68 Notulen Verbondsraad, 5 juli 1954, 95.
69 Zie voor een aantal voorbeelden: Maarten van Bottenberg ‘Aan den Arbeid!’, hoofdstuk 4.
70 ser: Advies inzake het vraagstuk van de toekomstige loonpolitiek (Den Haag, 1955).
71 De Gids, 22 oktober 1955, 2.
72 Notulen Verbondsraad, 21 november 1955, 149.
73 Jan Willem Brouwer en Jan Ramakers (red.), Regeren zonder rood. Het kabinet-De Quay 1959-

1963, (Amsterdam, 2007), 13.
74 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 134.
75 Daarnaast mogen ook een aantal technische aanpassingen tot stand worden gebracht.
76 25e Verslag, 287-289. In de discussie speelt ook het bestaan van gemeenteklassen en het verminde-

ren van de daaruit volgende verschillen een rol – voor de overzichtelijkheid van het toch al inge-
wikkelde betoog is dat element buiten beschouwing gelaten. 

77 Jan Jacob van Dijk en Johan Slok, Saamgesnoerd door eenen band, 178 e.v.
78 John P. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, II, 2, 72-81.
79 25e Veslag, 490-491.
80 C.P. Hazenbosch, ‘Naar Bezitsvorming’ in Evangelie en Maatschappij, 1960, 77-81.
81 25ste Verslag, 364-379.
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82 28e Verslag, 238-241, 251-253.
83 John P. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, II, 11-13.
84 In de discussies rond het invoeren van de 8-urendag en de spreiding van de arbeidstijd over de week 

bepleitte het cnv een vrije zaterdagmiddag met precies hetzelfde argument. Zie 2.2.2 Het Sociaal-
politiek program en de 8-urendag.

85 H. Peters , ‘De vijf-dagen-werkweek’ in Evangelie en Maatschappij, 1955, 17-24.
86 Opvallend is dat in de eerdere opsomming van wensen ‘grotere uitgaven voor onderwijs’ ontbreekt, 

maar in de passage waarin de uiteindelijke afweging wordt toegelicht, deze wel is opgenomen.
87 Het cnv verstaat onder ‘bedrijfsleven’ werkgevers en werknemers.
88 ‘De vijfdaagse werkweek. Rapport over het vraagstuk van de vijfdaagse werkweek, uitgebracht 

aan en aanvaard door de Verbondsraad van het cnv’ in Christendom en Maatschappij (Utrecht, 
1958).

89 28e Verslag, 236-238, 311.
90 25e Verslag, 340-347.
91 Zie ook: J.J. van Dijk en P. Hazenbosch, ‘In tijden van nood …’, 52-55; J.L. van Zanden en R.T. 

Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 237.
92 De Gids, 16 januari 1954, 7. De duw laat diepe sporen na in het ‘collectieve geheugen’ van cnv-le-

den. Als in het begin van de jaren ’80 – de werkloos, is zeer hoog opgelopen – sprake is van ‘wer-
ken met behoud van uitkering’ of ‘werken met behulp van uitkering’ protesteren oudere leden daar 
heftig tegen onder verwijzing naar de tijd van de duw. 

93 Als de arbeidskamer vaststelt dat er sprake is van ‘kennelijk onredelijk ontslag’ dan kan de schul-
dige veroordeeld worden tot het betalen van een billijke schadevergoeding. Er is overigens sprake 
van ‘kennelijk onredelijk ontslag’ wanneer er geen reden voor het ontslag is opgegeven, er voorge-
wende of valse redenen opgegeven zijn, de kans op een nieuwe baan voor de werknemer zo klein is, 
dat de gevolgen van het ontslag voor hem zwaarder wegen, dan het belang dat de werkgever heeft 
bij de beëindiging; de werkgever het afspiegelingsbeginsel heeft geschonden en/of het ontslag het 
gevolg is van werkweigering op grond van ernstige gewetensbezwaren.

94 25e Verslag, 466-472.
95 Milo van den Burgt, Zoals het GAK, 143.
96 Doreen Arnoldus, In goed overleg?, 35. Zie ook Marcel Hoogenboom, Standenstrijd en zekerheid, 

275. De berijfsverenigingen krijgen overigens een publiekrechtelijk karakter.
97 Ormel  legt in een paginagroot artikel het verband tussen de organisatie van de sociale verzekering 

en de pbo wel. Hij wijst op het belang van de bedrijfsverenigingen, waar ‘de bedrijfsgenoten, in 
volkomen gelijkwaardigheid en in vrijwillig overleg de uitvoering van een tak van sociale verze-
kering ter hand nemen’. Dat is al zo sinds de invoering van de Ziektewet – vergeten lijken de toen 
heftige bezwaren tegen de bedrijfsverenigingen. Zie De Gids, 13 mei 1950, 3.

98 24e Verslag, 376-383.
99 De Gids 24 mei 1952, 3.
100 Mirjam Hertogh, ‘Geene wet, maar de Heer!’, 296. Nadat de minister de Kamer op dit punt een 

Nota van wijziging heeft gezonden, trekt Stapelkamp zijn amendement in.
101 Het gaat hier overigens niet om het inrichten van een nieuwe organisatie, maar om het anders 

vormgeven van een bestaande organisatie, te weten de fusie tussen Centraal Beheer en de Centrale 
Onderlinge, die al lang betrokken zijn bij de administratieve uitvoering.

102 Notulen Verbondsraad, 21 januari 1952, 12-15.
103 De Gids, 23 juli 1949, 2; zie ook 5.3.3 De Werkloosheidsverzekering.
104 De Gids, 3 maart 1951, 3. Het kabinet Drees  valt in januari 1951 over een motie van afkeuring van 

het Nieuw-Guineabeleid van minister D.U. Stikker . Stikker  vraagt ontslag, de overige leden volgen.
105 ser, Advies inzake de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, (Den Haag, 1951).
106 De Gids, 29 september 1951, 2. Van Mastrigt  doelt op de Ziektewet van Talma , die in 1913 het par-

lement passeert en – ingrijpend gewijzigd – op 1 maart 1931 in werking treedt.
107 25e Verslag, 405-406.
108 De Gids, 7 juli 1951, 1-2.
109 De Gids, 1 maart 1952, 3.
110 De Gids, 12 april 1952, 2.
111 ser, Advies inzake de wettelijke ouderdomsvoorziening (Den Haag, 1954).
112 De Gids, 29 maart 1954, 1, 3.
113 26e Verslag, 273-279.
114 Het gaat om een extra uitgave van De Gids in verband met een ser-advies over de bestedingsbe-

perking en de invoering van de algemene ouderdomsverzekering.
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115 De Gids, extra uitgave, december 1956, 3.
116 ser, Advies inzake de herziening van de weduwen- en wezenverzekering (Den Haag, 1957).
117 27e Verslag, 228-229.
118 28e Verslag, 265.
119 26e Verslag, 279. In de literatuur wordt dit onderscheid ook geduid met de begrippen ‘risque soci-

ale’ en ‘risque professionelle’.
120 Jacques van Gerwen, De Welvaartsstaat. Volksverzekeringen, verzekeringsconcerns, fi nanciële 

dienstverleners en institutionele beleggers, 1945-2000 (Den Haag-Amsterdam, 2000), 157-158. 
121 Sociaal-politiek program 1955, gepubliceerd in Evangelie en Maatschappij, februari 1956.
122 Evangelie en Maatschappij, januari 1956, 1-4. De cursivering is van Van Mastrigt .
123 Evangelie en Maatschappij, maart 1957, 41-45.
124 24e Verslag, 445-448.
125 De Gids, 18 februari 1950, 1. Zie ook 3.4 Medezeggenschap, waar geschreven wordt over het ont-

staan van de pbo-gedachte in cnv-kring en waarop de genoemde pretentie is gebaseerd. De schrij-
ver in De Gids vergeet gemakshalve dat Amelink  zijn denkbeelden ontleent aan Duitse auteurs en 
aan de katholieke sociale leer, zij het dat hij een duidelijk eigen interpretatie geeft.

126 Paul Werkman, ‘Een voorbehoedmiddel voor openlijken strijd’, 38-39.
127 24e Verslag, 448-450.
128 De Gids, 25 april 1953, 1-2.
129 G.S.A. Dijkstra, F.M. Van der Meer, J.W. Van der Meer, Productschappen en Bedrijfschappen On-

derzocht. Het functioneren van bedrijfslichamen als intermediair bestuur (Alphen aan den Rijn, 
1995), 40-41.

130 27e Verslag, 293-295.
131 28e Verslag, 339-341.
132 Dit is de oorspronkelijke adviestaak. Later – in de jaren ’90 – wordt deze taak uitgebreid; ook de 

Staten-Generaal kunnen de ser om advies vragen. Deze taakuitbreiding valt samen met het beëin-
digen van de verplichting om over belangrijke sociaal-economische vraagstukken advies te vragen, 
zoals in 1950 wettelijk was geregeld.

133 24e Verslag, 451-457.
134 Notulen Algemeen Bestuur, 20 maart 1950, 6-7.
135 Zie 5.5.2 Stichting van de Arbeid.
136 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 107-110.
137 24e Verslag, 458.
138 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 111-114.
139 Geciteerd in Maarten Botttenburg, ‘Aan den Arbeid’, 129.
140 De Gids, 1 december 1956, 1. Zie ook K.I. van Splunder , ‘Moet de Stichting verdwijnen?’ in Een 

schuivend domein. Over de Stichting van de Arbeid (Den Haag, 2005), 68-72.
141 28e Verslag, 334-337.
142 Tijdens de behandeling van de Wet op de ondernemingsraden in de Tweede Kamer probeert Sta-

pelkamp  – tevergeefs – de wet te doen aanpassen aan de wensen van het cnv.
143 25e Verslag, 553-554.
144 26e Verslag, 341; 27e Verslag, 308-312.
145 Zie ook Marion Algra, Wie zwijgt … wordt niet gehoord. Geschiedenis van de medezeggenschap 

in Nederland (Amsterdam, 1989), 98-99.
146 N. Okma is voorzitter van de commissie, terwijl W.F. de Gaay Fortman lid is.
147 24e Verslag, 332-352.
148 26e verslag, 212.
149 Evangelie en Maatschappij, januari 1958, 1-24.
150 J.J. van Dijk, Het Christelijk Nationaal vakverbond. Van een verzuilde organisatie naar een vak-

bond met christelijke identiteit in Geïnspireerde organisaties, 45-69.
151 Paul E. Werkman, ‘Laat uw doel hervorming zijn’, 251-252.
152 De besprekingen in het Verbondsbestuur waar Ruppert naar verwijst, zijn overigens niet terug te 

vinden in de notulen van het bestuur. Waarschijnlijk is dat over e.e.a. niet formeel van gedachten 
is gewisseld, zodat weergave in de notulen niet aan de orde was.

153 Notulen Verbondsraad, 4 februari 1956, 175. Roolvink  merkt in ‘zijn levensverhaal en politieke 
terugblik’, geschreven door zijn schoonzoon, mr. Douwe Schaafsma, op dat hij ‘na rijpe overwe-
ging en gelet op het standpunt dat het toenmalige cnv-bestuur ter zake innam’ moest afzien van 
de kandidatuur. Douwe Schaafsma, Bauke Roolvink . Zijn levenverhaal en politieke terugblik (Hil-
versum, 1978), 58.
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154 Zie D.Th. Kuiper, ‘Tussen verzuiling en ontvlechting – Het cnv en de arp in de jaren 1946-1977’ 
in Belangenpolitiek. 4e Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 66-80.

155 Jan-Jaap van den Berg , Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970 (Kampen, 
1999), 53-57.

156 Jan-Jaap van den Berg , Deining, 116-137.
157 Notulen Verbondsraad, 23 december 1958, 130.
158 kvp-leider Romme  spreekt zich tijdens de aanloop naar de verkiezingen uit tegen een zuiver chris-

telijke coalitie.
159 Hazenbosch deelt die opvatting overigens met de andere kandidaat uit de arp, A.W. Biewenga 

Wzn – aangezocht voor Landbouw en Visserij. 
160 J.J. van Dijk, ‘Het Christelijk Nationaal Vakverbond. Van een verzuilde organisatie naar een vak-

bond met een christelijke identiteit’, 89.
161 Brief van J. van Eibergen , e.a. aan Centraal Comité van de Anti-Revolutionaire Partij, d.d. 1 juni 

1959.
162 Een typering van Zijlstra. 
163 Brief van B. Roolvink  aan de leden van het cnv-bestuur, d.d. 10 juni 1959 – Familie-archief Ha-

zenbosch.
164 Douwe Schaafsma, Bauke Roolvink , 63.
165 Notulen Verbondsbestuur, 10 juni 1959, 115.
166 Notulen Verbondsbestuur, 13 juni 1959, 116.
167 Roolvink  is namens het cnv lid van een werkgroep, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van 

het loonpolitieke systeem. Die werkgroep vergadert tussen het moment waarop Roolvink  wordt 
gevraagd om staatssecretaris te worden en het moment waarop hij zijn besluit publiek maakt. Daar-
door kan onduidelijkheid zijn ontstaan: in hoeverre wordt Roolvinks opstelling beïnvloed door 
zijn toekomstige verantwoordelijkheid?

168 Notulen Verbondsraad, 15 juni 1959, 55-59.
169 De Gids, 11 juli 1959, 3. Dit nummer van De Gids is geheel gewijd aan de viering van het 50-jarig 

jubileum van het cnv. Het kan toeval zijn, maar Roolvink  ontbreekt op de talloze foto’s.
170 Zo stemmen vier cnv-bestuurders, die lid van de Tweede Kamer zijn en tot de coalitie behoren 

(Hazenbosch, Van Nierop , van Eibergen  en Kikkert), vóór een tegen Roolvinks beleid gerichte 
motie-Burger rond de loonpolitiek. Zie: Kees van Doorn, e.a., De beheerste vakbeweging. Het NVV 
tussen loonpolitiek en loonstrijd, 1959-1973 (Amsterdam, 1976), 101.

171 Zie voor een grondige, op de Handelingen van de Tweede Kamer gebaseerde analyse van de bouw-
crisis, W. Aantjes, De bouwcrisis van 1960 in Belangenpolitiek. 4e Cahier over de geschiedenis van 
de christelijk-sociale beweging, 54-59.

172 Hazenbosch spreekt in de radiozendtijd voor politieke partijen elke twee weken op donderdag-
avond een toespraak van 10 minuten uit namens de arp.

173 Radiorede C.P. Hazenbosch, 29 december 1960 in privé-archief.
174 Niet uitgezonden radiorede C.P. Hazenbosch, 12 januari 1960. De rede wordt niet uitgezonden 

omdat Hazenbosch op 10 januari bij een auto-ongeluk om het leven komt.
175 Feitelijk neemt Boersma  de plaats in van cnv-bestuurder Albeda , die bedankt voor een onverkies-

bare plaats.
176 Jan Roes, ‘Katholieke arbeidersbeweging in historische banen’ in Katholieke Arbeidersbeweging, 69.
177 R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’, 69-70.
178 Ernest Hueting, e.a., Naar groter eenheid, 241-242.
179 Evangelie en Maatschappij, april-juni 1954, 56-57.
180 De Gids, 17 juli 1954, 1.
181 Ernest Hueting, e.a., Naar groter eenheid, 245.
182 Notulen Verbondsraad, 19 juli 1954, 100-106.
183 D. Roemers , Wat bezielt het NVV? Het Bisschoppelijk Mandement en het Nederlands Verbond van 

Vakverenigingen (Amsterdam, 1954).
184 ‘Wat het cnv ervan zegt’ in Christendom en Maatschappij (Utrecht, 1954), 3 en 24.
185 Notulen Verbondsraad, 1 juli 1957, 110.
186 27e Verslag, 286-288.
187 Notulen Verbondsbestuur, 24 juni 1957,140-142.
188 Notulen Verbondsraad, 1 juli 1957, 108-113.
189 Notulen Verbondsbestuur, 7 oktober 1957, 207-208.
190 Notulen Verbondsbestuur, 23 december 1954, 274.
191 28e Verslag, 333.
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Noten bij hoofdstuk 7

1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan de titel van een wetenschappelijk onderzoek onder de 
leden van het cnv. Het onderzoek komt in dit hoofdstuk aan de orde.

2 32e Verslag, 10-12.
3 Visieprogram van het cnv (Utrecht, 1970), 1.
4 31e Verslag, 31-32.
5 Het cbs geeft in 200 jaar statistieken in tijdsreeksen geen cijfers over de beroepsbevolking in 1970, 

wel cijfers over 1971. De beroepsbevolking groeit in de jaren ’60 van 4,2 naar 4,8 miljoen.
6 Zie 5.2.3 Raad van Vakcentralen.
7 32e Verslag, 95.
8 29e Verslag, 26.
9 De ncvhp is tevens buitengewoon lid van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers.
10 29e Verslag, 27.
11 De formule van het dubbellidmaatschap bestaat al voor jongere leden die zowel lid van een bond 

als van de jongerenorganisatie zijn.
12 30e Verslag, 29-31.
13 31e Verslag, 40-41.
14 Het gaat om de nummers van oktober en november 1970.
15 Barendrecht  is de persman van het cnv.
16 Notitie inzake wetenschappelijk onderzoek, Verbondsraad 6 februari 1967 in Bundel Verbonds-

raadsstukken, 1e kwartaal 1967.
17 Notulen Verbondsraad, 5 mei 1969, 79.
18 Notulen Verbondsraad, 3 maart 1969, 27.
19 Jens  en anderen hebben gelijk met hun kritiek op de representativiteit in die zin dat het onderzoek 

niet is gehouden onder leden, die door middel van een a-selecte steekproef zijn aangewezen. De 
ondervraagde leden zijn door de bonden geselecteerd omdat men nadrukkelijk wilde dat betrokken 
leden hun oordeel zouden geven. De kritiek van Jens  houdt evenwel geen stand omdat de bonds-
voorzitters zelf hebben ingestemd met de onderzoeksopzet. Van Zuthem  verzet zich dan ook te-
recht tegen de kritiek van een minderheid van de Verbondsraad.

20 Notulen Verbondsraad, 21 september 1970, 60.
21 Evangelie en Maatschappij, 1970, 293.
22 Dit rapport werd eind 1965 gepubliceerd in Evangelie en Maatschappij. Het rapport is dan al ruim 

een jaar gereed, maar het cnv is wat verlegen met de uitkomsten. Zo worden de bevingen over de 
politieke voorkeuren van de leden buiten de publicatie gehouden.

23 Notulen Verbondsraad, 18 oktober 1965, 85-88.
24 W. Albeda , ‘Een conservatieve revolutie gevraagd’ in Evangelie en Maatschappij, 1970, 311-317.
25 Karst Dijkstra, Beweging in Beweging, 5-6.
26 Notulen Verbondsraad, 16 mei 1967, 41-42.
27 Later wordt de internationale norm voor steun aan ontwikkelingslanden bepaald op 1% van het 

nationaal inkomen. Nederland is een van de weinige landen, die zich aan die norm houdt. Zie voor 
de achtergronden van deze ‘vrijgevige’ opstelling James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 
73-76.

28 Deze weergave van de conclusies van de tweedaagse studieconferentie is gebaseerd op Evangelie 
en Maatschappij, 1967, 226-228.

29 Zie Jan Peet, Katholieke arbeidersbeweging, 326 e.v. Zie ook James C. Kennedy, Nieuw Babylon 
in aanbouw, 94-96.

30 E.H. Kossmann, De Lage Landen, 300 e.v.
31 Bij het schrijven van deze passage is gebruikgemaakt van de versie van het Visieprogram die in ok-

tober 1970 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Deze versie wijkt qua strekking niet af 
van het concept dat in 1969 in bespreking wordt gegeven.

32 Zie 5.1.8 De naoorlogse jaren.
33 d66 wil het bestaande politiek systeem ‘van binnenuit opblazen’ onder andere door het recht-

streeks kiezen van de premier, een gedeeltelijke herinvoering van het districtenstelsel en het recht-
streeks kiezen van de burgemeester.

34 Zie paragraaf 6.1.3 Vrouwen.
35 E. de Vries , ‘De beroepsarbeid van de gehuwde vrouw’ in Evangelie en Maatschappij, juni 1962, 

197-204.
36 Verslag Verbondsraad, 16 april 1963, 46-47. Achter de namen van de sprekers staat vermeld vanuit 
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welke bond zij spreken, deze bondsaanduiding ontbreekt in het verslag. De notitie, die ter bespre-
king voorligt, ontbreekt omdat een aantal jaargangen Bundels Verbondsraadsstukken niet terug 
zijn te vinden in de archieven.

37 Blijkbaar verschillen de bestuurders van de cmb ook onderling van mening. Peters  is voorzitter, 
Van Stapele secretaris.

38 Verslag Verbondsraad, 13 januari 1966, 15-18.
39 ser, Advies over de arbeid van vrouwen in Nederland in het kader van de situatie op de arbeids-

markt en het te voeren arbeidsmarktbeleid (Den Haag, 1966).
40 28e Verslag, 152.
41 29e Verslag, 105. De pcob zal in de loop der jaren uitgroeien tot een organisatie met meer dan 

100.000 leden. De verhoudingen tussen cnv en pcob is niet altijd even vriendelijk. Periodes van 
overleg om de samenwerking te intensiveren worden afgewisseld met periodes, waarin de rela-
tie sterk bekoeld lijkt. Vooral het feit dat de pcob zich ook nadrukkelijk bezighoudt met het 
(pensioen)inkomen van ouderen is het cnv een doorn in het oog.

42 29e Verslag, 154-155.
43 De Gids, 29 oktober 1960.
44 De vereniging Philadelphia is een christelijke instelling, die zich richt op de verzorging van men-

sen met een beperking.
45 30e Verslag, 68. Zie ook K.-P. Compagne, ‘Vakbonden en tuberculosefondsen’, 78.
46 De cnv Actie Kom Over steunt gelijkgezinde vakorganisaties in de Derde Wereld.
47 32e Verslag, 63. In 2003 word ik benaderd door een executeur-testamentair met de vraag of Draagt 

Elkanders Lasten bereid is een legaat te aanvaarden. Het legaat bestaat uit een postzegelverzame-
ling van geringe waarde. De legataris hechtte er evenwel aan om del een legaat te doen toekomen. 
Het bleek dat zij sinds het midden van de jaren ’60 jaarlijks een klein bedrag stortte op de rekening. 
del aanvaardt het legaat.

48 Zie 3.1.3 Dienstverlening.
49 Bij het schrijven van dit gedeelte is gebruikgemaakt van Jan Jacob van Dijk (red.), De geschoolde 

kaders van de christelijke vakbeweging. Een halve eeuw kaderschool CNV.
50 Zie 2.1.4 De taak van de vakvereniging.
51 Zie 3.4 Medezeggenschap.
52 De naam wordt gekozen als eerbetoon aan een ‘vriend van de christelijke vakbeweging’, die voor 

de oorlog als minister, maar ook buiten dat ambt een belangrijke rol gespeeld heeft. Zie 3.2.2 De 
collectieve arbeidsovereenkomst. In De Gids van maart 1926 wordt Slotemaker de Bruïne  ‘meer nog 
dan Talma  (…) de eerste vormings- en scholingsleider der christelijke vakbeweging’ genoemd.

53 Verslag Verbondsraad, 2 februari 1961, 15-19.
54 De Gids, 29 april 1961, 4-5.
55 Verslag Verbondsraad, 15 oktober 1962, 118.
56 Het rapport wordt in januari 1963 gepubliceerd in Evangelie en Maatschappij. Het is eigenlijk lo-

gisch dat dit rapport onder leiding van Albeda  tot stand komt, want in 1957 promoveerde hij op een 
proefschrift met als titel: De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij (Hoorn, 1957).

57 Evangelie en Maatschappij, januari 1963, 2-32.
58 In de zomer van 1966 moeten ongeorganiseerden in Amsterdam bij het uitkeren van de vakantie-

bonnen administratiekosten betalen. Dat leidt – in de toch al onrustige stad – tot rellen, waarbij 
een actievoerder – het nvv-lid Weggelaar – overlijdt en het kantoor van de Telegraaf het moet ont-
gelden.

59 Verslag Verbondsraad, 18 oktober 1965, 86.
60 Th.A.J.M. Jonkergauw, Vakbondsleiders in Nederland van vijand en indringer tot bondgenoot en 

steunpilaar (Hilversum, 1982), 458.
61 W. Albeda, Ik en de Verzorginsstaat, 87-90. Het boek van Albeda is een van de weinige egodo-

cumenten uit cnv-kring. Naast hem schreven ook J. Boersma (Jaap Boersma, Wat ik nog zeggen 
wilde (Amsterdam, 1985)) en B. Roolvink (Bauke Roolvink) hun persoonlijke herinneringen op. 
Terpstra’s Meer dan geld verdienen (Kampen, 2004) bevat wel persoonlijke herinneringen, maar 
is toch hoofdzakelijk een ‘ideeënboek’. Zie over de betekenis van egodocumenten Arianne Bag-
german en Rudolf Dekker, ‘“De gevaarlijkste van alle bronnen”. Egodocumenten: nieuwe wegen 
en perspectieven’ in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, jaargang 1, nummer 4 
(Amsterdam, 2004), 3-22.

62 De neh is een voorloper van de Erasmus Universiteit. Albeda  blijft verbonden aan de neh/Eras-
mus Universiteit totdat hij in 1978 minister van Sociale Zaken wordt.

63 J.L. van Zanden en R.T. Griffi ths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 237 e.v.

 Noten bij hoofdstuk 7 793

758-860•Hazenbosch Nawerk.indd   793 08-04-2009   22:41:47



794 1  ‘Onder eigen banier’

64 cbs, 200 jaar statistiek in tijdreeksen, 1800-1999 (Voorbrug/Heerlen, 2001), 82.
65 ser, Advies inzake de begrenzing van de stijging der loonkosten (Den Haag, 1962).
66 De vergadering is ongetwijfeld spannend geweest, ook al doordat de voorzitter in zijn opening het 

volgende meedeelt: ‘Doelend op de aanwezigheid van de mannen en de apparatuur van de nts [de 
voorloper van de nos, ph], zegt hij dat de televisie hedenavond, indien de Verbondsraadsvergade-
ring tot een uitspraak zal komen, deze uitspraak in het journaal, verlucht met enkele beelden uit 
deze vergadering, zal uitzenden’.

67 Reinhilde van der Kroef, Herinneringen van Pieter Bogaers, bouwminister, (Amersfoort, 2004), 
103. In de zomer van 1963 is het kabinet-De Quay , dat in 1959 aan het bewind komt, opgevolgd 
door het kabinet-Marijnen.

68 Notulen Verbondsraad, 16 september 1963, 78-85.
69 Notulen Verbondsraad, 14 oktober 1963, 100-107.
70 Notulen Verbondsraad, 21 oktober 1963, 111-113.
71 30e Verslag, 111-112.
72 Notulen Verbondsraad, 28 oktober 1963, 120-124.
73 Kees van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, 144.
74 De Gids, 28 december 1966, 1.
75 Na de val van het kabinet-Cals in de ‘Nacht van Schmelzer ’ is op 22 november een interim-kabi-

net onderleiding van J. Zijlstra (arp) , bestaande uit ministers van de kvp en de arp, aangetreden.
76 De Gids, 11 januari 1967, 1.
77 Notulen Verbondsbestuur, 23 januari 1967, 15-16. 
78 De Gids, achtereenvolgens 8 februari, 17 mei en 23 augustus 1967.
79 Ik ga in deze geschiedenis voorbij aan de inhoudelijke aspecten van dit beleid, dat overigens binnen 

het cnv – vaak wat verborgen in een beleidsadviescommissie – tot heftige discussies leidt. Zeker als 
de landelijke werkloosheid in de jaren ’70 en ’80 op een hoog niveau ligt. Het argument van de cnv 
districtsbestuurder in Zuid-Holland-zuid, H. Beenhakker, dat in Rotterdam-zuid meer werklozen 
wonen dan in de hele provincie Groningen, maakt duidelijk dat in vakbondsdiscussie demagogie 
feiten kunnen zijn en omgekeerd.

80 Maarten van Bottenberg, Aan den Arbeid, 136.
81 W. Albeda , ‘De loonvorming, de vakbeweging en de overheid’ in Evangelie en Maatschappij, fe-

bruari 1962, 48-55.
82 ser: Advies inzake het systeem van loonvorming (Den Haag, 1962).
83 cswv, Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (voorloper van het vno).
84 29e Verslag, 226.
85 Notulen Verbondsraad, 18 juni 1962.
86 Kees van Doorn, e.a., De beheerste vakbeweging, 131-134.
87 Kees van Doorn, e.a., De beheerste vakbeweging, 189.
88 30e Verslag, 104.
89 ser: Advies inzake herziening van het loonpolitieke stelsel (Den Haag, 1965).
90 Het in 1945 genomen Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vormt de juridische basis van 

de naoorlogse loonpolitieke systemen.
91 Notulen Verbondsraad, 1 december 1965, 106.
92 De Gids, 23 maart 1966, 1.
93 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 276.
94 Brief van C.A. Bakker  aan de leden van de Verbondsraad, 13 december 1966.
95 cnv-archief – Verbondsraad 1967, Nota inzake het loonpolitieke systeem.
96 Notulen Verbondsraad, 19 juni 1967, 71.
97 Notulen Verbondsraad, 16 oktober 1967, 81.
98 Mr. Douwe Schaafsma, Bauke Roolvink , 132.
99 De Gids, 18 september 1968, 1.
100 cnv-archief – Verbondsraad 1968, Nota betreffende het wetsontwerp op de loonvorming.
101 Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van buitengaats naar binnenhof – P.J.S. de Jong, 

een biografi e (Den Haag, 2001), 149.
102 De Gids, 1 oktober 1969, 1.
103 De Gids, 23 december 1970, 1. Het is opvallend dat in ‘Naar groter eenheid’, waarin de geschiede-

nis van het nvv wordt beschreven, sprake is van een actie van nvv en nkv.
104 Notulen Verbondsraad, 24 april 1961, 30-41.
105 Notulen Verbondsraad, 15 mei 1961, 50.
106 Kees van Doorn e.a., De beheerste vakbeweging, 110. In 1962 vallen circa 2 miljoen werknemers 
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onder een cao of een rechtspositieregeling, die de goedkeuring van het College van Rijksbemid-
delaars behoeft.

107 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 77.
108 30e Verslag, 114. Bij de leeftijd moet overigens bedacht worden dat mensen op 21-jarige leeftijd 

juridisch volwassen worden en dat zij stemrecht verwerven bij de leeftijd van 23 jaar.
109 In april 1965 adviseert de ser wel unaniem over de wenselijkheid van een wettelijk minimumloon. 

Daaraan hebben partijen – gegeven het loonpolitieke systeem – geen behoefte. Maar als het systeem 
verandert, kan de opvatting over een wettelijk kader ook veranderen, schrijft De Gids op 24 april 
1965.

110 De vakbeweging bepleit welvaartsvaste aanpassingsmechanismen, dat wil zeggen dat de uitkerin-
gen en pensioenen gelijk oplopen met de lonen als indicator voor de ontwikkeling van de welvaart. 
Bij waardevaste aanpassingen gaat het slechts om het handhaven van de koopkracht van de uitke-
ring of het pensioen.

111 De Gids, 1 mei 1968, 1 en 4.
112 De Gids, 4 september 1968.
113 De Gids, 2 oktober 1968.
114 Albeda  is bestuurder bij het cnv, Boersma  en Gerritsen  zijn beleidsmedewerkers van de vakcen-

trale. Albeda  schrijft samen met W.K.N. Schmelzer  – tussen 1954 en 1963 staatssecretaris voor 
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie – een boek, Bezitsvorming. Mens en me-
demens, aspecten der sociale werkelijkheid (Utrecht, 1963).

115 J. Boersma , ‘Waarom vermogensaanwasdeling?’ in Evangelie en Maatschappij, 1964, 193-199.
116 De Gids, 7 november 1964, 4-5.
117 De Gids, 8 mei 1965, 2.
118 ser, Advies inzake vermogensaanwasdeling en andere instrumenten van bezitsvormingsbeleid 

(Den Haag, 1968).
119 De Gids, 12 juni 1968, 1.
120 29e Verslag, 167 e.v.
121 30e Verslag, 174.
122 P. Tjeerdsma , ‘Arbeidsmarktbeleid’ in Evangelie en Maatschappij, 1966, 70-77.
123 De Gids, 10 april 1965, 2.
124 ser, Interimadvies over de aanvullende werkgelegenheid (Den Haag, 1967).
125 31e Verslag, 139.
126 ser, Interimadvies over de organisatie van het arbeidsmarktbeleid (Den Haag, 1968).
127 Notitie met betrekking tot de institutionele opzet van een arbeidsmarktbeleid in Bundel Verbonds-

raadstukken 1967.
128 L. de Graaf , ‘De Sociale verzekering en de welvaartsstaat’ in Evangelie en Maatschappij, 1964, 161-

170.
129 De Gids, 22 december 1962, 2.
130 Overigens wordt niet voor alle werknemers premie afgedragen. Ongehuwde vrouwen boven de 45 

jaar worden vrijgesteld van premiebetaling. De gedachte daarachter is dat deze – in beginsel – kin-
derloze vrouwen ook kinderloos zullen blijven en derhalve ook nooit voor een kinderbijslaguit-
kering in aanmerking komen.

131 29e Verslag, 188-189.
132 G.M.J. Veldkamp , Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politique (Den Haag, 1993), 

68. Voor een goede beschrijving van de algemene politieke verwikkelingen rond de kinderbijslag-
regelingen zie 65-82.

133 akw, Algemene Kinderbijslagwet (kinderbijslag vanaf het derde kind); kwl, Kinderbijslagwet voor 
Loontrekkenden (bijslag voor de twee oudste kinderen) en de kkz., Kinderbijslagwet voor kleine 
zelfstandigen.

134 ser, Advies over de hoogte van de kinderbijslagen (Den Haag, 1964).
135 30e Verslag, 201. Het cnv zal in de loop der jaren voorstander blijven van een inkomensonafhan-

kelijke kinderbijslag, maar met grote regelmaat vormt dit beleidstandpunt een discussiepunt in de 
kringen van het cnv.

136 De Gids, 15 september 1962, 1.
137 De Gids, 15 september 1962, 3.
138 De Gids, 15 september 1962, 5.
139 De Gids, 2 februari 1963, 3 en 7.
140 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 285.
141 Kern van die inzichten is dat – zoals beschreven in het vorige hoofdstuk – het feit dat iemand ar-
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beidsongeschikt is de basis voor een uitkering vormt en niet langer de oorzaak van die arbeidson-
geschiktheid.

142 G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967, 92-95.
143 De Gids, 11 mei 1963, 3.
144 31e Verslag, 172.
145 http://www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/tijdlijnwao.html#faqtop.
146 De Gids, 14 september 1963, 4-5.
147 G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967, 170-171.
148 De Gids, 9 februari 1966, 1.
149 Notulen Verbondsraad, 21 februari 1966.
150 Zie 3.4 Medezeggenschap.
151 Zie 5.4.4 Ondernemingsraad.
152 De betrekkelijk futloze Bedrijfsradenwet van 1933 kan dan ook als een stap in deze ontwikkeling 

worden gezien.
153 Zie ook W. Albeda, ‘De verschuivende belangstelling’ in Evangelie en Maatschappij, 1963, 72-79.
154 C.J. van Mastrigt, ‘Christelijke vakbeweging en p.b.o.’ in Evangelie en Maatschappij, 1960, 65-76.
155 29e Verslag, 261-266.
156 Notulen Verbondsraad, 15 oktober 1962, 123-124.
157 ser, Advies over de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie (Den Haag, 1966).
158 30e Verslag, 251-256.
159 Notulen Verbondsraad, 20 september 1965, 74-76. Zie ook het advies van de Commissie voor de 

Bedrijfsorganisatie en Arbeidsrecht, Advies verdere ontwikkeling der pbo, Bundel Verbonds-
raadsstukken 1965. In 1970 zal deze commissie – meer dan symbolisch – van naam veranderen: 
commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht.

160 ‘Rapport ener commissie van het cnv inzake de structuur en de rechtsvorm van de onderneming’ 
in Evangelie en Maatschappij, 1962, 67-132. Zie 6.4.4 Medezeggenschap op bedrijfsniveau.

161 Notulen Verbondsraad, 2 april 1962, 46-47.
162 M. Ruppert, ‘Wat te doen met het rapport over structuur en rechtsvorm der onderneming?’ in 

Evangelie en Maatschappij, 1962, 278-285.
163 M. Ruppert, ‘Herziening van de rechtsvorm?’ in Evangelie en Maatschappij, 1963, 33-44. In dit 

artikel reageert Ruppert op de kritiek uit de werkgeverswereld.
164 De Gids, 11 mei 1963, 4.
165 De Gids, 14 september 1963, 4.
166 De Gids, 5 december 1965, 4-5.
167 De Gids, 30 januari 1965, 3.
168 Program van Actie, 3, in Bundel Verbondsraad 1967. Een jaar later beklemtoont nkv-voorzitter 

P.J.J. Mertens  de noodzaak om de ‘traditionele kring’ te door breken. In een toespraak te Sneek 
maakt hij gewag van ‘200 personen, die de Nederlandse economie overheersen’.

169 De Gids, 3 april 1968, 3.
170 Notulen Verbondsraad, 15 september 1969, 119-120.
171 ser, Concept-advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht (groene versie), 49-51, in 

Bundel Verbondsraad september 1969.
172 ser, Advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht (Den Haag, 1969).
173 Verslag van de driehonderddertiende (honderzevenenvijftigste openbare) vergadering van de So-

ciaal-Economische Raad, gehouden op vrijdag 19 september 1969 te ’s-Gravenhage, 301-335. In-
terviews met D. van de Kamp  d.d. 20 september 2007 en J. Lanser , d.d. 9 oktober 2007.

174 De Gids, 5 december 1964, 5.
175 Zie ook J.C. Looise, Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, 263.
176 De Gids, 30 januari 1965, 3.
177 ser, Advies inzake uitbreiding bevoegdheden Ondernemingsraden (Den Haag, 1968).
178 Notulen Verbondsraad, 16 mei 1967, 42-46.
179 De Gids, 27 november 1968, 1.
180 Een werkgever kan zich op zijn ‘zelfstandige functie’ beroepen als er naar zijn oordeel goede ar-

gumenten zijn om bepaalde informatie niet te verstrekken. Het wel verstrekken van die informatie 
kan zijn eigen belang of het belang van de onderneming – zoals hij die ziet – schaden.

181 De Gids, 15 oktober 1969, 1.
182 J.C. Looise , Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, 268 e.v.
183 Zie o.a. de bijdragen van W. Aantjes en van D. Th. Kuiper in Belangenpolitiek.
184 Zie 6.5.2 Kabinetsformatie 1959.
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185 Aan deze ontmoeting zit ten minste een merkwaardig aspect, sommige briefschrijvers (W.F. de 
Gaay Fortman , J. van Eibergen  en C. van Nierop ) zijn zelf lid van het Moderamen.

186 Als het voormalig Nederlands-Indië in 1949 zelfstandig wordt, valt Nieuw-Guinea buiten de over-
eenkomst met de Indonesische regering. De Indonesische president Soekarno poogt vanaf het mid-
den van de jaren ’50 ook dit deel van ‘de gordel van smaragd’ aan de nieuwe natie toe te voegen. 
De arp – geharnast tegenstander van de onafhankelijkheid van Indonesië – is in eerste instantie 
ook fel tegen het afstaan van Nieuw-Guinea, maar onder leiding van fractievoorzitter Bruins Slot  
wijzigt de partij haar standpunt. Dat leidt tot een bijna-opstand onder het conservatieve deel van 
de arp en het kost Bruins Slot  in 1963 zijn ‘politieke kop’.

187 Jan-Jaap van den Berg , Deining, 183-189.
188 29e Verslag, 6-8.
189 Notulen Verbondsraad, 18 maart 1963, 31-34 en 16 april 1963, 54-58.
190 Zijlstra  aanvaardt zijn zetel overigens wel; Albeda  wordt pas in 1966 lid van de Senaat.
191 Jaap Boersma, Wat ik nog zeggen wilde, 36-37.
192 Notitie voor de Verbondsraadsvergadering d.d. 16 november 1970 inzake kwalitatief oordeel over 

de politiek, Bundel Verbondsraadsstukken 1970.
193 Notulen Verbondsraad, 16 november 1970, 73.
194 Wat denkt het lid ervan? in Bundel Verbondsraadsstukken 1965, 24.
195 Notulen Verbondsraad, 18 oktober 1965, 85-88.
196 Dit gedeelte is voornamelijk gebaseerd op J.J. van Dijk, ‘Samenwerking tussen de vakcentrales na 

1958’, 77-116.
197 Zie 6.6 Sociale partners.
198 30e Verslag, 99.
199 James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw, 95.
200 A.H. Kloos, Het achterste van de tong, 125-136. Kloos betoogt in dit gedeelte van zijn boek dat er 

geen grond meer is om drie aparte vakcentrales te rechtvaardigen. Hij wijst erop dat christendom 
en socialisme goed samengaan en dat de klassenstrijd niet langer een rol speelt.

201 De commissie bestaat uit H. ter Heide , de voorzitter van het nvv, A.L.M Arnolds , bestuurder van 
het nkv en J. Boersma , adviseur van het cnv Verbondsbestuur.

202 Persverklaring van het cnv aan het anp in Bundel Verbondsraadsstukken, maart 1971.
203 15 leden stemmen voor, 9 leden tegen en 1 lid onthoudt zich.
204 Een ongedeeld cnv betekent dat de bonden feitelijk als ledenverenigingen worden opgeheven en 

dat alle leden lid zijn van één organisatie, het cnv.
205 In dit rapport, dat in het volgende hoofdstuk zal worden besproken, wordt een reeks voorstellen 

gedaan om de interne cnv organisatie te versterken.
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1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het gelijknamige boek dat J. Lanser  in 1975 publiceert.
2 33e Verslag, 88.
3 Voor meer gedetailleerde informatie over dit proces, zie A. Bornebroek, De strijd voor harmonie, 

360-365.
4 Notulen Verbondsraad, 20 mei 1974, 41.
5 Notulen Verbondsraad, 17 maart 1975, 21-22.
6 R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’, 163-169.
7 33e Verslag, 77-78.
8 Brief van L.H. Post aan de Verbondsraad, d.d. 17 september 1974, in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, september 1974.
9 Verslag van de 13 rayonvergaderingen, gehouden in oktober-november 1974, onder het motto 

‘cnv-doeltreffend’, Bundel Verbondsraadsstukken, 20 januari 1974.
10 34e Verslag, 46.
11 Tekst der wijziging van de statuten van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland, aan-

vaard door de Algemene Vergadering, welke gehouden werd op 5 januari 1976, 5 en Voorstel tot 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Neder-
land, 1 in Bundel Verbondsraadsstukken 1976,1e kwartaal. Overigens komt – althans waarneem-
baar – weinig terecht van de toetsing door de Verbondsraad en het aantal buitengewonen leden 
blijft in de loop der jaren beperkt.

12 Discussie-notitie structuur beweging, Bundel Verbondsraadsstukken 1965.
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13 Notulen Verbondsraad, 19 juli 1965, 58-61.
14 Advies van de Structuurcommissie aan de Verbondsraad, Bundel Verbondsraadsstukken 1967.
15 Notulen Verbondsraad, 17 april 1967, 29-32. De bonden die een fusie beogen zijn de ncab, de 

ncvgb en de sigarenmakers.
16 Notitie van cbb Vlissingen d.d. november 1968 in Bundel Verbondsraadsstukken 1968.
17 Hazes  doelt hier waarschijnlijk op de fusie tussen de Hout- en de Bouwbond in de jaren ’50.
18 Notulen Verbondsraad, 16 december 1968, 133-140.
19 De bonden hebben overigens meer mensen in dienst, maar die worden door hun functiebenaming 

‘bestuurder’ niet beschouwd als personeelsleden. Er zijn volgens het rapport circa 140 bezoldigde 
bondsbestuurders.

20 Bosboom+Hegener, Rapport Fase 1. Organisatie-onderzoek cnv in Bundel Verbondsraadsstuk-
ken, 14 mei 1973.

21 Notulen Verbondsraad, 14 mei 1973, 46-49.
22 Hier wordt voorbij gegaan aan de al eerder besproken onderdelen in verband met de federatievor-

ming.
23 Notulen Verbondsraad, 12 november 1973, 93-95, 99.
24 Doekle Terpstra  vertelt in Meer dan geld verdienen dat een huisbezoek van het bondsbestuur on-

derdeel vormt van de sollicitatieprocedure. De echtgenote van de toekomstige bestuurder moest 
impliciet beoordeeld worden op haar capaciteiten om haar man in zijn werk bij te staan en om in 
voorkomende gevallen de telefoon aan te pakken. Districtbestuurders vertonen dan ook in tal van 
opzichten kenmerken van een (zeer) kleine ondernemer.

25 33e Verslag, 65-66
26 In Zuid-Holland komen 2 kantoren, één in Den Haag en één in Rotterdam.
27 In elke provincie komt een districtsraad, in Zuid-Holland komen er twee, Zuid-Holland-noord 

en Zuid-Holland-zuid. 
28 Zie 7.1.2 Een onbewegelijke beweging.
29 Notitie inzake het functioneren van de plaatselijke- en regionale cnv-organen in Bundel Verbonds-

raadsstukken, februari 1977.
30 Toevoeging notitie wss-76-20 in Bundel Verbondsraadsstukken, maart 1977.
31 Volgens het cbs wonen zo’n 30 procent van de Marokkaanse immigranten en 15 procent van de 

Turkse immigranten die zich in 1965 en 1966 in Nederland vestigden, op 1 januari 2003 nog in 
Nederland. Webmagazine cbs, maandag 19 juli 2004 10,00.

32 wrr, Nederland als immigratiesamenleving, Den Haag, 2001, 56-58.
33 Daarmee past het cnv in het bredere gedrag van de Nederlandse vakbeweging, die zich in eerste in-

stantie niet verzet tegen de komst van gastarbeiders, maar onder deze werknemers geen leden werft. 
J. Roosblad, Vakbonden en immigranten in Nederland 1960-1997 (Amsterdam, 2002), 151-152.

34 De buitenlandse werknemer in het cnv in Bundel Verbondsraadsstukken, 2 mei 1973.
35 Bundel Verbondsraadsstukken, 4 september 1978.
36 Bundel Verbondsraadsstukken, 3 maart 1975.
37 De Gids, 5 januari 1977.
38 In 1979 verandert Evangelie en Maatschappij van uiterlijk en naam. Het wordt een maandblad op 

A-4 formaat en beoogt goed toegankelijke stukken te publiceren. De als ‘zwaar’ beschouwde naam 
Evangelie en Maatschappij wordt vervangen door het ‘lichtere’ E&M.

39 In de jaren ’90 heb ik op basis van een weinig wetenschappelijke methode eens gepoogd een glo-
bale indruk te krijgen van het aantal buitenlandse werknemers, dat lid is van het cnv. Op grond 
van een steekproef en ruimhartig afgaande op de namen van deze leden, kon berekend worden dat 
ca 1,5 –2% van de leden van Turkse of Marokkaanse afkomst is.

40 De titel verwijst naar de ‘tien geboden’, waar blijkt dat de wetten, die van toepassing zijn op de ei-
gen burgers, ook van toepassing zijn op vreemdelingen. Staten Vertaling, Exodus 20: 10.

41 De buitenlandse werknemers en de Christelijke vakbeweging in Bundel Verbondsraadsstukken, 
11 december 1978.

42 Henk Hofstede, ‘De vreemdeling binnen de poort’ in E&M, januari 1979. Dit is het eerste van een 
reeks artikelen, die maandelijks verschijnen in het kaderblad. De reeks loop door tot in 1980.

43 Daarbij komt, dat bijvoorbeeld Marokkanen hun nationaliteit op grond van Marokkaanse wetge-
ving niet kunnen opgeven.

44 Brief aan Tweede Kamer, d.d. 21 februari 1979 in Bundel Verbondsraadsstukken 1979, 1e kwar-
taal.

45 33e Verslag, 123.
46 Notulen Dagelijks Bestuur 6 december 1971, 165-166.
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47 De toekomst van de vrouw – de vrouw van de toekomst, een brochure van het Vrouwencontact in 
de Partij van de Arbeid.

48 Karst Dijkstra, ‘Vrouwenarbeid’ in Evangelie en Maatschappij, 1972, 95-103.
49 Jannie Dijkstra is de echtgenote van Karst Dijkstra, de adjunct-secretaris van de Vakcentrale. Ook 

andere vrouwen van bestuurders spelen een rol in de Vrouwenbond.
50 Notitie Instelling Commissie Vrouwenarbeid, Verbondsraad 16 mei 1978 in Bundel Verbonds-

raadsstukken 1978, 2e kwartaal. Zie ook Notulen Verbondsraad, 16 mei 1978.
51 Terpstra’s vrouw werkt in de gezondheidszorg en combineert die werkzaamheden met het opvoe-

den van drie kinderen.
52 J.G. Kraaijeveld-Wouters (arp).
53 Concept-commentaar cnv op het emancipatiebeleid zoals voorkomend in de diverse begrotingen, 

Verbondsraad 27 november 1978, Bundel Verbondsraadsstukken 1978, 4e kwartaal.
54 Notitie vrouwen en het cnv (een eerste aanzet), Verbondsraad 17 april 1979 in Bundel Verbonds-

raadsstukken 1979, 2e kwartaal. Zie ook Notulen Verbondsraad, 17 april 1979, 25.
55 Concept-advies over de verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen en het cnv-commen-

taar daarop van 25 juni 1979 in bundel Verbondsraadsstukken 1979, 2e kwartaal.
56 Notulen Verbondsraad, 27 november 1978 en notulen Verbondsraad, 25 juni 1979.
57 32e Verslag, 57-63.
58 33e Verslag, 103-106.
59 K.-P. Compagne, ‘Vakbonden en tuberculosefondsen’, 80-82.
60 32e Verslag, 75-76.
61 34e Verslag, 59-61, 62-63.
62 P. Hazenbosch, ‘Uit in eigen kring’, 117-126.
63 De Nederlandse Middenstandsbank is later opgegaan in de ing-groep.
64 Zie voor een grondige beschrijving van de hier beknopt geduide ontwikkelingen, Paul E. Werk-

man, ‘Op deze zelfwerkzaamheid, dit stukje volkskracht zijn wij trots – Het cnv in bankzaken en 
beleggingen’ in ‘Laat uw doel hervorming zijn’, 256-291.

65 De Gids, 10 oktober 1973, 1.
66 Notitie terzake het entameren van een ‘verkoopdienst’ naar analogie van de ‘nvv-voordeel-actie, 

c.q. het participeren daarin’, in Bundel Verbondsraadsstukken 1973, 1e halfjaar, d.d. 24 april 1973.
67 Notulen Verbondsraad, 21 mei 1973, 53-54.
68 Notulen Verbondsraad, 20 aug. 1973,71.
69 Notulen Verbondsraad, 5 november 1973, 86.
70 Ledenservice cnv, in Bundel Verbondsraadsstukken 1977, 4e kwartaal, d.d. 26 okt.1977.
71 Notulen Verbondsraad, 21 november 1977, 92-93.
72 Zie voor deze discussie: P. Hazenbosch en P.E. Werkman, ‘Van Diemer tot Terpstra’, 60.
73 32e Verslag, 35-37.
74 Notulen Verbondsraad, 20 augustus 1973, 66.
75 Notulen Verbondsraad, 17 september 1973, 76.
76 Notulen Verbondsraad, 15 oktober 1973, 82.
77 33e Verslag, 74-75.
78 Notulen Verbondsraad, 5 december 1977, 97.
79 Ger Harmsen, Jos Perry, Floor van Gelder, Mensenwerk – Industriële vakbonden op weg naar 

eenheid, (Baarn, 1980), 242.
80 De Gids, 2 maart 1977, 1.
81 Notulen Verbondsraad, 21 februari 1977, 29.
82 In hun geschiedenis van de Hout- en Bouwbond cnv ‘Saamgesnoerd door eenen band’ gaan Van 

Dijk en Slok ook in op deze gebeurtenis, vanzelfsprekend vanuit het perspectief van de bond. Zij 
verklaren de opstelling van de bondsvoorzitter vanuit een breed bondsgevoel, binnen het cnv niet 
serieus te worden genomen waarbij ‘de overheersende rol van de cnv-voorzitter’ een rol speelt. 
Saamgesnoerd door eenen band, 110-111. Overigens is dit niet de enige keer dan Van Commenée  
tegen de afspraken in, een eigen mediakoers kiest. Ook in 1983 tijdens de ambtenarenactie gebeurt 
dat.

83 W. Albeda, Ik en de verzorgingsstaat, 186.
84 Notulen Verbondsraad, 19 december 1977, 101.
85 35e Verslag, 11.
86 De gang van zaken in een beleidsgroep wordt sterk bepaald door de verantwoordelijke bestuurder. 

Sommige beleidsgroepen vergaderen inderdaad op maandagmorgen, andere niet of een enkele keer. 
Bij de ene beleidsgroep wordt aan de hand van een agenda vergadert, terwijl bij andere groepen een 
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veel informelere sfeer heerst. Alhoewel een medewerker in beginsel slechts van één beleidsgroep 
lid is, is de dagelijkse praktijk als gevolg van de deskundigheid van de medewerkers soms anders 
en is een medewerker ingedeeld bij meer dan een groep. 

87 Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn in het Amerikaanse plaatsje Bretton Woods af-
spraken gemaakt over de internationale koppeling van munteenheden en de wijze waarop wissel-
koersen kunnen worden aangepast. Deze afspraken bedoelen stabiliteit te garanderen als basis van 
vertrouwen onder de internationale handel. Het Bretton-Woodssysteem bestond er onder andere 
uit dat de waarde van alle nationale valuta gekoppeld werden aan die van de dollar en de dollar, op 
zijn beurt, gekoppeld werd aan het goud tegen een vaste pariteit (35 dollar per ounce). Hiermee 
werd de dollar offi cieel de belangrijkste munt ter wereld. De afspraken vormen de basis onder het 
Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. Als de Amerikaanse overheid als gevolg van de 
Vietnam-oorlog te veel dollars laat ‘bijdrukken’ valt het vertrouwen in het systeem weg en wordt 
de wisselkoers vrijgelaten. Dat leidt ertoe om binnen de eeg een eigen stelsel van vaste wisselkoer-
sen op te zetten.

88 Minister van Defensie, H. Vredeling, besluit om Israël in het geheim wapens te leveren. Zie Pieter 
Bootsma en Willem Breedveld, De Verbeelding aan de macht – Het Kabinet-Den Uyl  1973-1977 
(Den Haag,1999), 123.

89 Stagfl atie is een verschijnsel waarbij economische stagnatie samengaat met infl atie.
90 J.L. van Zanden en R.T. Griffi th, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 53-57, 

102-108, 255-265. J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 183-191; 218-227. Ook: J.J. van 
Dijk en P. Hazenbosch, ‘In tijden van nood …’, 37-47.

91 Het gaat om evenwicht op de betalingsbalans, stabiel prijspeil, redelijke economische groei, volle-
dige werkgelegenheid en een rechtvaardige inkomensverdeling. ser, Advies inzake de in de naaste 
toekomst te voeren loon- en prijspolitiek (Den Haag, 1951), 8-9. Ook: John P. Windmuller en C. 
de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland 2, 55-58.

92 G.H. Terpstra, ‘De werkgelegenheid in de jaren 1969-1971’ in Evangelie en Maatschappij, 1973, 
123-129.

93 In de volgende paragraaf komt het arbeidsvoorwaardenbeleid aan de orde.
94 Notulen Verbondsraad, 18 januari 1971, 5.
95 Die bredere aanpak hangt nauw samen met de wens tot maatschappelijke vernieuwing, die in het 

visieprogam in 1969 wordt verwoord. Zie ook 8.1.2. Uitgangspunten.
96 De Gids, 6 december 1972, 1. Op 29 november worden – in verband met de vroegtijdige val van 

het kabinet-Biesheuvel  – Tweede Kamerverkiezingen gehouden.
97 G.H. Terpstra, ‘De sociaal-economische ontwikkeling’ in Evangelie en Maatschappij 1975, 11-13.
98 Dennis L. Meadows, Rapport van de club van Rome (Utrecht, 1972), 9-10. 
99 Pieter Bootsma en Willem Breedveld, De Verbeelding aan de macht, 133. Zie ook Anet Bleich, 

Joop den Uyl , 1919-1987 – dromer en doordouwer (Amsterdam, 2008), 309-312.
100 Het kabinet kondigt autoloze zondagen af en introduceert een distributiesysteem voor autobrand-

stof om directe energiebesparing tot stand te brengen. De autoloze zondagen – van 4 november 1973 
tot en met 6 januari 1974 – en de distributie van benzine, blijken spoedig overbodig als gevolg van de 
grote voorraden olie in de Rotterdamse haven. Feitelijk wordt de boycot in januari 1974 beëindigd.

101 Concept-Informatienota inzake de energievoorziening in Bundel Verbondsraadsstukken 1973, 2e 
halfjaar, 15.

102 Notulen Verbondsraad, 10 december 1973, 106.
103 Notulen Verbondsraad, 14 december 1973, 114.
104 Pieter Bootsma en Willem Breedveld, De Verbeelding aan de macht, 134.
105 Nota inzake de werkgelegenheid, Handelingen der Staten-Generaal, zitting 1974-1975, no 13.318, 

nr. 2. 4.
106 De Gids, 7 juli 1976, 2.
107 Tweede Kamer, 1975-1976, 13955, nrs. 1-3.
108 Commentaar Miljoenennota 1977, 2 in Notulen Verbondsraad 1976.
109 Concept-commentaar op de nota selectieve groei (economische structuurnota) in Bundel Ver-

bondsraadsstukken 1976, 3e kwartaal.
110 De Gids, 22 december 1976, 1.
111 De drijvende kracht achter deze zin is een jonge medewerker van de Voedingsbond cnv, Henk van 

de Kolk, die later voorzitter van fnv Bondgenoten zal worden.
112 Notulen Verbondsraad, 30 juni 1978, 36-38.
113 Voorlopig commentaar van de verbondsraad cnv op Bestek ’81, 3 juli 1978 in Notulen Verbonds-

raad 1978.
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114 Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven, Van Agt – Biogfrafi e – Tour de 
Force (Amsterdam, 2008), 333 e.v.

115 José Toirkens, Schijn en werkelijkheid van het bezunigingsbeleid 1975-1986 – een onderzoek naar 
de besluitvorming over bezuinigingen in de ministerraad en het gedrag van individuele ministers 
(Deventer, 1988), 53-69. 

116 De Gids, 20 juni 1979, 1.
117 Jan Jacob van Dijk, ‘Als de Here het huis niet bouwt …’, 208-211.
118 Jaap Boersma , Wat ik nog zeggen wilde, 97-98. Zie ook: J.J. van Dijk en P. Hazenbosch, ‘In tijden 

van nood …’, 42-43.
119 N. van Hulst, De effectiviteit van geleide loonpolitiek in theorie en praktijk (Amsterdam, 1984), 

282-283. De conclusies van Van Hulst werden ons tijdens de colleges conjunctuurpolitiek aan de 
Erasmus-universiteit in het midden van de jaren ’70 al voorgehouden door de secretaris-generaal 
van Economische Zaken, prof. F. Rutte. 

120 Strikte genomen is een koppelbaas iemand die professioneel arbeidskrachten ter beschikking stelt 
aan werkgevers. In de loop van de tijd heeft het woord een zeer negatieve klank gekregen omdat 
veel koppelbazen gebruik maken van illegale praktijken, onder andere door ingehouden loonbe-
lasting en premies niet af te dragen. Koppelbazen zijn niet alleen actief in de havens, maar bijvoor-
beeld ook in de bouwnijverheid.

121 Sjaak van der Velden, ‘1970 onderdeel van een grotere beweging’ en ‘Kroniek van de stakingen in 
de haven en scheepsbouw in het waterweggebied in 1970’ in Sjaak van der Velden (red.) e.a., Kra-
nen over de wal – de grote Rotterdamse Metaal- en havenstaking van 1970 (Amsterdam, 2005).

122 J.J. Woltjers, Recent verleden, 544-545.
123 De werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw vormen geen partij en daarom kan het geen 

unanieme aanbeveling van de Stichting van de Arbeid zijn.
124 De Gids,16 september 1970, 3. Zie ook Notulen Verbondsraad, 7 september 1970, 54-55.
125 Notulen Verbondsraad, 14 september 1970, 56-58.
126 ser, Advies inzake de door de regering noodzakelijk geachte bijsturingsmaatregelen voor het jaar 

1971 (Den Haag, 1970).
127 Notulen Verbondsraad 1970, 75-77.
128 Notulen Verbondsraad, 11 december 1970, 78.
129 Notulen Verbondsraad, 16 december 1970, 79-80.
130 Jaap Boersma, Wat ik nog zeggen wilde, 56 en 61. Interessant is dat Boersma  vermeldt dat ook 

Roolvink  de loonmaatregel niet wil, maar dat het kabinet onder leiding van Chr. Van Veen  – de 
minister van Onderwijs en de latere vno-voorzitter – hem die maatregel opdringt. Roolvink maakt 
daar in zijn eigen biografi e geen melding van.

131 De Gids, 1 september 1971, 1.
132 Notulen Verbondsraad, 20 september 1971, 47.
133 Notulen Verbondsraad, 4 oktober 1971, 49-51
134 H. van der Meulen , ‘Arbeidsvoorwaardenbeleid’ in Evangelie en Maatschappij, 1975, 14-15.
135 Het kabinet-Biesheuvel  komt ten val omdat er geen overeenstemming is te bereiken over de om-

vang van de bezuinigingen. De ds’70 -ministers treden af en daardoor verliest het kabinet de meer-
derheidssteun in de Tweede Kamer. Het 1e kabinet wordt opgevolgd door het 2e kabinet-Bies-
heuvel , bestaande uit ministers van kvp, arp, chu en vvd, dat tot belangrijkste taak heeft nieuwe 
verkiezingen te organiseren.

136 Notulen Verbondsraad, 25 oktober 1972, 52-56.
137 Notulen Verbondsraad, 6 november 1972, 61-64. Zie ook: 7.5.2 Het Overlegorgaan.
138 Ernest Hueting, e.a. Naar groter eenheid, 353-355.
139 H. van der Meulen , Arbeidsvoorwaardenbeleid, 16.
140 Notulen Verbondsraad, 11 april 1973, 36.
141 Notulen Verbondsraad, 19 maart 1973, 24-25.
142 Notulen Verbondsraad, 9 april 1973, 28.
143 Notulen Verbondsraad, 19 maart 1973, 25.
144 Notulen Verbondsraad, 9 april 1973, 31.
145 H. van der Meulen , ‘Arbeidsvoorwaardenbeleid’, 21-22.
146 De studie wordt uitgevoerd, maar leidt niet tot gezamenlijk gedeelde conclusies.
147 H. van Meulen , ‘Het arbeidsvoorwaardenbeleid in de jaren 1975-1977’ in Evangelie en Maatschap-

pij, 1978, 9-15.
148 Notulen Verbondsraad, 10 februari 1977, 18.
149 De Gids, 2 maart 1977, 1.
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150 In het najaar van 1978 stelt Van der Meulen  tijdens een toespraak in Almelo voor om ook op re-
gionaal niveau apo’s te sluiten. Werkloze werknemers worden opgenomen in regionale pools, die 
de niet-werkende deelnemers scholen en anderen ter beschikking stellen van regionale bedrijven. 
De Gids, 11 oktober 1978, 1.

151 Discussienota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1978 in Bundel Verbondsraadsstukken 1977, 4e kwar-
taal, 9-10.

152 Notulen Verbondsraad, 28 november 1977, 95.
153 Activiteitenverslag over het jaar 1978, 2.
154 Zeer kort verslag van de vergadering van het Bestuur van de Stichting van de Arbeid d.d. 18 no-

vember 1977 in Bundel Verbondsraadsstukken 1977, 4e kwartaal.
155 Activiteitenverslag over het jaar 1978, 3-4.
156 Activiteitenverslag over het jaar 1980, 1-3.
157 Een trendvolger is een werknemer, wiens inkomensontwikkeling net als bij ambtenaren de trend 

van de loonontwikkeling in het vrije bedrijfsleven volgt, maar niet formeel bij de overheid in dienst 
is, terwijl zijn arbeidsplaats in belangrijke mate afhankelijk is van het overheidsbudget. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan verpleegkundig personeel en leerkrachten in het bijzonder onderwijs.

158 J.J. van Dijk en P. Hazenbosch, ‘In tijden van nood …’, 47. Zie ook W. Albeda , Ik en de Verzor-
gingsstaat, 203.

159 Notulen Verbondsraad, 30 november 1979, 76-78.
160 J.J. van Dijk en P. Hazenbosch, ‘In tijden van nood …’, 47. Tinie Akkermans, Redelijk Bewogen 

– de koers van de FNV 1976-1999; Van maatschappijkritiek naar zaakwaarneming (Amsterdam, 
1999), 58 en 86.

161 De Gids, 5 december 1979, 1.
162 Brief van de minister van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid, d.d. 4 januari 1980 in Bun-

del Verbondsraadsstukken 1980, 1e kwartaal.
163 Notulen Verbondsraad, 7 januari 1980, 4-5.
164 Notulen Verbondsraad, 14 januari 1980, 6-7.
165 Notulen Verbondsraad, 4 februari 1980, 16.
166 De Gids, 13 februari 1980, 3.
167 Brief van de minister van Sociale Zaken aan de Stichting van de Arbeid, d.d. 21 februari 1980 in 

Bundel Verbondsraadsstukken 1980, 1e kwartaal.
168 De befaamde woorden van fnv-bestuurder Bode  ‘willen we naar de Dam, dan gaan we naar de 

Dam’ stammen uit deze acties.
169 Notulen Verbondsraad, 25 februari 1980, 23-25. Het media-offensief, dat het cnv met de bijeen-

komst met fractievoorzitters beoogd, valt overigens gedeeltelijk in het water. De dag daarvoor is 
Hilbert van der Duim wereldkampioen schaatsen geworden in Heerenveen en op de dag zelf wordt 
de aandacht vooral getrokken door krakersrellen in Amsterdam.

170 Notulen Verbondsraad, 17 maart 1980, 34.
171 Notulen Verbondsraad, 14 april 1980, 43.
172 Notulen Verbondsraad, 27 mei 1980, 55.
173 Geciteerd in Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 172.
174 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 324-325.
175 D.P. Rigter, e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid, 325-326.
176 De Gids, 14 mei 1975, 1.
177 Concept-urgentieprogram 1975 van nvv, nkv en cnv in Bundel Verbondsraadsstukken 1974, 1e half-

jaar. Een urgentieprogram is ‘de andere kant van de arbeidsvoorwaardennota’, waarin de gewenste 
bijdrage van de kant van de politiek aan een geïntegreerd arbeidsvoorwaardenbeleid wordt verwoord.

178 De Gids, 17 september 1975, 7. Zie ook Brief aan de Bijzondere Commissie voor de Interim-nota 
Inkomensbeleid, d.d. 8 september 1975 in Bundel Verbondsraadsstukken 1975, 3e kwartaal. De 
eigen brief is het gevolg van het fundamentele verschil van mening, maar ook van het feit dat het 
Overlegorgaan als gevolg van de federatie tussen nvv en nkv uiteen begint te vallen.

179 ser, Advies inzake de door de regering voorgestelde vermogensaanwasdeling (vad) in Bundel Ver-
bondsraadsstukken 1975, 4e kwartaal.

180 De Gids, 17 september 1975, 7.
181 De Gids, 11 juni 1975, 2.
182 De Gids, 15 september 1976, 1.
183 Notulen Verbondsraad, 7 maart 1977, 36.
184 De arbeidsinkomensquote (het deel van het nationaal inkomen dat naar de factor arbeid gaat) is 

tot boven de 90 gestegen.
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185 W. Albeda , Ik en de Verzorgingsstaat, 215.
186 Commentaar op de nota selectieve groei in Bundel Verbondsraadsstukken 1976, 3e kwartaal.
187 Amendementen op het concept-rapport van de Werkgroep knelpunten op de arbeidsmarkt in Bun-

del Verbondsraadsstukken 1979, 3e kwartaal.
188 Concept-rapport van de Werkgroep knelpunten op de arbeidsmarkt in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken 1979, 3e kwartaal, 62.
189 P. Kroon , ‘De arbeidsmarkt in de jaren ’72, ’73 en ’74’ in Evangelie en Maatschappij, 1975, 114-117.
190 P. Hazenbosch en R. Sneller, ‘Onderwijs meer dan beroepsopleiding’ in E&M, januari 1979, 6-7.
191 P. Hazenbosch, ‘Problemen rond vraag en aanbod op arbeidsmarkt’ in E&M, maart 1979, 12-15.
192 De fnv is in de werkgroep vertegenwoordigd door J. ter Horst en C. Commandeur. De harde uit-

val van Bode in de media leidt overigens tot de nodige spanningen binnen de fnv.
193 De Gids, 24 oktober 1979, 1.
194 Nota vereenvoudiging sociale wetgeving, zoals geciteerd in Milo van den Burgt, Zoals het Gak, 

203. Voor een nauwgezette beschrijving van het adviestraject dat tot 1984 duurt: Doreen Arnol-
dus, In goed Overleg?, 107-162.

195 ser, Adviesaanvrage inzake een vereenvoudiging van de sociale verzekering op langere termijn 
(Den Haag, 1968).

196 Het zijn het Raadgevend Bureau Berenschot en het Effeciencybureau Bosboom+Hegener.
197 ser, Rapport betreffende alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering (Den Haag, 1972).
198 Milo van den Burgt, Zoals het Gak, 203.
199 H.G. Fijn van Draat , L. de Graaf , J. Hogenes, C. de Jonge, ‘Sociale zekerheid’ in Evangelie en Maat-

schappij, 1975, 50.
200 De voorgestelde zes: Bedrijfsvereniging (bv) voor de voeding en aanverwante sectoren, bv voor de 

Bouwnijverheid en aanverwante sectoren, bv voor de Industrie; bv voor de Handel en Banken; bv 
Vervoer, Diensten en aanverwante sectoren en bv Overheidsdiensten en Gezondheid.

201 Een zekere gelijkenis met de aan het eind van de eeuw ingerichte Centra voor Werk en Inkomen 
(cwi) dringt zich op.

202 L. de Graaf, J. Hogenes, P.C. Bos, ‘Alternatieven in de uitvoering van de sociale verzekering’ in 
Evangelie en Maatschappij, 1975, 241-263.

203 Notulen Verbondsraad, 17 mei 1976, 34.
204 Advies inzake ontwerp-opdracht aan organisatiebureaus voor een vervolgonderzoek inzake de uit-

voeringsorganisatie sociale verzekering in Bundel Verbondsraadsstukken 1977, 3e kwartaal.
205 ser, Eindrapport betreffende het vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op lan-

gere termijn (Den Haag, 1979).
206 Milo van der Burgt, Zoals het GAK, 239-244; Ook ser, Advies vereenvoudiging uitvoering sociale 

verzekering, uitvoeringsorganisatie aan de top (Den Haag, 1984).
207 J.L. van Zanden en R.T. Griffi ths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw, 70.
208 ser, Tweede advies over de programmering van de sociale verzekering op middellange termijn 

(Den Haag, 1972).
209 Jan Bruggeman en Aart Camijn, Ondernemers verbonden, 277.
210 Milo van der Burgt, Zoals het GAK, 212-216.
211 H.G. Fijn van Draat , ‘Toegenomen zekerheid?’ in Evangelie en Maatschappij, 1977, 32-36.
212 Brief aan de Tweede Kamer d.d. 21 juni 1976 in Bundel Verbondsraadsstukken 1976, 2e kwartaal.  

Uiteindelijk komt de inkomensafhankelijke kinderbijslag niet tot stand. Belangrijkste bezwaar 
daartegen is dat de uitvoeringskosten van zo’n regeling hoger zijn dan de opbrengsten. Het debat 
hierover woedt informeel overigens lang binnen het cnv, waar twee stromingen tegenover elkaar. 
De pragmatische stroming trekt aan het langste eind en het cnv staakt zijn pleidooi voor inko-
mensafhankelijke kinderbijslag.

213 Gehuwde vrouwen die geen betaalde arbeid verrichten, zijn uitgesloten.
214 Activiteitenverslag over het jaar 1978, 15-16.
215 Offi cieel: Ontwerp van wet houdende maatregelen met betrekking tot de tijdelijke vaststelling van 

het minimumloon en een aantal sociale uitkeringen per 1 juli 1979 alsmede met betrekking tot de 
aftopping van looninkomens in de particuliere sector.

216 De Gids, 20 juni 1979, 1.
217 De Gids, 4 juli 1979, 3.
218 Beleidsnota cnv inzake Overlegstrukturen op Bedrijfstaksnivo in Bundel Verbondsraadsstukken 

1979, 1e kwartaal.
219 Notulen Verbondsraad, 4 februari 1980, 15.
220 Viseprogram, 22 september 1984, 21.
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221 Mede gebaseerd op interviews met D. van de Kamp  en J.C. Looise  op 20 resp. 25 september 2007.
222 D. van de Kamp, ‘Het nieuwe ondernemingsrecht en werknemers’ in Evangelie en Maatschappij, 

1972, 130-141.
223 Bundel Verbondsraadsstukken 1974, 2e halfjaar.
224 Op 27 en 28 mei 1974 organiseert het cnv een conferentie die tot doel had bouwstenen voor deze 

nota aan te dragen.
225 Binnen het cnv speelt – met name onder de werknemers – op bescheiden schaal de discussie of dat 

wat voor ‘gewone’ ondernemingen geldt, ook niet van toepassing moet zijn op de cnv-organisa-
tie. Door de weergegeven opstelling maakt het cnv duidelijk dat de visie op de onderneming geen 
absoluut karakter heeft. Zie ook J.J. van Dijk, Werknemers contra Werknemers, 11-15.

226 Zie 8.4.3 Ondernemingsraden.
227 Interviews met D. van de Kamp  en J.C. Looise. 
228 Interviews met D. van de Kamp  en J.C. Looise .
229 Notulen Verbondsraad, 20 augustus 1979, 48.
230 J.C. Looise, Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, 268.
231 J.C. Looise, Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, 232-233.
232 Nota Verbondsraad cnv inzake het te voeren beleid met betrekking tot de medezeggenschap in 

de onderneming in het algemeen en de positie van de or in het bijzonder, Bundel Verbondsraads-
stukken 1974, 1e halfjaar.

233 Notulen Verbondsraad, 9 september 1974, 56.
234 ser, Advies over taak, samenstelling en bevoegdheden van ondernemingsraden (Den Haag, 1975).
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190 Notulen Verbondsraad, 21 december 1981, 90.
191 Notulen Verbondsraad, 21 juni 1982, 53-54.
192 Notulen Verbondsraad, 30 augustus 1982, 63-64.
193 Notulen Verbondsraad, 11 oktober 1982, 78. Frans Drabbe  is de arbeidsvoorwaardencoördinator 

van de fnv; hij is uit dien hoofde ook (mede)voorzitter van de Looncommissie van de Stichting 
van de Arbeid.

194 De Industriebond fnv steunt deze benadering, maar de Voedingsbond fnv vindt dat niet aan de 
apc getornd mag worden.

195 Notulen Verbondsraad, 18 oktober 1982, 79-80.
196 Notulen Verbondsraad, 25 oktober 1982, 812-84.
197 cda-lijsttrekker en beoogd premier A.A.M van Agt  trekt zich op 13 oktober 1982 – halverwege 

de kabinetsformatie – plotseling terug uit de Haagse politiek. Zie ook: Pieter Gerrit Kroeger-Jaap 
Stam, De rogge staat er dun bij – macht en verval van het CDA 1974-1998 (Amsterdam, 1998), 165-
166. Zie ook Johan van Merriënboer e.a., Van Agt – Biografi e, 454-461.

198 Notulen Verbondsraad, 16 november 1982, 89-90.
199 P.W.M. Nobelen, Ondernemers georganiseerd – een studie over het Verbond van Nederlandse 

Ondernemingen in de periode 1973-1984 (Den Haag-Moordrecht, 1987), 187.
200 Uit de verschillende beschrijvingen van de voorgeschiedenis van het akkoord is niet duidelijk hoe 

vaak de beide heren elkaar bij Van Veen  thuis troffen. Later spreekt men over ‘het akkoord van 
Wassenaar’ naar Van Veens woonplaats. Opvallend is dat Nobelen in zijn dissertatie uit 1987 de 
later gebruikte ‘naam’ voor het akkoord nog niet gebruikt.

201 Maarten van Bottenburg, ‘Aan den Arbeid’, 196.
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202 Stichting van de Arbeid, Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid 
(Den Haag, 24 november 1982).

203 De Gids, 1 december 1982, 1.
204 Notulen Verbondsraad, 29 november 1982, 69.
205 Notulen Verbondsraad, 6 december 1982, 101.
206 Notulen Verbondsraad, 20 december 1982,106.
207 Notulen Verbondsraad, 25 april 1983, 27.
208 P.W.M. Nobelen, Ondernemers georganiseerd, 191.
209 Notulen Verbondsraad, 1984, 75-76.
210 Notulen Verbondsraad, 16 september 1985, 58 en bijlage.
211 Notulen Verbondsraad, 21 oktober 1985, 66-67.
212 In de zienswijze van nogal wat vakbondsbestuurders is dit overigens geen enkel probleem. Loons-

verhoging heeft een automatisch karakter gekregen en het is aan leden in een tijd van loonmatiging 
niet meer uit te leggen welke rol de bond speelt bij de loonbepaling. Het schrappen van de apc 
maakt het bondsbestuurders (weer) mogelijk om over de hele loonruimte te onderhandelen en het 
belang van die onderhandelingen zichtbaar te maken.

213 Interview met P. Kroon, 31 december 2007. Zie ook Elseviers Weekblad, 12 januari 1980, 9.
214 Notulen Verbondsraad, 19 oktober 1987, 82.
215 Notulen Verbondsraad, 31 oktober 1988, 75-77.
216 Jan Bruggeman en Paula van der Houwen, Voorbij Wassenaar, 44.
217 Piet Hazenbosch, ‘Wat zei Henk Hofstede?’ in E&M, maart 1987, 9. Hofstede  schetst de geduide 

aanpak in zijn nieuwjaarstoespraak, maar wordt verkeerd begrepen. Derhalve wordt de aanpak in 
dit artikel nogmaals uit de doeken gedaan.

218 Concept-discussienota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1989 in Bundel Verbondsraadsstukken, augus-
tus-oktober 1988.

219 Concept-discussienota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1990 in Bundel Verbondsraadsstukken, sep-
tember-oktober 1989.

220 In de paragraaf over het arbeidsmarktbeleid wordt op dit soort adviezen in gegaan.
221 Discussienota betreffende deeltijdarbeid, in Bundel Verbondsraadsstukken 1981, 2e kwartaal.
222 Duca de Bruijn, ‘Deeltijdarbeid, wat moeten wij er mee?’ in E&M, december 1980, 4-5.
223 ser, Advies vrijwillige deeltijdarbeid (Den Haag, 1985).
224 Stichting van de Arbeid, Rapport van de Werkgroep Werkgelegenheid en Arbeidsduur in Bundel 

Verbondsraadsstukken 1981, 4e kwartaal, 13-14.
225 Duca de Bruijn, ‘Vrijwillige deeltijdarbeid en de Raad van de Europese Gemeenschappen’ in E&M, 

februari 1984, 10-11.
226 Stichting van de Arbeid, Notitie inzake voorlopige standpunten van de Werkgroep Deeltijdarbeid 

over de rechtspositie van deeltijdwerker in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-oktober 1988.
227 Het begrip werkloosheid is complex en sterk afhankelijk van de gebruikte defi nitie. Zo is een werk-

zoekende niet noodzakelijkerwijs werkloos (hij kan immers een baan hebben), maar omgekeerd 
kan een werkloze (bijv. als gevolg van ziekte) niet werkzoekend zijn. In de loop van de jaren wordt 
– soms heftig – gediscussieerd over het begrip. Ik ga hier aan alle defi nitieproblemen voorbij.

228 Henk Hofstede en Piet Hazenbosch, Arbeid verdelen voor jongeren, aanzet voor een discussie in 
Bundel Verbondsraadsstukken, mei 1982.

229 Notulen Verbondsraad, 24 mei 1982, 47. Het is gebruikelijk dat werknemers die via het leerlingwe-
zen worden opgeleid een leer-arbeidsovereenkomst krijgen. Op basis van de arbeidsovereenkomst 
ontvangen zij ten minste het volledige minimumjeugdloon – zij worden dus ook betaald voor de 
dagen die zij op school zitten. Werkgevers vinden dit een ‘dure’ oplossing en verklaren daaruit het 
gebrek aan leerplaatsen.

230 cnv-suggesties voor een centrale aanbeveling van de Stichting van de Arbeid met betrekking tot 
de jeugdwerkloosheid in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1984.

231 De aanbevelingen worden ook mogelijk omdat tussen industriële werkgevers en werknemers kort 
te voren ook soortgelijke afspraken worden gemaakt, terwijl in het zogenoemde Open Overleg 
Wagner aanzetten worden gegeven voor afspraken rond het leerlingwezen.

232 Aanbeveling jeudwerkloosheidsbestrijding in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1984.
233 De Gids, 18 juli 1984, 1.
234 Beknopt verslag van het gesprek tussen een kabinetsdelegatie en de Stichting van de Arbeid over 

de (langdurige) werkloosheid op 29 november 1985 in Bundel Verbondsraadsstukken, november-
december 1985.

235 Rapport van de werkgroep scholing in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-april 1986.
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236 Rapport van de werkgroep Jeugdwerkloosheid in Bundel Verbondsraadsstukken, januari- april 1986.
237 Conclusies van het tripartiete overleg in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-april 1986.
238 Eindrapport van de tripartiete werkgroep werkloosheidscijfers in Bundel Verbondsraadsstukken, 

januari-april 1986.
239 Notulen Verbondsraad, 21 april 1986, 28.
240 Het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-oktober 1986.
241 Notulen Verbondsraad, 25 augustus 1986, 47.
242 Enkele aandachtspunten ten aanzien van jeugdwerkgarantieplan (jwg) in Bundel Verbondsraads-

stukken, juli-oktober 1986.
243 Jongeren en doorstroming op de arbeidsmarkt – Eindrapport tripartiete werkgroep jeugdwerkloos-

heid, 5 oktober 1987 in Bundel Verbondsraadsstukken, 16 oktober-december 1987.
244 Notulen Verbondsraad, 19 oktober 1987, 83.
245 Ik herinner mij soms emotionele gesprekken met oudere leden die ernstig bezwaar maakten tegen 

het jwg en andere maatregelen in deze sfeer. Daarbij moest de Dienst Uitvoerende Werken (duw) 
het in historisch perspectief alsnog ontgelden. Wij moesten ten minste de mensonwaardige om-
standigheden die daar in de herinnering bestonden, voorkomen.

246 Zie o.a.’wj-cnv brug-projecten zien geen heil in dwang’ in E&M, februari 1990, 10-11.
247 43e Verslag, 33.
248 Eindrapport tripartiete overleg langdurige werkloosheid, 24 september 1987 in Bundel Verbonds-

raadsstukken, 16 oktober-december 1987.
249 Na de val van het tweede kabinet Lubbers  (cda en vdd) wordt na de verkiezingen een derde ka-

binet-Lubbers  geformeerd, nu werken cda en pvda samen. Het nieuwe kabinet begint zijn werk-
zaamheden op 7 november 1989.

250 Piet Hazenbosch, ‘Banenpools’ in E&M, maart 1990, 16. De nieuwe bestuursvorm komt in het 
vervolg aan de orde.

251 Zie ook wrr, Activerend Arbeidsmarktbeleid, Den Haag,1987.
252 Werkgelegenheidnota 1983-1984 in Bundel Verbondsraadsstukken september-oktober 1983.
253 cnv-commentaar op de Werkgelegenheidsnota 1983-1984 in Bundel Verbondsraadsstukken sep-

tember-oktober 1983.
254 Werken met een uitkering (Utrecht, 1983).
255 ser, Ontwerp-Advies over het Voorontwerp Wet Onbeloonde Arbeid Uitkerinsgerechtigden in 

Bundel Verbondsraadsstukken september-oktober 1984.
256 Regelen betreffende het verrichten van onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden, Eerste Ka-

mer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1992-1993, 19 549, nr. 232.
257 Koninklijk Besluit E51 d.d. 17 juli 1944.
258 De weergave van de ontwikkelingen in dit gedeelte zijn mede gebaseerd op: Nicolette van Gestel, 

De onzichtbare overheid – Naar nieuwe vormen van sturing, het voorbeeld van de Arbeidsvoor-
zieningswet (Delft, 1994). De hoofdstukken 4, 5 en 6 beschrijven op boeiende en gedetailleerde 
wijze de totstandkoming van de wet.

259 Het dg Arbvo vormt een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid)
260 Alhoewel het belang daarvan moeilijk is te taxeren. De drie overlegpartners – W. Ruijgrok  (vno), 

H. Weggelaar (fnv) en P. Hazenbosch  (cnv) – menen op persoonlijke titel en op grond van ge-
sprekken met topambtenaar F.H.A.M. Kruse , dat medeverantwoordelijkheid van sociale partners 
de meest perspectiefvolle keuze is. Met name Weggelaar moet het nodige werk binnen de fnv ver-
zetten om zijn organisatie van die opvatting te overtuigen.

261 Brief aan de Verbondsraad, d.d. 26 september 1983 in Bundel Verbondsraadsstukken, september-
oktober 1983.

262 ser, Advies arbeidsvoorzieningswet (Den Haag, 1985).
263 Piet Hazenbosch, ‘De Arbeidsvoorzieningswet’ in E&M, december 1986, 12-13.
264 De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers nemen op persoonlijke titel deel. Ik ver-

tegenwoordig het cnv. Overigens maken ook vertegenwoordigers van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten en het Internprovinciaal Overleg deel uit van de projectgroep.

265 Deze werkgroep ontwikkelt als onderdeel van de projectgroep de nieuwe bestuurlijke organisatie 
en alles wat daar mee samenhangt.

266 Brief aan de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-oktober 1988.

267 De Arbeidsvoorzieningswet, het invoeringstraject in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-ok-
tober 1988.

268 47e Verslag, 55.
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269 Tijdens het kabinet-Van Agt  II – juni 1981-mei 1982 – is De Graaf  geen staatssecretaris, maar lid 
van de Tweede Kamer. Ten tijde van het kabinet-Van Agt  III is hij van 29 mei tot 4 november mi-
nister van Sociale Zaken. Ook vervangt hij ‘zijn’ minister – J. de Koning  – van 3 februari tot 6 mei 
1987 als minister als deze optreedt als minister van Binnenlandse Zaken tijdens de ziekte van mi-
nister C.P. van Dijk .

270 Regeringsverklaring d.d. 16 november 1981 in Bundel Verbondsraadsstukken 1981, 4e kwartaal.
271 Notulen Verbondsraad, 11 januari 1982, 3.
272 De Gids 27 januari 1982, 1; De Gids 10 februari 1982, 1.
273 Notulen Verbondsraad, 1 februari 1982, 11.
274 Notulen Verbondsraad, 8 februari 1982, 13.
275 ser, Ontwerp-advies inzake Vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid in Bun-

del Verbondsraadsstukken, januari-februari 1982, 120 en 128.
276 De Gids,10 februari 1982, 3.
277 De Gids, 24 februari 1982, 1.
278 Notulen Verbondsraad 15 februari 1982, 17-19.
279 Notulen Verbondsraad 10 maart 1982, 24.
280 De Gids, 24 maart 1982, 1.
281 Niveauverlaging Ziektewet per 1 januari 1985, brief van staatssecretaris L. de Graaf  aan de Sociaal-

Economische Raad in Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1984. De Graaf  stuurt 
deze adviesaanvrage aan de ser op 29 augustus, maar een paar dagen later ook aan de Stichting van 
de Arbeid, zij het dat hij de Stichting vooral om advies vraagt over het bovenwettelijk deel.

282 De Gids, 5 september 1984, 1.
283 Brief van de Stichting van de Arbeid aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 

Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1984.
284 Discussienota Vakbeweging en Werknemersverzekeringen in Bundel Verbondsraadsstukken, ok-

tober 1985, 1 en 4. Ik kom verderop in dit hoofdstuk op deze nota terug.
285 Notitie van de Werkgroep Ziektewet over de mogelijkheden tot vergroting van de verantwoorde-

lijkheid van sociale partners bij de ziekengeldverzekering in Bundel Verbondsraadsstukken, janu-
ari-maart 1987.

286 Notulen Verbondsraad, 23 februari 1987, 11-12.
287 Een ‘wachtdag’ in het kader van de ziektewet betekent dat iemand die ziek wordt over die dag 

geen loon ontvangt. De gedachte daar achter is dat kortdurend ziekteverzuim op die manier kan 
worden teruggedrongen. Het aantal wachtdagen is in de praktijk beperkt tot een of twee dagen.

288 Brief aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Bundel Ver-
bondsraadsstukken, 11 juni-augustus 1987.

289 Het ‘dagloon’ vormt de basis voor de ziektewetuitkering en is het loon dat gemiddeld per dag ver-
dient wordt in een bepaalde periode voorafgaande aan de eerste ziektedag.

290 Brief van L. de Graaf  aan de Sociaal-Economische Raad, d.d. 28 augustus 1980 in Bundel Ver-
bondsraadsstukken, september-oktober 1982.

291 Discussienota inzake het cnv-standpunt over de toekomst en fi nanciering van de sociale zekerheid 
en met name over de geïntegreerde werkloosheidregeling (iwr) in Bundel Verbondsraadsstukken, 
september-oktober 1982.

292 Beleidsmedewerker C. van der Spek  treedt op als auteur van de nota.
293 Notulen Verbondsraad, 27 september 1982, 71-73.
294 De referte-eis in het kader van een werkloosheidsuitkering bevat meestal het aantal dagen dat in 

de periode voorafgaande aan de werkloosheid feitelijk betaalde arbeid is verricht.
295 De Gids, 4 mei 1983, 5.
296 De Gids, 1 juni 1983, 1.
297 De Gids, 1 juni 1983, 1.
298 Notulen Verbondsraad, 6 juni 1983, 35.
299 Notulen Verbondsraad, 12 maart 1984, 17-18.
300 cnv-nota over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, januari-maart 1984.
301 ser, Ontwerp-advies over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werk-

loosheid en arbeidsongeschiktheid in Bundel Verbondsraadsstukken, juni 1984, 119-138.
302 De staatssecretaris kiest voor een duur gerelateerd aan het arbeidsverleden, maar er moet eerst vol-

doende informatie worden opgebouwd.
303 ser, Herziening werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen per 1 januari 1986 in Bundel 

Verbondsraadsstukken, maart-april 1985.
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304 Commentaar van het cnv op de wetsvoorstellen sociale zekerheid in Bundel Verbondsraadsstuk-
ken, maart-april 1985.

305 Ontwerp-Aanvullend advies over wijzigingen van het stelsel van sociale zekerheid bij werkloos-
heid en arbeidsongeschiktheid in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-september 1985.

306 Discussienota vakbeweging en werknemersverzekeringen in Bundel Verbondsraadsstukken, ok-
tober 1985. Dit organisatiemodel wordt al in Nederland toegepast en wel in de bouwnijverheid.

307 De Gids, 4 april 1984, 1.
308 De Gids, 2 mei 1984, 1.
309 De Gids, 30 mei 1984, 1.
310 De Gids, 13 juni 1984, 1.
311 De Gids, 3 oktober 1984, 5.
312 De Gids, 14 november 1984, 1.
313 De Gids, 28 november 1984, 1 en 3.
314 Ontwerp-advies over een vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering in Bundel 

Verbondsraadsstukken, april-mei 1984.
315 Notulen Verbondsraad, 7 mei 1984, 32.
316 Milo van der Burgt, Zoals het Gak, 244.
317 De Gids, 11 maart 1981, 1.
318 De Gids, 22 juli 1981, 6.
319 De Gids, 12 augustus 1981, 1. De Wet Ketenaansprakelijkheid bepaalt dat hoofdaannemers ver-

antwoordelijk zijn voor de afdracht van belastingen en premies door de onderaannemers, zodat 
misbruik door de onderaannemers voor rekening van de hoofdaannemers komt.

320 In Actie voor morgen, sociaal-politiek program 1986-1990, 22.
321 ser, Ontwerp-advies betreffende de samenstelling van toezichthoudende organen van rechtsper-

sonen die de onderneming drijven in Bundel Verbondsraadsstukken, november-december 1983.
322 Notulen Verbondsraad, 19 december 1983, 91.
323 ser, Vervolgadvies raden van commissarissen (Den Haag, 1985).
324 Notitie aan de Verbondsraad bij het Vervolgadvies betreffende de samenstelling van toezichthou-

dende organen van rechtspersonen die een onderneming drijven in Bundel Verbondsraadsstukken, 
maart-april 1985.

325 B. Bil, ‘cnv-kring van commissarissen als zelfstandige vereniging verder’ in E&M, oktober 1984, 
4-5. Bil is voorzitter van de vereniging.

326 De vereniging gaat in 2004 op in het Nationaal Register van Commissarissen en Toezichthouders. 
Het Nationaal Register wordt gevormd door fnv, cnv, mhp, vno-ncw en het Nederlands Centrum 
voor Directeuren. Het cnv maakt deel uit van de Raad van Advies. In het register staan ongeveer 
40 personen met een cnv-signatuur.

327 43e Verslag, 59.
328 38e Verslag, 23. De Stichting wordt in 1987 omgevormd tot de Stichting Dienstverlening Medezeg-

genschap, na aanpassingen in de wetgeving inzake medezeggenschap in de collectieve sector. Later 
zal de Stichting fuseren met het Slotemaker de Bruïne Instituut.

329 De relatie tussen vakbond en leden van medezeggenschaporganen, juni 1981 incl. voorlegger in 
Bundel Verbondsraadsstukken 1981, 4e kwartaal.

330 J. Acampo, drs. P.E.J. Kunst, dr. J. Soeters en drs. A. Woltmeijer , OR-lidmaatschap, loopbaan en 
verloop (Utrecht, 1987) en de daarbij behorende beleidsaanbevelingen in Bundel Verbondsraads-
stukken, 11 juni-augustus 1987.

331 Notulen Verbondsraad, 15 juni 1987, 52.
332 Notulen Verbondsraad, 9 januari 1989, 4.
333 De verhouding Onderneming – or – Vakbond in Bundel Verbondsraadsstukken, april-juni 1988.
334 Interview met drs. A. Woltmeijer , d.d. 19 februari 2008.
335 Adviesaanvrage inzake gelijktijdige verkiezingen voor ondernemingsraden, d.d. 29 september 

1986 in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-15 maart 1987.
336 Landelijke or-verkiezingen in bundel Verbondsraadsstukken, januari-15 maart 1987.
337 Notulen Verbondsraad, 23 februari 1987.
338 Zie 10.4.2 Ondernemingsraden.
339 Het cnv gebruikt de term ‘werknemerszelfbeheer’, omdat ‘arbeiderszelfbestuur’ of ‘werknemers-

zelfbestuur’ sterk verbonden is met de vorm van bedrijfsorganisatie in Joegoslavië. Daarbij komt 
dat de term ‘beheer’ breder is dan de term ‘bestuur’.

340 In 1976 en 1979 verschenen achtereenvolgens in De proef op de som en Werken in koöperatie.
341 Notulen Verbondsraad, 27 mei 1980, 55.
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342 Beleidsnota cnv t.a.v. vormen van werknemerszelfbeheer in Bundel Verbondsraadsstukken 1980, 
2e kwartaal. De letterkundige en zenuwarts Frederik van Eeden (De kleine Johannes) sticht in 1891 
de kolonie Walden, een principieel anti-kapitalistische commune, waar gezamenlijke besluitvor-
ming de heersende bestuursvorm is. Na een aantal jaren mislukt het experiment. In 1903 begint 
Van Eeden in Amsterdam een coöperatieve onderneming om de deelnemers aan de spoorwegsta-
king te ondersteunen.

343 Nota cnv t.a.v. vormen van werknemerszelfbeheer in Bundel Verbondsraadsstukken 1980, 4e kwar-
taal.

344 Er zijn circa veertig organisaties van werknemerszelfbeheer bij abc aangesloten.
345 Intentieverklaring van fnv en cnv enerzijds en abc anderzijds in Bundel Verbondsraadsstukken 

1981, 4e kwartaal.
346 Bij het schrijven van deze paragraaf is gebruik gemaakt van, J. de Bas, ‘Twee ruziënde broers – een 

impressie van de relatie tussen het cnv en het cda in de periode 1977-1994’ in G.J. Schutte, (red.), 
Belangenpolitiek, 97-111.

347 In 1985 publiceert Hordijk  in Christen Democratische Verkenningen een artikel, waarin hij zijn 
kritiek herhaalt, zij het in een breder verband. Het cda slaagt er onvoldoende in zijn christelijk-
sociale uitgangspunten te vertalen in concreet beleid. A. Hordijk , ‘Vakbeweging en politiek’ in 
Christen Democratische Verkenningen, 1985/1.

348 Brief van A. Hordijk  aan het bestuur en de leden van de Tweede Kamerfractie van het cda, d.d. 11 
maart 1980 in Bundel Verbondsraadsstukken 1980, 1e kwartaal.

349 Kort verslag van het gesprek tussen cnv en cda, gehouden op 23 mei 1980 in het cnv-gebouw te 
Utrecht in Bundel Verbondsraadsstukken 1980, 3e kwartaal.

350 Kort verslag van de ontmoeting tussen een aantal leden van de cda-Tweede Kamerfractie en een 
aantal bestuurders van het cnv en de aangesloten organisaties, welke plaatsvond op 5 en 6 september 
1980 in de Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche in Bundel Verbondsraadsstukken 1980, 4e kwartaal.

351 Notulen Verbondsraad, 27 april 1981, 30.
352 Notulen Verbondsbestuur, 28 september 1981, 87.
353 Notulen Verbondsbestuur, 19 oktober 1981, 95.
354 Notulen Verbondsbestuur, 20 september 1982, 92.
355 Notulen Verbondsraad, 11 oktober 1982, 92.
356 Notulen Verbondsbestuur, 30 mei 1983, 53.
357 P.E. Werkman, ‘Koude oorlog tussen het cnv en de christen-democratie’ in E&M, juni/juli 1985, 

9-15. 
358 Notulen Verbondsbestuur, 12 maart 1984, 30.
359 Notulen Verbondsbestuur, 1 mei 1984, 50.
360 Notulen Verbondsbestuur, 20 augustus 1984, 88.
361 Notulen Verbondsbestuur, 29 oktober 1984, 117.
362 Notulen Verbondsraad, 27 februari 1984, 14.
363 Vergelijk de in de jaren ’80 toegepaste benadering met de conclusies, verwoord in 8.5 Relaties.
364 Een constitutioneel hof is bevoegd wetgeving aan de grondwet te toetsen. Dat kan leiden tot het 

verwerpen van een parlementair goedgekeurde wet. In Duitsland bestaat een constitutioneel hof 
met die rol. Volgens velen vervult de Eerste Kamer die rol in Nederland.

365 Politiek-Vakbeweging in Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1984.
366 W.F. de Gaay Fortman  was minister van Binnenlandse Zaken en is in 1983 hoogleraar aan de vu; 

H. Vonhof f was staatssecretaris crm en Commissaris van de Koningin in Groningen en H. Lam-
mers  was wethouder te Amsterdam en is Landdrost Zuidelijke IJsselmeerpolders.

367 De Gids, 20 maart 1985, 3.
368 J.J. van Dijk, ‘Als de Here het huis niet bouwt …’, 242.
369 Op 8 december 1983 treden de leden J.N. Scholten  en S.J.M. Dijkman  uit de cda-fractie als gevolg 

van een reeks confl icten over het sociaal beleid en het buitenlandsbeleid – zij zijn tegen de mo-
gelijke plaatsing van kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied en hebben een andere visie 
op het Zuid-Afrika-beleid. Dijkman  sluit zich in 1985 aan bij de ppr-fractie, Scholten  blijft tot de 
verkiezingen in 1986 actief als eenmansfractie en sluit zich later aan bij de pvda.

370 Jan Jacob van Dijk en Johan Slok, Saamgesnoerd door eenen band, 319-321.
371 Notulen Verbondsraad, 11 februari 1985, 11.
372 Beleidsuitspraken naar aanleiding van de conferentie Politiek en Vakbeweging in Bundel Ver-

bondsraadsstukken, mei-juni 1985.
373 Beschikking ex artikel 1639w van het burgerlijk wetboek in Bundel Verbondsraadsstukken, 16 

maart-april 1987.
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374 Artikel 1638nn bw bepaalt dat ‘de arbeiders kan verlangen dat de werkgever hem verlof zonder 
behoud van loon verleent’ voor het bijwonen van vergaderingen van het orgaan, waarin hij is ge-
kozen.

375 Brief van R.L. Boer aan Verbondsraad, d.d. 30 maart 1987 in Bundel Verbondsraadsstukken 16 
april-april 1987.

376 Notulen Verbondsraad, 6 april 1987, 24-27.
377 Notulen Verbondsraad, 14 december 1987, 106.
378 Notulen Verbondsraad, 10 juni 1985, 40.
379 De Gids, 26 juni 1985, 1.
380 Concept-commentaar op het ontwerp vvd verkiezingsprogramma 1986-1990 ‘De toekomst ziet er 

beter uit’ in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-september 1985.
381 cnv-commentaar op het ontwerp pvda verkiezingsprogramma 1986-1990 ‘De toekomst is van ie-

dereen’ in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-september 1985.
382 Notulen Verbondsraad, 9 september 1985 , 55.
383 Terpstra wordt daar de tweede ‘cnv-er’ naast G. Gerritse. In zijn bijdrage aan het Cahier schrijft 

De Bas, dat Gerrit Gerritse zijn bestuurszetel bij het cnv in 1982 wisselde voor het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer. Dat is onjuist. Gerritse werkte tot 1971 als beleidsmedewerkers bij het cnv 
en vervolgt zijn loopbaan bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. Op 16 januari 1978 wordt 
hij lid van de Tweede Kamer. Hij blijft dat tot mei 1994 als hij na de verkiezingen de Kamer ver-
laat. www.parlement.com/9291000/biof/00531.

384 De Gids, 31 maart 1988, 1.
385 De Gids, 14 april 1988, 1.
386 Notitie politieke voorkeur cnv-leden in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1989.
387 Voor 1989 zijn de percentages voor ppr, psp en evp samengevoegd.
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1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het cnv-visieprogramma dat in 1994 verschijnt.
2 De cijfers over het aantal werkzame personen is ontleend aan A.F.W. Corpeleijn, ‘Werkgelegen-

heid en arbeidsmarkt’ in Sociaal-economische maandstatistiek, 2009/9, 13.
3 Notulen Verbondsraad, 9 oktober 1995, 88.
4 Toekomst Vrouwenbond cnv in Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1996.
5 P. Bak en J. Exalto, Op weg naar één Onderwijsbond CNV – de geschiedenis van KOV en PCO, 50.
6 Notulen Verbondsraad, 15 maart 1991, 31.
7 Notulen Verbondsraad, 4 december 1995, 109.
8 Brief aan het bestuur van het cnv van het Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond, d.d. 11 maart 

1996 in Bundel Verbondsraadsstukken, april-mei 1996.
9 J.J van Dijk, Strategie of eigen weg – ACOM 1982-2002, hoofdstuk 4.
10 Het gaat om de volgende centrales: Algemene Centrale van Overheidspersoneel (acop); Christe-

lijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (ccoop); Ambtenaren Centrum (ac); Cen-
trale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellin-
gen (cmhf). De acop-bonden zijn ook aangesloten bij de fnv, de ccoop-bonden bij het cnv en 
de cmhf-bonden bij de mhp.

11 Deze informatie is ontleend aan contact met C.A. van den Berg , die als adjunct-secretaris van het 
cnv nauw betrokken is bij de gebeurtenissen rond de Federatie Vrede en Veiligheid. 

12 De naam ‘Algemeen Bestuur’ is vanaf 1 januari 1998 van toepassing. In de paragraaf Organisatie 
kom ik terug op de achterliggende gedachte bij de naamsverandering.

13 Notulen Algemeen Bestuur cnv, 22 september 1999, 79a e.v. In hoofdstuk 8 van Strategie of eigen 
weg – ACOM 1982-2002 doet Van Dijk nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen die voorafgaan 
aan dit besluit.

14 Notulen Algemeen Bestuur cnv, 11 oktober 1999, 80. De voorzitter concludeert dat na de ab-ver-
gadering van 13 december een gesprek zal plaatsvinden tussen de ab-leden ‘dat gericht zal zijn op 
het leren voor de toekomst’. Dat gesprek vindt niet plaats.

15 Tinie Akkermans, Redelijk Bewogen, 199 e.v. Het belang van dienstverlening blijkt overigens ook 
uit de ondertitel van dit boek, Van maatschappijkritiek naar zaakwaarneming.

16 Inventarisatie directe dienstverlening in Bundel Verbondsraadsstukken, maart-april 1991.
17 Notulen Verbondsraad, 18 maart 1991, 25.
18 P. Hazenbosch, ‘Uit in eigen kring’, 120-121.
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19 Evaluatie belastingzittingen 1991 in Bundel Verbondsraadsstukken, november-december 1991.
20 58e Verslag, 15.
21 Notulen Verbondsraad, 25 november 1991, 151.
22 Het gaat om zaken zoals medische kwesties, consumentenkwesties, verzekeringskwesties, ver-

keerschade, kwesties over ruimtelijk ordeningsrecht, verkoop van een eigen huis en burenrecht.
23 Notulen Verbondsraad, 26 februari 1996, 15 en Notulen Verbondsraad, 3 juni 1996, 43.
24 De in 1923 opgerichte Verzekeringskamer houdt toezicht op het reilen en zeilen van verzekerings-

maatschappijen en heeft het recht het gedrag te toetsen. Sinds 1952 houdt de Kamer ook toezicht 
op de pensioen- en spaarfondsen. In de 2004 fuseerde de Kamer met De Nederlandse Bank in ver-
band met de ontwikkeling van het toezicht op de fi nanciële markten.

25 Notulen Verbondsraad, 1 september 1997, 69.
26 Notulen Algemeen Bestuur, 27 april 1998, 44.
27 Notulen Algemeen Bestuur, 15 oktober 2001, 49.
28 Notulen Verbondsraad, 3 juni 1996, 48.
29 Als de gesprekken over fi nanciële dienstverlening beginnen heet de verzekeraar – onderdeel van 

het Aegon-concern – nog ubo, maar de overgang naar Aegon gaat gepaard met een reorganisatie 
en met een naamsverandering, ubo wordt Axent.

30 Strategiebepaling ledenverzekeringen in Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1996.
31 Notulen Verbondsraad, 30 september 1996, 78.
32 Een Achmea-dochter – het Zilveren Kruis – werkt samen met de overheidsbonden.
33 Notulen Verbondsraad, 25 november 1996, 102.
34 Notulen Verbondsraad, 9 december 1996, 109 en notulen Verbondsraad, 23 december 1996, 116.
35 Opleiding, Basis in beweging – innovatiemodel voor training, opleiding en vorming in Bundel Ver-

bondsraadsstukken, november-december 1993.
36 Notulen Verbondsraad, 20 december 1993, 138.
37 Evaluatie ten behoeve van de Verbondsraad cnv van het project Training Opleiding Vorming (tov) 

1994 in Bundel Verbondsraadsstukken, januari 1995.
38 Notulen Verbondsraad, 23 januari 1995, 9. Het blijkt uit de notulen dat bonden overigens ver-

schillend denken over extra fi nanciële mogelijkheden. De Industrie- en Voedingsbond cnv en de 
Hout- en Bouwbond cnv zijn niet onwelwillend, de cfo hanteert als uitgangspunt dat tov binnen 
de begroting moet blijven.

39 Uit een terzijde in een notitie over de mra valt te begrijpen dat circa 2.500 leden gebruik maken 
van deze dienst.

40 Gezamenlijke aanpak van bedrijfsopleidingen in Bundel Verbondsraadsstukken, januari 1995.
41 Notulen Verbondsraad, 23 januari 1995, 10.
42 Notulen Verbondsraad, 25 maart 1996, 22.
43 Tussentijdse -korte- rapportage discussie cnv-sbi in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 

1996.
44 Project Samen Scholen in Doos Algemeen Bestuur, oktober 1998.
45 Notulen Algemeen Bestuur, 26 oktober 1998, 94.
46 Notulen Algemeen Bestuur, 14 december 1998, 114.
47 Notulen Algemeen Bestuur, 11 januari 1999, 4.
48 Interview met H. Van Boggelen , algemeen secretaris cnv, op 14 april 2008.
49 Het gaat daarbij om de naleving van internationale arbeidsnormen en om duurzaamheidsbeginselen.
50 P.E. Werkman, ‘Op deze zelfwerkzaamheid, dit stukje volkskracht zijn wij trots’, 22.
51 Notulen Algemeen Bestuur, 15 oktober 2001, 49.
52 Notulen Algemeen Bestuur, 15 april 2002, 21.
53 Offi cieel: Stichting Instituut Gak. Dit fonds werd gevormd als gevolg van de verkoop van onder-

delen van de Gak-organisatie en stelt zich ten doel vernieuwende projecten en programma’s op 
het terrein van sociale zekerheid te initiëren en fi nancieel te ondersteunen.

54 Notulen Algemeen Bestuur, 15 juli 2002, 36 en notulen Algemeen Bestuur, 9 september 2002, 45.
55 cnv Reïntegratie, map ab-stukken 2002 (ab 02-210) en notulen Algemeen Bestuur, 16 december 

2002, 68.
56 Interview met H. Van Boggelen  op 14 april 2008.
57 CNV Opinie, februari 1992, 15.
58 Door veranderingen in de awbz komen bepaalde medicijnen ten laste van de verzekering en kun-

nen de premies van andere ziektekostenverzekeringen dalen. De praktijk is anders.
59 Notitie Servicelijn in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 1992.
60 Notulen Verbondsraad, 26 februari 1996, 12 en notulen Verbondsraad, 11 maart 1996, 19.
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61 Bert Klandermans & Jelle Visser (red.), De vakbeweging na de welvaartsstaat (Assen, 1995), 194-195.
62 Experiment telemarketing in Bundel Verbondraadsstukken, mei-juni 1994.
63 Notulen Verbondsraad, 21 november 1994, 99-100.
64 Evaluatie project Telemarketing in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 1996.
65 Een van de rechtsvoorgangers van de Industrie- en Voedingbond – de textielarbeidersbond Uni-

tas – is in 1896 opgericht.
66 Imagocampagne in Bundel Verbondsraadsstukken, januari 1995.
67 Notulen Verbondsraad, 23 januari 1995, 7.
68 Notulen Verbondsraad, 27 maart 1995, 24.
69 Notulen Verbondsbestuur, 22 mei 1995, 53.
70 Notulen Verbondsbestuur, 31 juli 1995, 76.
71 Evaluatie imagocampagne in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 1996.
72 Notitie naar aanleiding van de imagocampagne cnv in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-

maart 1996
73 Evaluatie imagocampagne – ledenwerfacties van de bonden in Bundel Verbondsraadsstukken, ja-

nuari-maart 1996.
74 Bij deze cijfers moet worden aangetekend dat het vertrek van de MarVer een negatieve invloed 

heeft.
75 Notulen Verbondsraad, 17 december 1962, 157-159.
76 Notulen Verbondsraad, 15 maart 1965, 22-23.
77 De Gids in de jaren negentig in Bundel Verbondsraadsstukken, mei 1989.
78 De voorzitter is verantwoordelijk voor de externe communicatie en daarmee voor de cnv-bladen.
79 Notulen Verbondsraad, 1 mei 1989, 46-47.
80 59e Verslag, 45.
81 web.archive.org/web/19980519061131/www.cnv.nl/nieuws.htm.
82 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 14 juli 1999.
83 Actie tegen racisme in Bundel Verbondsraadsstukken, november-december 1992.
84 Notulen Verbondsraad, 7 december 1992, 171.
85 Hetzelfde geldt overigens voor de andere secretariaten.
86 CNV Opinie, februari 1992, 24-25.
87 W. Elsschot, Verzameld Werk, (Amsterdam, 1977), 789.
88 Judith Roosblad, Vakbonden en immigranten in Nederland, 157-158 en 170.
89 Zie bijvoorbeeld M. Hulsegge , ‘Sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders – Algemene Bijstand op 

de helling’ in CNV Opinie, mei 1992, 26.
90 Zie bijvoorbeeld Heleen Mees, ‘Vrouwen zouden nu eindelijk eens écht aan het werk moeten’ in 

NRC-Handelsblad, 21 januari 2006. Mees stelt, ‘Nederlandse vrouwen werken massaal in deeltijd. 
Daarmee benadelen ze niet alleen zichzelf, maar ook alle andere vrouwen, en de maatschappij’.

91 Vrouwen en het cnv in Bundel Verbondsraadsstukken 1983, 2e kwartaal.
92 Evaluatie cnv-positieve aktieproject – 1 april 1989-15 maart 1993 in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, april-juni 1993.
93 Evaluatie project Positieve Actie in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 1994.
94 Notulen Verbondsraad, 14 februari 1994, 13.
95 Notulen Verbondsraad, 22 november 1993, 130.
96 Praamstra beargumenteert zijn verzoek met zijn voornemen om na de geboorte van zijn eerste kind 

zorgtaken op zich te nemen.
97 Part-time werken en de functie van bestuurder in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 

1994.
98 Feitelijk gaat het om een aanvulling op het Burgerlijk Wetboek.
99 Stichting van de Arbeid, Concept-advies over de evaluatie van de Wet op het ouderschapsverlof in 

Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1995 en notulen Verbondsraad, 26 juni 1995, 60.
100 Aansturing werkplannen 1996 in Bundel Verbondsraadsstukken, oktober 1996. Het gaat in het 

totaal om vijf beleidsterreinen, ledenvoordelen, de algemeen maatschappelijke functie van het cnv 
als christelijk-sociale organisatie, conditionering van deregulering/decentralisatie, arbeidspartici-
patie en kindvriendelijk beleid.

101 Notulen Verbondsraad, 9 december 1996, 112.
102 Stichting van de Arbeid, Overwegingen en aanbevelingen inzake de combinatie van arbeid en zorg 

(Den Haag, 1997).
103 Onder palliatief verlof wordt verlof voor werknemers verstaan die willen c.q. moeten zorgen voor 

een partner, kind of ouder met een levenbedriegende ziekte.

 Noten bij hoofdstuk 10 817

758-860•Hazenbosch Nawerk.indd   817 08-04-2009   22:41:58



104 Notulen Verbondsraad, 3 maart 1997, 20.
105 Adviesaanvrage zorgverlof in Bundel Verbondsraadsstukken, maart-april 1997.
106 Voorlegger ab ‘ser-advies kansen op combineren’ in Doos ab-stukken mei 1998 (ab-98-58). De 

juiste titel van het advies luidt: ser, Advies inzake Arbeid, zorg en economische zelfstandigheid 
(Den Haag, 1998).

107 cnv-reactie op de Beleidsnota Kinderopvang in Doos ab-stukken, juli 1999 (ab-99-192).
108 Notulen Algemeen Bestuur, 12 juli 1999, 66.
109 Positie van de Anders-Actieven en Senioren binnen het cnv in Bundel Verbondsraadsstukken april-

mei 1996.
110 Notulen Algemene Vergadering, 28 juni 1989, 10.
111 Voorlegger bij het onderzoeksrapport Nieuwe Armoede en het Gemeentelijk Minima-beleid in 

Bundel Verbondsraadsstukken, 27 november 1989.
112 Actieplan armoedebestrijding in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 1990.
113 Evaluatie actie Armoedebestrijding en beleid ten aanzien van sociale vernieuwing in Bundel Ver-

bondsraadsstukken, januari-februari 1994.
114 Gebaseerd op A.J. de Geus  tijdens zijn bijdrage aan het Christelijk-sociaal congres 1997, in ‘Ar-

moede, wat doet het ons?’ (Doorn, 1997).
115 Een cnv-visie op armoede en armoedebestrijding in Bundel Verbondsraadsstukken, september-

oktober 1997.
116 Notulen Verbondsraad, 6 oktober 1997, 82.
117 disk staat voor Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken. disk is op 5 juni 1972 op-

gericht als oecumenisch samenwerkingsverband van het toenmalige katholieke bedrijfsapostolaat 
en het protestantse industriepastoraat, tegenwoordig arbeidspastoraat genoemd. Het cnv maakt 
deel uit van het Algemeen Bestuur.

118 Notulen Algemeen Bestuur, 17 augustus 1998, 68.
119 Notulen Algemeen Bestuur, 28 september 1998, 81.
120 Hoe sociaal is lokaal? Landelijke uitkomsten van de gkbm in Bundel Verbondsraadsstukken, sep-

tember-oktober 1997.
121 Bert Klandermans & Jelle Visser (red.), De vakbeweging na de welvaartstaat, 194.
122 cnv-nota Seniorenbeleid in ontwikkeling in Bundel Verbondsraadsstukken, oktober-november 

1993.
123 Mede gebaseerd op een gesprek met H. Brüning  op 26 juni 2008 en E.J. de Jong op 1 juli 2008. 
124 Afspraken uit het gestructureerd informeel beraad d.d. 25 juni 1990 in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, juni-juli 1990.
125 Gestructureerd Informeel Beraad in Bundel Verbondsraadsstukken, december 1990.
126 Notulen Verbondsraad, 24 juni 1991, 57.
127 Discussienota over de struc/cul-tuur van het cnv in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1991.
128 Notitie d.d. 27 januari 1992 van P.A.G. Cammaert aan de leden van de Verbondsraad in Bundel 

Verbondsraadsstukken, januari-maart 1992.
129 Notulen Verbondsraad, 3 februari 1992, 16.
130 Samenwerking en Structuur: Voorzet voor een werkoptie in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-

juni 1992.
131 Notulen Verbondsraad, 11 mei 1992, 60.
132 Het cnv is lid van het Wereld Verbond van de Arbeid (wva), dat ook bestaat uit samenwerkings-

verbanden van bonden. Deze samenwerkingsverbanden worden beroepsacties genoemd.
133 Toekomst maken we samen – De positie, taken en structuur van vakcentrale en bonden in Bundel 

Verbondsraadsstukken, november-december 1992.
134 Notulen Verbondsraad, 15 februari 1993, 13-16.
135 Sectorenonderzoek – een inventarisatie naar de huidige stand van zaken van de bij het cnv aange-

sloten organisaties in Bundel Verbondsraadsstukken, 15 februari 1993.
136 Notulen Verbondsraad, 15 februari 1993, 13-16.
137 Reacties van de bonden op de discussienota ‘Toekomst maken wij samen’ in Bundel Verbonds-

raadsstukken, juli-augustus 1993.
138 Notulen Verbondsraad, 5 juli 1993, 78-80.
139 Werkplan opgesteld naar aanleiding van besluitvorming over het rapport ‘toekomst maken wij sa-

men’ onder het motto ‘in beweging’ in Bundel Verbondsraadstukken, oktober-november 1993.
140 Notulen Verbondsraad, 8 november 1993, 124-125.
141 Uitvoeringsplan In Beweging in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 1994.
142 Notulen Verbondsraad, 9 mei 1994, 49 en notulen Verbondsraad, 11 juli 1994, 62.
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143 Voortgang Project In Beweging, resultaten van de werkconferentie van 10 en 11 oktober 1994 in 
Bundel Verbondsraadsstukken, oktober-december 1994.

144 Zie 10.5 Relaties met sociale partners.
145 Statement van de Verbondsraad cnv in Bundel Verbondsraadstukken, oktober-december 1994.
146 Notulen Verbondsraad, 21 november 1994, 99.
147 Notulen Verbondsraad, 13 maart 1995, 13.
148 Gelet op de ontwikkelingen in de bancaire wereld is dat overigens geen denkbeeldige vrees. De 

Postbank is een ‘nazaat’ van de ptt. Omdat die organisatie een onderdeel van het Rijk vormde, zijn 
medewerkers georganiseerd bij bonden van overheidspersoneel, terwijl medewerkers van banken 
zijn georganiseerd bij de Dienstenbond. Meer algemeen, de verzelfstandiging van overheidsdien-
sten kan ertoe leiden dat de cfo leden gaat ‘verliezen’ aan een of meerdere cnv-bonden, waardoor 
de positie als een van de grootste cnv-bonden in het gedrang kan komen.

149 Notulen Verbondsraad, 10 april 1995, 27.
150 Een plaatselijk vertegenwoordiger speelt o.a. een rol bij het verstrekken van werkloosheidsuitke-

ringen aan werkloze bouwvakkers. Dit ledenbindende element wil de Hout- en Bouwbond cnv 
zeker niet kwijt raken. Dat gebeurt overigens later wel in het kader van de reorganisatie van de 
uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid.

151 Een deel van de acom-leden woonde en werkte in West-Duitsland onder andere op en rond de 
Nederlandse militaire basis Seedorf.

152 Het Regiowerk nieuwe stijl – in activiteiten, mensen en middelen in Bundel Verbondsraadsstuk-
ken, mei-juni 1995.

153 Notulen Verbondsraad, 8 mei 1995, 36.
154 Voorstel tot fi nanciering van het regiowerk nieuwe stijl op korte termijn (1996-2000) in Bundel 

Verbondsraadsstukken, mei-juni 1995.
155 De cfo, de Industrie- en Voedingsbond cnv en de Hout en Bouwbond cnv moeten elk f 100.000 

extra bijdragen, de Dienstenbond cnv f 35.000.
156 Notulen Verbondsraad, 22 mei 1995, 42-47.
157 Notulen Verbondsraad, 10 juli 1995, 68. Zie ook de brief van Westerlaken d.d. 15 september 1995 

aan de voorzitters van de aangesloten bonden in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-september 
1995.

158 Dat geldt niet voor de fvv-cnv, die de vakgroepstructuur van meet af aan heeft afgewezen en voor 
de Hout- en Bouwbond cnv, die onverminderd belang blijft hechten aan de eigen regiostructuur, 
maar zich ondanks dat toch aansluit bij het regiowerk van het cnv.

159 Concept-besluiten van de Garderen 3 bijeenkomst, gehouden op 6 juni 1995 in Bundel Verbonds-
raadsstukken, juli-september 1995.

160 Het hoofdbestuur van een bond bestaat veelal uit bezoldigde en onbezoldigde – door de Algeme-
ne Vergadering van de bond gekozen – leden. De relatie bondsbestuur en hoofdbestuur is tot op 
zekere hoogte vergelijkbaar met de relatie Verbondsbestuur en Verbondsraad.

161 Notulen Verbondsraad, 6 november 1995, 100.
162 Notulen Verbondsraad, 4 december 1995, 110-113.
163 Gebaseerd op interviews met H. van Boggelen op 14 mei 2008 en met H. Brüning en C.A. van den 

Berg op 26 juni 2008.
164 Enkele conclusies op hoofdlijnen over de toekomstig hoofdstructuur van het cnv in Bundel Ver-

bondsraadsstukken, januari-februari 1996.
165 Notulen Verbondsraad, 25 maart 1996, 26.
166 vib, Quo Vadis? in Bundel Verbondsraadsstukken, april-mei 1996.
167 Notulen Verbondsraad, 15 april 1996, 32-33.
168 De topstructuur van het cnv, een voorstel in Bundel Verbondsraadsstukken, april-mei 1996
169 De acom is niet ter vergadering vertegenwoordigd, maar betuigt in een fax zijn adhesie aan het 

cfo-standpunt.
170 In het concept-verslag staat het anders geformuleerd: ‘De 1,2 miljoen liggen niet op een plank om 

zo mee te nemen’. De correctie is opgenomen in de notulen van 26 augustus 1996.
171 Notulen Verbondsraad, 17 juni 1996, 51-53.
172 Notulen Verbondsbestuur, 16 september 1996, 72-73.
173 Notulen Verbondsraad, 30 september 1996, 74.
174 Het volgende gedeelte is niet gebaseerd op geschreven bronnen, maar op interviews met toenma-

lig betrokken bestuurders, te weten C. van der Knaap  op 11 juni 2008, met A.A. Westerlaken  op 
20 juni 2008, met J. Brüning  op 26 juni 2008, met L.G.L.M. Poell  op 14 augustus 2008 en met D. 
Swagerman  op 25 september 2008.
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175 Er wordt – zij het vooral informeel – nagedacht over de vraag wat er moet gebeuren als de cfo het 
cnv verlaat. In dat verband wordt gespeeld met de gedachte om een nieuwe christelijke bond voor 
overheidspersoneel op te richten. Maar verder dan daarover praten, komt het niet.

176 Het voert hier te ver om dit nader uit te werken, maar een illustratie is op zijn plaats. In het ka-
der van afspraken rond De Gids is overeengekomen dat bonden, die Gidsartikelen plaatsen in hun 
eigen periodiek daarvoor een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding aan de bonden wordt ge-
schrapt uit de cnv-begroting.

177 Notulen Verbondsraad, 8 juli 1996, 57-58.
178 De bestuurlijke structuur van het cnv; een nadere concretisering in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, juli-augustus 1996.
179 Rapportage oriënterende gesprekken met bonden over de taakverdeling tussen bonden en vakcen-

trale in Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1996.
180 Notulen Verbondsraad, 14 oktober 1996, 83-86.
181 Notulen Verbondsraad, 25 november 1996, 103-104.
182 Taakstelling c.a. in Bundel Verbondsraadsstukken, november-december 1996.
183 Bestuurlijke structuur in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 1997.
184 Onderlinge versterking in Bundel Verbondsraadsstukken, mei 1997.
185 Plan van aanpak II ‘bestuurlijke structuur cnv’ in Bundel Verbondsraadsstukken, mei 1997.
186 Notulen Verbondsraad, 26 mei 1997, 44-46.
187 ‘Ons Centrum’ is het vakantieoord van de Industrie- en Voedingsbond.
188 Uitkomst workshop 1 topstructuur van het cnv in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 

1997
189 Notulen Verbondsraad, 23 juni 1997, 56-57.
190 Verslag Algemene Vergadering, 19 november 1997.
191 G.A. de Lange , algemeen secretaris van de Hout- en Bouwbond, is de andere kandidaat voor de 

vacature.
192 Statutenwijziging van het cnv in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-september 1994.
193 Herbenoeming verbondsbestuurders in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-september 1995.
194 Notulen Verbondsbestuur, 18 september 1995, 84.
195 Notulen Verbondsbestuur, 6 oktober 1997, 83.
196 Notulen Algemene Vergadering, 14 mei 1998.
197 Notulen Algemeen Bestuur, 16 november 1998, 99.
198 Verslag bespreking van het rapport van Rijnconsult t.b.v. de evaluatie van de topstructuur van het 

cnv in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het cnv, gehouden op 14 december 1998 in 
het cnv-gebouw te Utrecht in Doos Algemeen Bestuur, januari 1999.

199 Notulen Algemeen Bestuur, 15 februari 1999, 14-16. In het verslag wordt melding gemaakt van be-
sluitvorming op 21 januari. Op die dag heeft het Algemeen Bestuur inderdaad vergaderd, maar van 
deze informele bijeenkomst – waar ook besluiten over gezamenlijke huisvesting en gezamenlijke 
automatisering worden gemaakt – is geen verslag gemaakt. Het rapport van organisatieadviesbu-
reau Rijnconsult, waarop Terpstra formeel zijn voorstellen baseert, ontbreekt in de stukken van 
het Algemeen Bestuur. Blijkbaar is dit vertrouwelijke rapport zo vertrouwelijk behandeld dat het 
niet meer is terug te vinden in het cnv-archief.

200 Notulen Algemeen Bestuur, 17 mei 1999, 46.
201 Het gaat om de Hout- en Bouwbond cnv en de Marechausseevereniging.
202 Verslag Algemene Vergadering, 30 augustus 1999. Aan de Algemene Vergadering wordt deelgeno-

men door 82 stemhebbende leden, waarvan 22 tegen stemmen en 16 stemmen statutair van onwaar-
de (blanco of ongeldig) zijn.

203 Notulen Verbondsbestuur, 26 oktober 1987, 108. De genoemde personen zijn de aan de vu ver-
bonden D.Th. Kuiper en A. Kouwenhoven, die in opdracht van het overlegorgaan vu-Convent een 
wetenschappelijke studie verricht naar de historische en principiële achtergronden van het christe-
lijk-sociaal denken. In 1989 verschijnt daarvan het resultaat, De dynamiek van christelijk-sociaal 
denken, (Nijkerk, 1989).

204 1991 in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 1989.
205 Notulen Verbondsraad, 23 januari 1989, 7.
206 Bedreigde Verantwoordelijkheid – basisdocument ten behoeve van het Christelijk Sociaal Congres, 

11-15 november 1991 (Utrecht, oktober 1990).
207 Dit in tegenstelling tot het liberale begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’. Daarin is ieder persoon 

verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en handelen. De invloed op de gemeenschap wordt bui-
ten beschouwing gelaten.
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208 Zie ook Jan Jacob van Dijk, ‘Enkele beschouwingen over solidariteit’ in Verbindend bouwen – over 
solidariteit en verzorgingsstaat (Kampen, 2008).

209 P.A.G. Cammaert en C.A. van den Berg (red.), Congresboek van het Christelijk Sociaal Congres 
1991, 273.

210 Op 20 november 1894 wordt de eerste christelijke vakbond in Nederland werd opgericht, te weten 
de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, een voorloper van 
de Dienstenbond cnv.

211 Procedure totstandkoming Visieprogramma in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 1992.
212 De nota gaat uitvoerig in op de vraag wat het maatschappelijk middenveld dan wel een midden-

veldorganisatie eigenlijk is. De auteurs besluiten niet een defi nitie, maar tot een omheining van het 
begrip aan de hand van een aantal kenmerken. ‘Het maatschappelijk middenveld bestaat uit orga-
nisaties die non-gouvernementeel zijn, zich niet primair laten leiden door economische of politiek 
realisatie van hun doelstelling, zich richten op verbetering van de kwaliteit van de samenleving, 
over een achterban beschikken en een voldoende fi nancieel draagvlak hebben’.

213 C.A. van den Berg , J.J. van Dijk  en P. Hazenbosch  vormen gedrieën de kern van de werkgroep 
Middenveld, die bestaat uit vertegenwoordigers van bonden en vakcentrale.

214 Met deze stellingname neemt het cnv een diametrale positie in ten opzicht van stromingen in de 
pvda, waar fractievoorzitter drs. M.A.M. Wöltgens  in diezelfde tijd in zijn Lof van de Politiek 
(Amsterdam, 2003) nadrukkelijk het primaat van de politiek bepleit. 

215 Het cnv als aanvullende middenveldorganisatie in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 
1992.

216 P.A.G. Cammaert  en C.A. van den Berg  (red.), Congresboek van het Christelijk Sociaal Congres 
1991, 301.

217 Notulen Verbondsraad, 15 februari 1993, 16-17.
218 Verslag Algemene Vergadering, 22 juni 1993, 2-7.
219 Onderzoeker J.P. van den Toren  en beleidsmedewerker P. Hazenbosch treden op als secretaris van 

de projectgroep, die het visieprogramma voorbereid.
220 Verslag Algemene Vergadering, 8 september 1994, 6.
221 ‘Verantwoordelijkheid in perspectief’ in bundel Verbondsraadsstukken, februari 1993.
222 Byzonder hoogleraarschap Christelijk-sociaal denken in Bundel Verbondsraadsstukken, juli 1991. 

Zie ook notulen Verbondsraad, 8 juli 1991, 69, waaruit blijkt dat er al een kandidaat voor de leer-
stoel beschikbaar is.

223 Het cnv is bij die benoeming niet eenkennig, want Balkenende  is geen lid van het cnv. Overi-
gens weigert hij begin juni 2007 – bij de opening van het nieuwe cnv-kantoor aan de Tiberdreef in 
Utrecht – een gratis levenslang lidmaatschap.

224 Oud-cnv-medewerker Jan Jacob van Dijk is in 2000 gepromoveerd op een dissertatie over de ge-
schiedenis van de Hout- en Bouwbond cnv. Sinds juli 2002 is hij – met een korte onderbreking in 
2003 – lid van de Tweede Kamer voor het cda.

225 wrr, Een wenkend perspectief, arbeidsparticipatie in de jaren ’90 (Den Haag, 1990).
226 Op 2 augustus 1990 bezet het Iraakse leger de oliestaat Koeweit. Dat brengt de vs ertoe met een 

groot aantal andere landen troepen naar het Midden-Oosten te zenden, formeel om Saoedi-Ara-
bië te beveiligen. Op 15 januari 1991 trekken deze troepen Koeweit binnen en verjagen het Iraakse 
leger, dat tot diep in Irak wordt achtervolgd. In verband met de gewenste stabiliteit in het gebied 
besluit de Amerikaanse president G. Bush om het land niet te bezetten.

227 Jelle Visser & Anton Hemerijck, ‘Een Nederlands mirakel’ – Beleidsleren in de verzorgingsstaat 
(Amsterdam, 1998), hoofdstuk 1.

228 47e Verslag, 49.
229 Commentaar van de Hout- en Bouwbond cnv op de Miljoenennota in Bundel Verbondsraads-

stukken, september-oktober 1992.
230 Notulen Verbondsraad, 14 september 1992, 106.
231 ser, Ontwerp-advies Convergentie en de Overlegeconomie in Bundel Verbondsraadsstukken no-

vember 1992.
232 Notulen Verbondsraad, 13 april 1993, 45.
233 De ‘indringende’ vraag van Westerlaken  krijgt enige bekendheid als het Plan Westerlaken . Wes-

terlaken  stelt in een toespraak op een congres van de Industrie- en Voedingsbond cnv voor om 5 
jaar lang genoegen te nemen met koopkrachtbehoud en de zo vrijkomende gelden in te zetten voor 
‘goede doelen’, waaronder milieubescherming in brede zin, scholing en de Derde Wereld. Van een 
echt plan is geen sprake, veel meer van een gedachte, die – mede onder invloed van de media – een 
eigen leven gaat leiden.
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234 Verslag Algemene Vergadering, 22 juni 1993.
235 Brief van de Grafi sche Bond cnv aan het cnv-bestuur d.d. 18 september 1993 in Bundel Verbonds-

raadsstukken, september 1993.
236 50e Verslag, 6.
237 In een minderheidsstandpunt geeft de fnv aan dat een ombuiging van maximaal 5 miljard gulden 

voldoende is. De fnv accepteert daarbij een hoger fi nancieringstekort aan het einde van de kabi-
netsperiode. Zie ser, Advies sociaal-economisch beleid 1994-1998 Deel I, Advies (Den Haag, 1994).

238 Notulen Verbondsraad, 14 maart 1994, 27-32.
239 d’66 is de grote winnaar van de verkiezingen. Onder leiding van H.A.F.M.O. van Mierlo  verdub-

belen de Democraten hun Kamerzetels tot 24. Ook de vvd o.l.v. F. Bolkestein groeit met 8 zetels 
naar een totaal van 31. De pvda is met 37 zetels de grootste regeringsfractie.

240 Spitsroeden lopen op sociaal-economisch terrein in Bundel Verbondsraadsstukken, augustus-sep-
tember 1994.

241 C. van der Knaap , P. Hazenbosch, P. Kroon  en J. Stolwijk. 
242 Discussie achterban ten behoeve van het Sociaal economisch program 1998 – 2002 in Bundel Ver-

bondsraadsstukken, maart-april 1997.
243 ser, Sociaal-economisch beleid 1998-2002 (Den Haag, 1998).
244 Notulen Algemeen Bestuur, 6 april 1998, 37-40.
245 Brief van het cnv aan de fractievoorzitters cda, vvd, pvda, d66, Groen Links, sp, Christen Unie 

en sgp – http://www.nieuwsbank.nl/inp/2001/04/24/A085.htm.
246 Gemeenschappelijk beleidskader/sociaal akkoord in Bundel Verbondsraadsstukken, november-

december 1989.
247 Notulen Verbondsraad, 13 november 1989, 106.
248 Het nieuwe kabinet is op 7 november 1989 offi cieel aangetreden. De mhp onderschrijft het ak-

koord niet omdat sprake is van te grote inkomensnivellering en omdat het akkoord niets toevoegt 
aan het decentrale cao-beleid.

249 Gemeenschappelijk beleidskader van kabinet en Stichting van de Arbeid in Bundel Verbondsraads-
stukken, november-december 1989.

250 Inleiding van Henk Hofstede , voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, tijdens het 
beraad van de Stichting van de Arbeid, d.d. vrijdag 1 december 1989 in Bundel Verbondsraads-
stukken, november-december 1989.

251 Jan Bruggeman en Aart Camijn, Ondernemers verbonden, 287-288.
252 49e Verslag, 15.
253 Notulen Verbondsraad, 9 juni 1992, 74-77.
254 Notulen Verbondsraad, 12 oktober 1992, 127-128.
255 Notulen Verbondsraad, 2 november 1992, 140-142.
256 Notulen Verbondsraad, 2 november 1992, 143-145.
257 Ik heb aan dat overleg deelgenomen en herinner mij vooral urenlange discussies tussen A. Dortland 

– vno – en J. Draijer – fnv – over – althans in mijn ogen – details. Het ontbreekt aan een echte ge-
zamenlijke opvatting en de tekst die tot stand komt lijkt dan ook vooral bedoeld om de menings-
verschillen toe te dekken.

258 Notulen Verbondsraad, 16 november 1992, 156-158.
259 Brief van B. de Vries  aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 14 juni 1993 

in Bundel Verbondsraadsstukken, april-juni 1993.
260 Notulen Verbondsraad, 7 juni 1993, 68-69.
261 Notulen Verbondsraad, 21 juni 1993, 73-74.
262 Spreekschets Anton Westerlaken , voorzitter Christelijk Nationaal Verbond, te behoeve van de 

opmaat naar de stemming over de concept-resolutie, in het cnv-vakantie- en conferentiecentrum 
Bos en Duin te Oostkapelle, d.d. dinsdag 22 juni 1993 – bijlage 2 bij het Verslag Algemene Ver-
gadering, 22 juni 1992, 2

263 Het zal het ‘oplettende lezertje’ opvallen dat het woord ‘werk’ hier een keer vaker voorkomt dan 
in het motto van het kabinet.

264 Piet Kroon, ‘Werk, Werk, Werk’ in CNV Opinie, september 1993, 28-30.
265 Notulen Verbondsraad, 11 oktober 1993, 116.
266 Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen. Rapport van de commissie, Tweede 

Kamer, 1992-1993, 22730, nrs. 7-8.
267 Offi cieel gaat het om de Herzieningswet adviesstelsel, Staatsblad 377 en de Kaderwet adviescolle-

ges, Staatsblad 378, beide 3 juli 1996. Deze wet heeft overigens negatieve fi nanciële gevolgen voor 
de vakbeweging; er is binnen het cnv echter nooit berekend welke gevolgen. De fi nanciële gevolgen 
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van de herziening van de wetgeving rond de uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid en de open-
bare arbeidsvoorziening leiden tot het inkrimpen van de werkorganisatie van de Vakcentrale.

268 Jan Bruggeman & Paula van der Houwen, Voorbij Wassenaar, 74-75.
269 Notulen Verbondsraad, 8 november 1993, 126.
270 Notulen Verbondsraad, 10 oktober 1994, 83-84.
271 Notulen Verbondsraad, 18 september 1995, 81-82.
272 Notulen Verbondsraad, 30 september 1996, 78-80.
273 Het arbeidsvoorwaardenbeleid is formeel een zaak van de (cnv-) bonden, niet van de vakcentrale. 

Toch wordt op cnv-niveau jaarlijks een arbeidsvoorwaardennota opgesteld. Daarin wordt veelal 
een loonvraag geformuleerd. De afspraak is dat de bonden hun looneisen baseren op deze centrale 
loonvraag. De loonvraag wordt dan ook geduid met het woord ‘coördinatiepercentage’.

274 Notulen Verbondsraad, 15 september 1997, 73-75.
275 Het ‘algemeen belang’ is in deze context in hoge mate afhankelijk van de politieke visie van het 

zittende kabinet en kan als gevolg van parlementsverkiezingen veranderen.
276 ser, Concept-advies inzake de algemeen-verbindend-verklaring van CAO bepalingen in Bundel 

Verbondsraadsstukken, september-oktober 1992.
277 De minister verbiedt op enig moment het verstrekken van kerstpakketten aan banenpoolers, om-

dat daardoor de prikkels om door te stromen naar reguliere arbeid wordt verminderd.
278 Op de grens tussen additionele en reguliere arbeid in Bundel Verbondsraadsstukken, november-

december 1994.
279 Westerlaken is bestuurlijk verantwoordelijk voor het cnv arbeidsmarktbeleid, Westerbeek-Hui-

tink is beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid en Hazenbosch vertegenwoordigt het cnv in het 
cba.

280 Als cda-fractievoorzitter is De Vries  al een verklaard tegenstander van de Arbeidsvoorzienings-
wet. Dat hij als minister de wetsverdediging op zich neemt is meer te danken aan het coalitieak-
koord dan aan zijn persoonlijke betrokkenheid (gebaseerd op een interview met G.H. Terpstra, 
29 mei 2008).

281 Het CNV als aanvallende middenveldorganisatie in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 
1992, 37-38.

282 Het ‘dubbele slot’ bepaalt dat de Rijksbijdrage in de begrotingwet is opgenomen en in de Arbeids-
voorzieningswet zelf, waarin ook regels zijn opgenomen om de Rijksbijdrage te veranderen.

283 Gebaseerd op e-mailcontact met S. Nieuwsma – toenmalig cba-lid namens het ncw – en S. van de 
Pol – toenmalig plv. cba-lid namens de fnv, d.d. 2 juni 2008.

284 Uitgangspunten evaluatie Arbeidsvoorzieningswet, brief van de drie vakcentrales aan de minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 2 februari 1994 in Bundel Verbondsraadsstukken, 
januari-april 1994. Het oorspronkelijke wetsontwerp wordt ontworpen door een projectgroep, 
waarin naast ambtenaren ook vertegenwoordigers van sociale partners, de gemeenten en de pro-
vincie zitting hebben.

285 Niet ten onrechte naar blijkt. cba-voorzitter R. de Boer  stelt in overleg met sociale partners een 
groslijst op van mogelijke commissieleden. Geen van deze genoemden wordt lid van de commis-
sie.

286 Nadere cnv-reactie op het regeerakkoord in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-september 
1994.

287 Bezuiniging op de Rijksbijdrage – 6 in Bundel Verbondsraadsstukken, oktober-december 1994. 
Notulen Verbondsraad, 24 oktober 1994, 89.

288 Daarbij speelt de samenstelling van het cba een rol. Als het cba een proces begint tegen de minis-
ter dan betekent dit dat de cba-vertegenwoordigers van de ministers een proces beginnen tegen 
een bewindspersoon. Dat wordt door sommigen als een onmogelijke fi guur beschouwd.

289 Partijenovereenkomst inzake hoofdlijnen toekomst Arbeidsvoorziening in Arbeidsvoorziening in 
perspectief – Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet 1991-1994 (Den Haag, 1995), bijlage 10.

290 Overigens is deze cnv-inzet in eigen kring omstreden. Met name de Industrie- en Voedingsbond 
cnv laat niet af zich hiertegen te verzetten.

291 Zie bijvoorbeeld, C.C.A.M. Sol, Crisis in de arbeidsvoorziening – een dubbel probleem; www.be-
stuurskunde.nl/bestuurskunde/jg12/nr2/2003,3,12,2,3.php

292 Evaluatie 4 jaar tripartite arbvo in Bundel Verbondsraadsstukken, maart-april 1995.
293 Toekomst Arbeidsvoorziening in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1995. De minister wil 

in de nieuwe wet afdwingen dat de bestuurders zonder last deelnemen in het cba en de rba’s en 
dat past niet bij de zienswijze van het cnv op de verantwoordelijkheidsverdeling.

294 Notulen Verbondsraad, 26 juni 1995, 61-62.
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295 De brief bevat in de bijlage een overzicht van de bevoegdheden van de minister op basis van het 
wetsvoorstel. Het gaat om 22 bevoegdheden, die uiteenlopen van het goedkeuren van de gehan-
teerde tarieven via regels voor de inrichting van de administratie tot het goedkeuringsrecht van 
bepaalde cba-besluiten en -regelingen.

296 Reactie op het wetsvoorstel houdende vaststelling van een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet 1996 
(kamerstuk nr. 24.450) in Bundel Verbondsraadsstukken, 20 november 1995.

297 Arbeidsvoorzieningswet 1996 in Bundel Verbondsraadsstukken, april-mei 1996. Overigens blijkt 
tijdens de voorbereiding van de brief een haarscheurtje in het gezamenlijke front, de fnv is bereid 
om in de doelstelling ‘en in het bijzonder de bemiddeling van werkzoekenden met een afstand tot 
de arbeidsmarkt’ te accepteren. Het cnv wijst dat af.

298 Notulen Verbondsraad, 20 mei 1996, 41.
299 Notulen Verbondsraad, 17 juni 1996, 56-57.
300 Notulen Verbondsraad, 25 november 1996, 104-105.
301 Arbeidsvoorzieningswet 1996, art. 3.
302 Arbeidsvoorzieningswet, art. 3.
303 De onderkant van de arbeidsmarkt – een poging tot beleid in Bundel Verbondsraadsstukken, no-

vember-december 1993.
304 Het feit dat de draaggolfgedachte wordt losgelaten en de organisatie zich op de moeilijk bemid-

delbaren moet richten is feitelijk de doodsteek voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie als inter-
mediair op de arbeidsmarkt. Zie Doreen Arnoldus, In goed overleg? 30.

305 cnv-notitie Arbeidsmarktbeleid in Bundel Verbondsraadsstukken, maart-april 1991.
306 Zie o.a. Notitie Arbeidsmarktbeleid en Arbeidsmarktbeleid op hoofdlijnen in Bundel Verbonds-

raadsstukken, maart-april 1991 resp. in Bundel Verbondsraadsstukken, februari-maart 1992.
307 Tweede Kamer 1995-1996, 24400 XV, nr. 28.
308 Notulen Verbondsraad, 16 maart 1992, 36.
309 ser, Advies Werkgelegenheid Minderheden in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-maart 1992. 

Later zal de minister juist op het punt van de informatieverstrekking aan het rba aanzienlijk striktere 
regels opstellen – tegen de zin van werkgevers, werknemers en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie in.

310 2e Interim-evaluatie van het Stichtingsakkoord ‘Meer werk voor Minderheden’ in Bundel Ver-
bondsraadsstukken, juli-augustus 1993.

311 Notulen Verbondsraad, 5 juli 1993, 77.
312 Brief van G.A. Cremers aan de Stichting van de Arbeid, d.d. 27 januari 1993 in Bundel Verbonds-

raadsstukken, juli-augustus 1993.
313 Overwegingen en aanbevelingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in arbeids-

duurpatronen in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1993.
314 Brief van de Stichting van de Arbeid aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juli 

1993 in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1993.
315 Notulen Verbondsraad, 5 juli 1993, 82.
316 Voorlegger Verbondsraad inzake concept-evaluatie van de Star-nota ‘Overwegingen en aanbe-

velingen ter bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen’ in Bundel 
Verbondsraadsstukken, december 1997.

317 Notulen Verbondsraad, 26 mei 1997, 46.
318 Notulen Verbondsraad, 15 december 1997, 114.
319 Oud-cnv-voorziter H. Hofstede  voert namens de cda-fractie het woord.
320 Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal, 8 februari 2000, 16-600.
321 D.H. Grasman, ‘Internationale ter beschikkingstelling van arbeidskrachten’ in Evangelie en Maat-

schappij, 1972, 72 e.v.
322 Dit rapport wordt besproken in 8.2.4 Arbeidsmarktbeleid.
323 Notulen Verbondsraad, 3 september 1979, 52.
324 Hessel Nentjes, ‘De commerciële uitzendbureaus’ in E&M, juni-juli 1981, 8.
325 Hessel Nentjes, ‘Uitzendarbeid’ in E&M, oktober 1987, 9.
326 Instelling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en regelen op het gebied van de arbeidsvoorzie-

ning (Arbeidsvoorzieningswet) 20 569, 3, 54 e.v.
327 De (sociaal-democratische) minister van Sociale Zaken, A.P.W. Melkert , enerzijds en de (liberale) 

ministers van Financiën, G. Zalm , van Justitie, mevr. W. Sorgdrager en van Economische Zaken, 
G.J. Wijers, staan tegenover elkaar.

328 Mevr. J. Stolwijk  en P. Hazenbosch  zijn de andere deelnemers uit cnv-kring.
329 Naamloze notitie aan de Verbondsraad inzake fl exibilisering en zekerheid in Bundel Verbonds-

raadsstukken, januari-maart 1996.
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330 Jan Bruggeman & Paula van der Houwen, Voorbij Wassenaar, 77-79.
331 Onder ‘geïntegreerde gevalsbehandeling’ wordt verstaan dat het vaststellen van de mate van ar-

beidsongeschiktheid niet langer wordt gescheiden van de besluitvorming omtrent het toekennen 
van een uitkering en het – zo mogelijk – reïntegreren van betrokkene.

332 ser, Advies over de herziening van de uitvoering van de sociale verzekering in Bundel Verbonds-
raadsstukken, april-mei 1990.

333 De mhp wijkt op een onderdeel af van de unanimiteit. Het betreft de representativiteitsregels, die 
in de zienswijze van de mhp niet gunstig zijn voor deze organisatie.

334 www.parlement.com/9291000/modulesf/g87kmtho?gclid=CNi30sLx5JMCFQ5NQwod0Gmw
zA.

335 De Geus  toont zich consequent, want ook in het begin van de jaren ’50 vindt het cnv dat uitvoe-
ring en toezicht principieel gescheiden moeten zijn en dat de rol van het cnv nadrukkelijk bij de 
uitvoering ligt. Zie 6.3.1 Organisatiewet sociale verzekering.

336 Notulen Verbondsraad, 31 augustus 1992, 101-102.
337 De Geus  is een van de laatsten, die door de commissie wordt gehoord. Tussen 13 mei een 11 juni 

hoort de commissie 45 getuigen in 49 verhoren.
338 Notulen Verbondsraad 7 juni 1993, 71-72.
339 www.parlement.com/9291000/modulesf/g87kmtho?gclid=CNi30sLx5JMCFQ5NQwod0Gmw

zA.
340 Commissie komt met optelsom van politiek stokpaardjes in Bundel Verbondsraadsstukken, sep-

tember 1993.
341 Interne werknotitie bij het Rapport van de Parlementaire Enquête in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, september 1993.
342 Marcel Hulsegge , ‘Commissie Buurmeijer  bijt in het stof’ in cnv Opinie, december 1993, 16-19.
343 cnv-Nota Overdracht Werknemersverzekeringen in Bundel Verbondsraadsstukken, november-

december 1993. Later wordt naar deze nota verwezen als naar ‘Zicht op Overdracht’.
344 De motie-Wöltgens  luidt als volgt: De Kamer, gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de 

Parlementaire Enquêtecommissie Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen heeft gerappor-
teerd over haar bevindingen; spreekt als zijn oordeel uit, – dat de uitvoering van de werknemers-
verzekeringen ww, wao en zw in de toekomst niet langer bedrijfstakgewijze zal zijn georgani-
seerd; – dat de organisatie van deze uitvoering de regionale indeling van de Arbeidsvoorziening 
zal volgen, en in nauwe relatie tot de arbeidsbemiddeling bestuurlijke vorm zal krijgen; – dat 
daarbij voor de cliënt de verstrekking van de uitkering en de bemiddeling naar arbeid zoveel 
mogelijk via één loket zullen plaatsvinden, en – dat er onafhankelijk toezicht zal zijn; verzoekt 
de regering vorm te geven aan een gefaseerde realisatie van de aangegeven veranderingen, en de 
Kamer daarover periodiek te informeren, en gaat over tot de orde van de dag (Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 22 730, nr. 22).

345 De motie-Van Mierlo  luidt als volgt: De Kamer, gehoord de beraadslaging; spreekt als haar oordeel 
uit dat, in de uiteindelijke regeling van de uitvoering van de werknemersverzekering ervan wordt 
uitgegaan dat sociale partners geen verantwoordelijkheid dragen voor dat deel van de uitvoering 
dat betrekking heeft op het proces van keuring en vaststelling van de mate van arbeidsongeschikt-
heid, en gaat over tot de orde van de dag (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 22 730, nr. 24).

346 ser, Van sectorale naar regionale uitvoering van de werknemersverzekeringen in Bundel Ver-
bondsraadsstukken, maart-april 1994.

347 Uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen in Bundel Verbondsraadsstukken, maart-april 
1994.

348 ser, Advies regionalisering uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen (Den Haag, 1994).
349 Voorlegger bij Advies inzake de regionalisering uitvoering werknemersverzekeringen in Bundel 

Verbondsraadsstukken, mei-juni 1994.
350 Ontwerp-regeerakkoord d.d. 11 augustus 1994 in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1994.
351 De gedachte van ‘opting out’ komt er op neer dat een organisatie zich onderbepaalde voorwaarden 

kan onttrekken aan een bepaalde, algemeen geldende regeling. Zo kunnen werkgevers besluiten om 
hun arbeidsongeschiktheidsrisico niet via de collectiviteit van de sector te verzekeren, maar via een 
particuliere verzekering.

352 Spitsroeden lopen op sociaal-economisch terrein in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-september 
1994.

353 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 877, nr. 3 – Wijziging van de uitvoeringsorganisatie 
sociale verzekeringen (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997).

354 Uit de beschikbare archieven is niet te achterhalen waarom de fnv niet meewerkt aan deze brief. 
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De meest betrokken cnv-ers, De Geus  en Westerlaken , kunnen zich dat ook niet herinneren, zo 
blijkt uit contacten die ik daarover met hen heb gehad.

355 Commentaar vakcentrale cnv en mhp op het wetsvoorstel osv 1997 in Bundel Verbondsraadsstuk-
ken, november-december 1996.

356 De hoofdlijnen van het Eindadvies in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 1997.
357 Notulen Verbondsraad, 10 februari 1997, 15.
358 Memo inzake Eindadvies swi in Bundel Verbondsraadsstukken, januari-februari 1997.
359 ser, De organisatie van de uitvoering van sociale verzekering, bijlage 1 bij SER-advies organisatie 

uitvoering sociale verzekering (2001) in doos Algemeen Bestuur, juni 1998.
360 ser, Advies Organisatie uitvoering sociale verzekeringen (2001) in Doos Algemeen Bestuur, juni 

1998
361 Advies over hoofdlijnen voor de toekomstige uitvoering van de werknemersverzekeringen, alsmede 

over de toekomstige uitvoering van het arbeidsvoorzieningsbeleid in Doos Algemeen Bestuur, juni 
1998.

362 Stand van zaken suwi-overleg (structuur uitvoering werk en inkomen) in Doos Algemeen Bestuur, 
februari 1999.

363 Notulen Algemeen Bestuur, 15 maart 1999, 28.
364 ser, Advies Structuur uitvoering werk en inkomen (Den Haag, 1999).
365 Notulen Algemeen Bestuur, 17 mei 1999, 48-49.
366 CNV duidelijk over Uitvoering sociale zekerheid, nr. 34, november 1999.
367 Notulen Algemeen Bestuur, 15 november 1999, 87.
368 Notulen Algemeen Bestuur, 29 november 1999, 93-94.
369 Notulen Algemeen Bestuur, 17 januari 2000, 106.
370 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 448, nr. 7.
371 Notulen Algemeen Bestuur, 14 februari 2000, 111.
372 Notulen Algemeen Bestuur, 11 september 2000, 155.
373 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 637, nr.19.
374 ser, Advies over het beleid ten aanzien van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Bundel 

Verbondsraadsstukken, juli 1991.
375 Jan Bruggeman & Paula van der Houwen, Voorbij Wassenaar, 60.
376 www.allesopeenrij.nl/index.html?page=http,//www.allesopeenrij.nl/lijsten/politiek/gevleugede_ 

uitspraken.html.
377 Notulen Verbondsraad, 18 september 1989, 86.
378 In een bonus-malussysteem wordt het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte beloond, terwijl 

het uitstoten van een arbeidsongeschikte tot een boete leidt. In een systeem met premiedifferenti-
atie wordt de hoogte van de wao-premie mede bepaald door de relatieve omvang van de arbeids-
ongeschiktheid in de sector.

379 46e Verslag, 1989, 48-49.
380 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 132, nr. 8, 24.
381 Notulen Verbondsraad, 11 juni 1990, 48-50.
382 cnv-Actieplan Arbeidsongeschiktheid in Bundel Verbondsraadsstukken, september 1990.
383 Adviesaanvrage aan de SER in ser, Advies over het beleid ten aanzien van ziekteverzuim en ar-

beidsongeschiktheid in Bundel Verbondsraadsstukken, juli 1991.
384 48e Verslag, 1991, 72.
385 www.nos.nl/archief/2004/nieuws/index.html#@http,//www.nos.nl/archief/2004/nieuws//dos-

siers/ wao/ algemeen/achtergrondartikelen/chronologie2.html.
386 Notulen Algemene Vergadering, 13 juni 1991, 15-16.
387 Tinie Akkermans, Redelijk Bewogen – De koers van de FNV 1976-1999, 141.
388 Notulen Verbondsraad, 11 juli 1991, 71.
389 ser, Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Den Haag, 1991).
390 Onder ‘gangbare arbeid’ wordt al die arbeid verstaan, die naar medisch en arbeidskundig inzicht 

voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend.
391 48e Verslag, 1991, 76-77.
392 Notulen Verbondsraad, 15 juli 1991, 76-79.
393 Notulen Verbondsraad, 12 augustus 1991, 80-86. Het ontbreken van direct beschikbare middelen 

voor het voeren van acties, leidt er toe dat het cnv op basis van een actie-evaluatie in maart 1992 
besluit tot het instellen van een actiekas. Per lid wordt een bedrag van f 0,50 in de ‘pot’ gestort. Zie 
Notulen Verbondsraad, 16 maart 1992, 32-33.

394 Notulen Verbondsraad, 20 september 1991, 103-107.
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395 Notulen Verbondsraad, 30 september 1991, 109-112.
396 Notulen Verbondsraad, 14 oktober 1991, 122-123.
397 Notulen Verbondsraad, 26 april 1993, 49-52.
398 Notulen Verbondsraad, 24 mei 1993, 61.
399 Notulen Verbondsraad, 28 oktober 1991, 129-130.
400 De rco is een samenwerkingsverband tussen alle ondernemingsoganisaties in Nederland.
401 Notulen Verbondsraad, 2 november 1991, 131-136.
402 SVR conceptadvies TBA in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1992.
403 Notulen Verbondsraad, 6 juli 1992, 95-96.
404 Notulen Verbondsraad, 26 oktober 1992, 138-139.
405 Activiteiten cnv/fnv/mhp in verband met kamerbehandeling wao in Bundel Verbondsraadsstuk-

ken, november-december 1992.
406 De overeenkomst krijgt in de media de naam ‘bami-akkoord’. De Vries  – ongetwijfeld niet bere-

kend op zo veel onverwachtse eters – laat – zo wil de geschiedenis – nasi halen bij de lokale Chi-
nees. Waarom het akkoord met ‘bami’ wordt geduid is dan ook een raadsel.

407 Het is aannemelijk dat deze affaire op de achtergrond een rol heeft gespeeld in de verwijdering 
tussen de cda-coryfeeën Lubbers  en Brinkman  en bij de formatie van het eerste ‘paarse’ kabinet 
in 1994.

408 Vakcentrale cnv, stop herkeuren wao-ers in Bundel Verbondsraadsstukken, 13 maart 1995.
409 Notulen Verbondsbestuur, 20 februari 1995, 18.
410 Brief van Aart-Jan de Geus inzake wao-acties in Bundel Verbondsraadsstukken, 13 maart 1995.
411 Reactie cnv regeerakkoord in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-september 1994.
412 ser, Advies kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO (Den Haag, 1995).
413 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 439, nr. 3.
414 Notulen cnv-bestuur, 23 oktober 1995, 110.
415 Persbericht Geen overhaaste privatisering van de ziektewet, d.d. 29 november 1995 in Doos Pers-

berichten 1900-2000.
416 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 698, nr. 3.
417 Wetsvoorstel Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in 

Bundel Verbondsraadsstukken, juli-augustus 1996.
418 Paul Fentrop, Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC – corporate governance 1602-

2002 (Amsterdam, 2002), 11 e.v.
419 www.commissiecorporategovernance.nl/Commissie%20Peters.
420 Gerda Verburg, ‘Commissie-Peters ziet werknemers over het hoofd’ in CNV Opinie, april 1997, 30.
421 www.commissiecorporategovernance.nl/Monitoring%201998.
422 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Sociaal-Economische Raad, 

d.d. 21 augustus 1989 in Bundel Verbondraadsstukken, april-mei 1990.
423 Ter bespreking in de Verbondsraad in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1992 en ser, Ad-

vies Knelpunten Wet op de ondernemingsraden, (Den Haag, 1992).
424 Artikel 27, lid 1 wor luidt als volgt:

  De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgeno-
men besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

 a.  een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaar-
regeling;

 b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
 c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
 d.  een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reintegratie-

beleid;
 e.   een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
 f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
 g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
 h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 i. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
 j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
 k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van 

de in de onderneming werkzame personen;
 l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of contro-

le op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen; een en ander 
voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.
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425 Overwegingen en aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid inzake arbeidsverhoudingen en 
vakbondswerk in de onderneming in Bundel Verbondsraadsstukken, november-december 1989.

426 ser, Advies inzake het arbeidsreglement en het instemmingsrecht van de ondernemingsraad in 
Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1994.

427 Voorlegger concept-ser-advies inzake het arbeidsreglement en het instemmingsrecht van de on-
dernemingsraad in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1994.

428 De kov stemt overigens niet in met de zienswijze van het cnv en meent dat de ondernemingsraad 
instemmingsrecht moet hebben, ook als sprake is van een cao-afspraak. Zie Notulen Verbonds-
raad, 28 oktober 1991, 127-128 en notulen Verbondsraad, 25 oktober 1993, 119-120.

429 Concept-cnv-commentaar op het kabinetsvoorstel inzake de herziening van de wet op onderne-
mingsraden in Bundel Verbondsraadsstukken, mei-juni 1995.

430 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24 132, nr. 1.
431 Notulen Verbondsraad, 22 mei 1995, 49-50.
432 Concept-nota Medezeggenschap in Bundel Verbondsraadsstukken, april-mei 1996.
433 Notulen Algemeen Bestuur, 17 december 2001, 60.
434 Notulen Verbondsraad, 28 oktober 1991, 127-128.
435 Notulen Verbondsraad, 28 oktober 1996, 92.
436 ser, Advies inzake personeelsvolgsystemen (Den Haag, 1993).
437 Privacy op de werkplek – een leidraad voor ondernemingen in Bundel Verbondsraadsstukken, juli-

september 1994
438 Afspraken tussen de ondernemingsraad en de ondernemer over het achterbanberaad van de or in 

Doos Algemeen Bestuur, februari 1998.
439 Notulen Algemeen Bestuur, 16 februari 1998, 13-14.
440 Eric Heres, ‘Scheidend cnv voorman Henk Hofstede : “Den Haag lost het liefst alles zelf op”’ in 

CNV Opinie, juni 1992, 4-7.
441 Eric Heres, ‘Vakcentrale en bonden als aanvallende middenveldorganisaties’ in CNV Opinie, juni 

1992, 12-13.
442 Notulen Verbondsraad, 27 juni 1994, 61.
443 K. Versteegh, De honden blaffen – waarom het CDA geen oppositie kan voeren (Amsterdam, 1999), 

245.
444 Notulen Verbondsraad, 5 september 1994, 76-77.
445 Formeel is Verburg  niet afkomstig uit cnv-kringen. Zij heeft haar bestuurslidmaatschap van het 

cnv in de loop van 1997 ingeruild voor het zelfstandig ondernemerschap.
446 P. Hazenbosch en P.E. Werkman, ‘Van Diemer tot Terpstra’, 69.
447 Notulen Verbondsraad, 9 december 1991, 161-162.
448 Kees van den Berg , ‘Vakbeweging is beter af met verscheidenheid’ in CNV Opinie, december 1991, 

28-29.
449 Notulen Verbondsraad, 13 april 1992, 51-52.
450 Notulen Algemeen Bestuur, 29 juni 1998, 61.
451 Notulen Algemeen Bestuur, 28 september 1998, 79.
452 Notulen Algemeen Bestuur, 11 oktober 1999, 80 en 15 november 1999, 86.
453 Notulen Algemeen Bestuur, 13 december 1999, 101-102
454 Geciteerd in Jeroen Terlingen, Allemans vriend – Het levensverhaal van Johan Stekelenburg  

(Utrecht, 2005), 107.
455 Tinnie Akkermans, Redelijk Bewogen, 315.
456 De tekst maakt geen onderdeel uit van de offi ciële versie van de toespraak, maar is er met de hand 

bijgeschreven.
457 www.iisg.nl/archives/en/fi les/a/10846800.php.
458 Samenwerking vakcentrales MHP-AVC in Bundel Verbondsraadsstukken, september-oktober 1992.
459 fnv en avc fuseren in 1998, maar feitelijk valt de avc uiteen, sommige delen sluiten zich aan bij de 

fnv terwijl andere delen hun categorale bestaan weer oppakken. 
460 In het najaar van 1993 praten de voorzitters van cnv en avc over de vraag of nauwe samenwerking 

mogelijk is, maar het blijft bij dat ene gesprek. Zie Notulen Verbondsraad, 11 oktober 1993, 114.
461 Statement van de Verbondsraad cnv in Bundel Verbondsraadstukken, oktober-december 1994.
462 Strategische positie van het cnv in Bundel Verbondsraadstukken, oktober-december 1994. Zie ook 

notulen Verbondsraad, 5 december 1994, 106.
463 Binnen het cnv wordt het overleg tussen vno en fnv in de jaren ’80 vaak aangeduid als het ‘heidens 

Convent’, een grap die in die kringen niet echt wordt gewaardeerd. 
464 www.hdc.vu.nl/hdc/Inventarissen/140%20Convent%20van%20cso.pdf.
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465 Notulen Verbondsraad, 4 september 1995, 72.
466 Christelijk-Sociaal Convent heeft duidelijke opdracht in Bundel Verbondsraadsstukken, oktober 

1995.
467 Notulen Verbondsraad, 3 maart 1997, 21-22.
468 Notulen Algemeen Bestuur, 16 juli 2001, 36.

Noten bij hoofdstuk 11

1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan het strategisch concept dat het cnv in de eerste jaren 
van de nieuwe eeuw ontwikkelt. Bij het schrijven van dit hoofdstuk heb ik dankbaar gebruik ge-
maakt van tal van kritische opmerkingen, die ter zake deskundige (oud) cnv-collega’s maakten bij 
eerdere versies van (delen van) deze tekst. Derhalve met dank aan Bert van Boggelen  (algemeen 
secretaris cnv), Rienk van Splunder  (vice-voorzitter cnv), Rieke Schouten  (oud-bestuursadviseur 
cnv Vakcentrale en directeur pcob), Emile van Velsen  (manager van de sector Maatschappelijke 
Actie), Daniëlle Vaartjes,  Evert-Jan Slootweg  (programmaleiders Beleid) en Arie Woltmeijer (be-
leidsadviseur cnv). 

2 In het dagelijks spraakgebruik wordt gesproken over het vpl-dossier. vpl staat voor vut, prepen-
sioen en levensloop. Het dossier komt elders in dit hoofdstuk aan de orde.

3 Tijdens de afronding van deze studie kondigen de cnv BedrijvenBond en cnv Hout en Bouw aan 
dat zij een onderzoek verrichten naar de mogelijkheden om per 1 januari 2010 te fuseren. De bon-
den verwachten dat deze fusie toegevoegde waarde heeft. Welke de gevolgen van deze fusie zijn, 
laat zich begin 2009 slechts raden.

4 Verslag Algemene Vergadering, 12 december 1998.
5 Zie 11.1.2 Missie en strategie.
6 Meer dan gemiddeld – Een notitie over de leeftijd van cnv-leden in Doos Secretarissenoverleg 

2003.
7 Een onbewegelijke beweging, 121.
8 Kansen voor gezamenlijke marktbewerking? – Een overkoepelende analyse van drie ‘Wat wilt u?’-

onderzoeken in Archief cnv, april 2005.
9 Duo Market Reseracht, Rapportage Onderzoek Ledenprofi el, deelrapport binding met de bond, 

(Utrecht, 2003), 8.
10 De weg zegt de reiziger niet wat hem wacht – projectvoorstel mission statement & corporate iden-

tity in Doos Algemeen Bestuur, maart-juni 2000.
11 Notulen Algemeen Bestuur, 25 april 2000, 127-128.
12 Mission statement cnv in Doos Algemeen Bestuur, augustus-december 2000.
13 Notulen Algemeen Bestuur, 16 oktober 2000, 163.
14 Het mission statement vormt een min of meer vast onderdeel van het jaarlijkse cnv-verslag. 
15 Strategische beleidsverkenning in Doos Algemeen Bestuur, januari-april 2001.
16 Strategische verkenning – het doel en de weg in Doos Algemeen Bestuur, september-december 

2001.
17 Notulen Algemeen Bestuur, 10 september 2001, 42.
18 In vergelijking met soortgelijke cijfers uit de jaren ’50 is dat geen hoog percentage. Zie 6.1.1 Le-

denontwikkeling.
19 Samen groeien in profi el en getal – Een onderbouwing van het strategisch doel van de vakbewe-

ging cnv voor de periode 2004 – 2007 in Doos Algemene Vergadering 2003.
20 Deze ontwikkeling is niet alleen bij het cnv waarneembaar, ook andere maatschappelijke organi-

satie, zoals de fnv of de pcob, zetten in op dienstverlening.
21 In eerste instantie heet deze afdeling de Marinus Ruppert Academie, maar uit oogpunt van naamge-

vingssymmetrie en lage naamsbekend van Marinus Ruppert wordt besloten tot naamswijziging.
22 In eerste instantie heet deze vorm van dienstverlening ‘de 55+ lijn’, maar bij nader inzien wordt de 

aandacht toch gericht op leden ouder dan 65 jaar om ook voor hen een herkenbare dienst aan te 
bieden.

23 Het gaat om de Onderwijsbond cnv, cnv Publieke Zaak en cnv Dienstenbond.
24 cnv Groeit notitie ab 15 maart 2004 in Doos ab-stukken, maart 2004.
25 Kansen voor gezamenlijke marktbewerking? – Een overkoepelende analyse van drie ‘Wat wilt u?’-

onderzoeken in Archief cnv, april 2005.
26 Duo Market Research, Rapportage Onderzoek Ledenprofi el – deelrapport sociale betrokkenheid 

(Utrecht, 2003), 7. In het onderzoek is leden gevraagd te scoren op een reeks maatschappelijke 
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830 1  ‘Onder eigen banier’

vraagstukken. Zondagsrust komt daarbij, na pensioenen en pensioenrechten en voor de combina-
tie van arbeid en zorgtaken op de tweede plaats.

27 www.nieuwsbank.nl/inp/2000/12/24/E006.htm.
28 ‘Stuur een kerstkaart naar familie van gevangen Cubaanse vakbondsleiders’ in Doos Algemeen Be-

stuur, december 2003-februari 2004.
29 Zie 10.1.5 Organisatie.
30 Wegen naar morgen – vervolgnotitie evaluatie Regiowerk in Doos ab-stukken, juli-november 1999.
31 Evaluatie regiowerk in Doos Algemeen Bestuur, november-december 1999.
32 Voorstel met betrekking tot het cnv in de Regio in Doos Algemeen Bestuur, november-december 

1999.
33 Notulen Algemeen Bestuur, 13 december 1999, 98-101.
34 Notulen Algemeen Bestuur, 17 januari 2000, 105.
35 Notulen Algemeen Bestuur, 25 april 2000, 130 en 15 mei 2000,136.
36 Notulen Algemeen Bestuur, 16 oktober 2000, 163.
37 M staat in dit verband voor Maatschappelijke.
38 ivr staat voor Interregionale vakbondsraad. Een ivr is een grensoverschrijdend overlegorgaan van 

de Nederlandse, de Belgische en/of de Duitse vakorganisaties.
39 Deze ontwikkeling is overigens niet uniek voor het cnv, want ook bij de fnv speelt zich een soort-

gelijke ontwikkeling af, zij het dat daar als gevolg van de eigen ontwikkeling andere accenten liggen.
40 Doel van de vakcentrale – eerste proeve in Doos Algemeen Bestuur, november-december 1999.
41 Notulen Algemeen Bestuur, 13 december 1999, 97-98.
42 Bestuursplan 2002-2005 in Doos Algemeen Bestuur, september-december 2001.
43 In het dagelijks spraakgebruik worden deze vier pops genoemd.
44 Notulen Algemeen Bestuur, 14 februari 2000, 112-117.
45 De keuze van werkvelden opnieuw toegelicht in Doos Algemeen Bestuur, januari-februari 2000.
46 Zie 11.3.4 Ziektekostenstelsel.
47 Het Dagelijks Bestuur wordt met het bestuurssecretariaat ondergebracht in de afdeling B.
48 Een vernieuwende vakcentrale in Doos Algemeen Bestuur, maart-juni 2000.
49 Notulen Dagelijks Bestuur, 8 mei 2000, 51.
50 In verband met de reorganisatie is het bestaande managementteam tijdelijk uitgebreid met een 

vierde lid, te weten J. P. van den Toren , hoofd van de afdeling Onderzoek.
51 Notulen Algemeen Bestuur, 15 mei 2000, 134. Overigens worden niet alle regiokantoren helemaal 

gesloten. Er wordt, hangende een onderzoek naar de organisatie van cnv Rechtshulp, besloten de 
decentrale rechtshulpverlening voorshands in stand te houden. In 2005 wordt cnv Rechtshulp ook 
gecentraliseerd.

52 Gezamenlijke huisvesting in Doos Algemeen Bestuur, januari-februari 2000 en notulen Algemeen 
Bestuur, 17 januari 2000, 106-107. Een soortgelijke poging bij de fnv om tot een gezamenlijke 
nieuw te bouwen kantoor in Woerden te komen loopt in 2003 mis (www.volkskrant.nl/economie/ 
article162892.ece/fnv_schrapt_bouw_van_nieuw_hoofdkantoor).

53 Notulen Algemeen Bestuur, 17 juni 2002, 6.
54 Notulen Algemeen Bestuur, 16 juni 2003, 1.
55 Eenzelfde vorm is gekozen voor cnv Rechtshulp, voor cnv Info en voor de gezamenlijke huis-

vesting van vakcentrale en enige bonden. Ook voor de aansturing van bepaalde (nieuwe) diensten 
wordt deze organisatievorm gebruikt. Zo wordt de cnv dienstverlening aan zelfstandigen-zonder-
personeel – cnv Zelfstandigen – aangestuurd door een bestuurscommissie.

56 Notulen Algemeen Bestuur, 13 december 2004. Dat het Algemeen Bestuur over de opvolging van 
db-leden spreekt heeft alles te maken met het feit dat eerder in de media blijkt dat Terpstra kandi-
daat is voor het burgemeesterschap van Tilburg.

57 Deze uitspraak wordt toegeschreven aan J.P.H. Donner  ter verdediging van het beleid van het 
kabinet-Balkenende  (2003-2006) waar forse ombuigingen gevolgd worden door een herstel van 
koopkrachtstijging.

58 Op 17 maart 2000 gaat World Online naar de beurs. In de dagen volgend op de beursgang blijkt 
dat een aantal grootaandeelhouders hun belangen bijna direct verkopen en de beurskoers stort in. 
Als de grootaandeelhouders geen vertrouwen in de toekomst hebben, wie dan nog wel?

59 In 2001 neemt de koopkracht met 3,3% toe. Ter vergelijking, in 2000 neemt de koopkracht toe 
met 1,1% en in 2002 met 0,5%. cpb, Centraal Economische Plan 2007, bijlage A4, kerngegevens 
1995-2008 (Den Haag 2007).

60 J.L. van Zanden, ‘De geschiedenis herhaal zich, en geen crisis is hetzelfde’ in Crisis, what crisis?, 5e 
Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 11-20.
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61 ser, Sociaal-economisch beleid 2000-2004 (Den Haag, 2000).
62 Arbeidsvoorwaardenbeleid 2001 in Doos Algemeen Bestuur, maart-juni 2000
63 Notulen Algemeen Bestuur, 17 april 2001, 22 en Brief aan de Tweede Kamer inzake Commissie 

Van Rijn, d.d. 24 april 2001 (www.nieuwsbank.nl/inp/2001/04/24/A085.htm).
64 J.L. van Zanden, ‘De geschiedenis herhaal zich, en geen crisis is hetzelfde’, 11.
65 Piet Hazenbosch, ‘Laatste begroting van Kok biedt weinig nieuws’ in CNV Opinie, september 2001, 

4-5.
66 Notulen Algemeen Bestuur, 17 september 2001, 45.
67 Notulen Algemeen Bestuur, 15 oktober 2001, 47.
68 Notulen Algemeen Bestuur, 12 november 2001, 52-53. De fnv kiest overigens voor een minder 

aarzelende koers en stelt de loonvraag vast op 4%.
69 De moord op duizenden moslimmannen in Srebrenica in juli 1995 vormt het dieptepunt van de 

oorlog, die uitbreekt bij het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren ’90. De Neder-
landse troepen, die de enclave moeten beschermen, slagen daar niet in en het kabinet-Kok  neemt 
daarvoor – na een onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie – de poli-
tiek verantwoordelijkheid en treedt af.

70 Met nieuw elan meer samenhang in Doos Algemeen Bestuur, mei-juli 2002.
71 Het emu-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid, zoals dat door Europese 

spelregels in het kader van de euro wordt berekend.
72 ser, Sociaal-Economisch Beleid 2002-2006 (Den Haag, 2002), 253.
73 Dogmatische fi nanciële voornemens bepalen Regeerakkoord, cnv persbericht, 3 juli 2002.
74 Notulen Algemeen Bestuur, 2 september 2002, 39-42.
75 Piet Hazenbosch, ‘Waar het perspectief ontbreekt, verkommert het volk’ in CNV Opinie, septem-

ber 2002, 6-7.
76 Kabinet reageert kortzichtig en riskant, cnv persbericht, 17 september 2002.
77 Het kabinet komt ten val als gevolg van de instabiliteit binnen de lpf, die zowel in de Tweede Ka-

merfractie van die partij als tussen de ministers in het kabinet tot uiting komt. Daarbij gaat het o.a. 
over de vraag wie de politiek leider van de partij is.

78 Als gevolg van een sterke waardedaling van aandelen zijn pensioenfondsen in een moeilijke positie 
terecht gekomen omdat hun dekkingsgraad onder of vlak bij de daaraan gestelde normen ligt. De 
staatssecretaris van Sociale Zaken, M. Rutte , wil ter zake een pakket maatregelen treffen dat niet 
op bijval van de pensioenfondsbestuurders kan rekenen.

79 Najaarsoverleg in elektronische archief cnv onder Algemeen Bestuur 2002, ab-stukken vanaf sep-
tember 2002.

80 Notulen Algemeen Bestuur, 11 november 2002, 59.
81 Notulen Algemeen Bestuur, 21 november 2002, 62.
82 Verklaring inzake het arbeidsvoorwaardenbeleid 2003 in Doos Algemeen Bestuur, september-de-

cember 2002.
83 Zie notulen Algemeen Bestuur, 11 november 2002, 59 en notulen Algemeen Bestuur, 16 december 

2002, 64-65. Zie ook Kabinetsverklaring d.d. 28 november 2002 in Doos Algemeen Bestuur, sep-
tember-december 2002.

84 Daadkracht en visie noodzakelijk, cnv persbericht, 27 januari 2003.
85 Notulen Algemeen Bestuur, 17 maart 2003, 13.
86 Notulen Algemeen Bestuur, 12 mei 2003, 21.
87 Het gebruikelijke persbericht bij een regeerakkoord of een oordeel over de plannen op de cnv-site 

zijn in het (elektronische) archief van het cnv niet terug te vinden. Het regeerakkoord als zodanig 
is ook niet in het Algemeen Bestuur aan de orde geweest. Van Splunder legt het regeerakkoord 
naast eerdere uitspraken van het Algemeen Bestuur.

88 Notulen Algemeen Bestuur, 16 juni 2003, 24-26.
89 Zie ook: Hamvraag is of het kabinet sociale partners serieus neemt, cnv persbericht, 3 juli 2003.
90 Deze nota heeft eerst een andere naam, Aanval is de beste verdediging – een cnv beleidsnotitie in 

Doos Algemeen Bestuur, juni-augustus 2003.
91 De gedachte van het schilcontract is ontwikkeld binnen de cnv BedrijvenBond. Kern is dat een 

met werkloosheid bedreigde werknemer niet wordt ontslagen, maar (boventallig) in dienst blijft. 
Hij ontvangt een uitkering – eventueel door de onderneming tot 100% netto aangevuld. De be-
trokken werknemer gebruikt zijn ‘werkloosheid’ voor om, en/of bijscholing en versterkt daardoor 
zijn arbeidsmarktpositie.

92 cnv Publieke Zaak staat achter de gekozen strategie, maar kan zich niet vinden in de inhoud van 
de notitie. Dit spitst zich – volgens de voorzitter van cnv Publieke Zaak, P.J. Koeslag  – vooral toe 
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op de loonvraag. De achterban van cnv Publieke Zaak zal zich niet kunnen vinden in een eenma-
lig nominaal bedrag. Derhalve kan hij niet instemmen met de voorstellen. Zie notulen Algemeen 
Bestuur, 25 augustus 2003, 30-31.

93 Onbarmhartig in Doos Algemeen Bestuur, september-november 2003.
94 Miljoenennota is erger dan gehoopt, cnv persbericht, 16 september 2003.
95 Notulen Algemeen Bestuur, 15 september 2003, 41.
96 60e Verslag, 15.
97 Notulen Algemeen Bestuur, 29 september 2003, 43-44.
98 Notulen Algemeen Bestuur, 13 oktober 2003, 45-46.
99 De Regiegroep is het voorportaal van het overleg tussen het kabinet en sociale partners. Ambte-

naren en vertegenwoordigers van sociale partners maken deel uit van dit overleg.
100 Notulen Algemeen Bestuur, 15 oktober 2003, 50-51.
101 Stichting van de Arbeid, Verklaring inzake het arbeidsvoorwaardenoverleg 2004-2005, (Den Haag, 

18 november 2003).
102 Notulen Algemeen Bestuur, 7 november 2003, 52-53.
103 Meedoen, meer werk, minder regels, Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 637, nr. 19, 4.
104 www.drees.nl/levensloopdreesjr.htm.
105 Een werknemer maakt gebruikt van de vut of niet. Als hij geen gebruik maakt van de regeling dan 

heeft hij als werknemer wel meebetaald, maar ontvangt hij geen uitkering. Bij een prepensioenre-
geling is dat anders, de hoogte van de prepensioenregeling kan afhangen van het moment waarop 
de werknemer gebruik gaat maken van de regeling. In het algemeen is zijn prepensioenuitkering 
hoger naar mate hij later gebruik maakt van zijn rechten. Hij is het door hemzelf gespaarde geld 
dan ook niet ‘kwijt’.

106 De ontwikkelingen rond de wao en de ww komen in 11.4 Sociale Zekerheid aan de orde.
107 Tien puntenplan in Doos Algemeen Bestuur, december 2003-februari 2004.
108 Compromisvoorstel kabinet d.d. 8/4/04 in Doos Algemeen Bestuur, maart-mei 2004.
109 CNV wijst VPL-aanbod kabinet af, cnv persbericht, 8 april 2004.
110 Notulen Algemeen Bestuur, 13 april 2004, 14-15.
111 Zie Notitie Dossiers overleg met kabinet van 6 april 2004 in Doos Algemeen Bestuur, maart-mei 2004.
112 Berucht is het tv-fragment waarin fnv-voorzitter De Waal  weigert De Geus  een hand te geven. 

Een goed beeld, maar een onjuiste weergave van de werkelijkheid, want beiden hadden elkaar al 
begroet en later zal De Waal  de minister toch de hand schudden. Van een handreiking is evenwel 
geen sprake.

113 Notulen Algemeen Bestuur, 19 mei 2004, 19-20 en CNV niet klaar met Voorjaarsoverleg, cnv pers-
bericht, 19 mei 2004.

114 Bijlage bij het verslag van de Algemene Vergadering, 22 juni 2004.
115 Terpstra, ‘Strijdbaar naar de cao-tafels’, cnv persbericht, 22 juni 2004.
116 Het Actiecomité luistert naar de naam Slac, omdat sommigen vinden dat acties binnen het cnv meest-

al wel erg langzaam opgang komen. Van Splunder  legt uit dat ‘Slac’ staat voor ‘slim actiecomité’.
117 De opzet van de acties zijn een kopie van de vakbondsacties in 1991 tegen de wao-voorstellen van 

het kabinet.
118 Notulen Algemeen Bestuur, 23 augustus 2004, 34-37.
119 Volhardend in het kwaad – cnv commentaar op de Miljoenennta in Doos Algemeen Bestuur, sep-

tember-november 2003.
120 De opening van het parlementaire jaar gebeurt offi cieel in de Verenigde Vergadering, maar naast 

de leden van de Staten-Generaal worden tal van vertegenwoordigers van maatschappelijke orga-
nisaties uitgenodigd het voorlezen van de Troonrede bij te wonen.

121 Zie 11.4.2 De Werkstaking.
122 In de wet is een expiratiedatum opgenomen, 1 januari 2005.
123 Impressionistisch verslag van de ab-vergadering, 1 oktober 2004. Door de gang der dingen hoeft 

het Algemeen Bestuur zich overigens niet defi nitief uit te spraken over het al dan niet organiseren 
van een volksraadpleging.

124 Op verschillende sites, zoals www.nederlandverdientbeter.nl (web.archive.org/web/2006081605 
2825/ www.nederlandverdientbeter.nl/agenda) is de oorspronkelijke, door zijn medewerkers ge-
schreven, tekst van Terpstra opgenomen. Terpstra zelf besluit om die tekst niet te gebruiken, maar 
een andere, meer spontane benadering te kiezen. Zie ook Doekle Terpstra, Meer dan geld verdie-
nen, 142.

125 Doekle Terpstra, Mensen hebben mensen nodig (www.cnv.nl/index.php?id=13179&tx_ttnews[tt_
news] =29121&tx_ttnews[year]=2008&tx_ttnews[month]=05&cHash=ef688bd9a3).
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 Paragraaf 833

126 Notulen Algemeen Bestuur, 4 oktober 2004, 49-52.
127 Na afl oop van het genoemde gesprek op donderdagmiddag brengen Van der Knaap  en De Geus  

een bezoek aan de minister-president, die verpleegd wordt in het ziekenhuis in Capelle. Daar wordt 
besloten dat De Geus  als duidelijke ‘partij’ beter even in ‘de luwte’ kan blijven en wordt Van der 
Knaap  gevraagd een onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen.

128 Verslaggever Frits Wester onthult op 28 oktober dat de top van het kabinet en de vakbeweging op 
een geheime locatie bij elkaar zitten om tot een akkoord te praten over vut, prepensioen, wao, ww 
en loonmatiging. De tv vertoont bijna hilarische beelden van een ‘wilde autorit’ door Den Haag, 
waarbij Wester de voorzitters achtervolgt om de locatie te achterhalen. Hij slaagt niet en moet zijn 
achtervolging bekopen met een bekeuring voor rijden door roodlicht.

129 Deze weergave van het (opgang komen van het) onderhandelingsproces is gebaseerd op Een over-
zicht gebeurtenissen mei-november 2004, dat is opgesteld door Rienk van Splunder , in Doos Al-
gemeen Bestuur, november-december 2004

130 web.archive.org/web/20041129072802/http,//www.cnv.nl/.
131 Notulen Algemeen Bestuur, 26 november 2004, 69-72.
132 De aantallen uitkeringsgerechtigden in wao, waz en Wajong ontwikkelen zich als volgt, 1990, 

880,8 – 1992, 912,4 – 1994, 894,3 – 1996, 855,3 – 1998, 904,8 – 2000, 952,7. Ontleend aan ser, Wer-
ken aan arbeidsgeschiktheid, (Den Haag, 2002), tabel 2.3. Zie ook Kees de Vos , ‘Kans op wao weer 
bijna even groot als in 1991’ in CNV Opinie, februari 2001, 10-11.

133 Notulen Algemeen Bestuur, 20 maart 2002, 16.
134 Binnen fnv Bondgenoten wordt het zogenoemde cappuccino-model ontwikkeld, de overheid 

zorgt voor een basisverzekering, in cao’s worden afspraken gemaakt over aanvullende uitkerin-
gen en mensen kunnen zelf ook regelingen treffen. Dit model, dat in pensioenland (aow, aanvul-
lend pensioen, pensioenpolissen) gebruikelijk is kan ook bij de wao worden gebruikt. Zie ook: 
Sociaal-Cultureel Planbureau, Sociaal en cultureel rapport 2002, hoofdstuk 7 (Den Haag, 2002).

135 Notitie over het stelsel van werknemersverzekeringen in Doos Algemeen Bestuur, maart-juni 
2000. Het cnv-plan over de wao wordt overigens niet onderschreven door de Onderwijsbond 
cnv.

136 Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 678, nr. 3.
137 Zie 10.1.2 Dienstverlening en propaganda.
138 Persbericht ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 29 juni 2000 Nr. 00/132.
139 Notulen Algemeen Bestuur, 13 juni 2000, 142.
140 Naar een sociale WAO, cnv Duidelijk over, no. 40, september 2000.
141 CNV Opinie, februari 2001, 19.
142 Trouw, CNV-plan over WAO komt plotseling fris uit de la, 8 december 2000.
143 CNV Opinie, ‘Keuringsmoment te vroeg’, februari 2001, 4-6.
144 WAO-ers willen menselijker behandeld worden, cnv persbericht, 22 februari 2001.
145 Donner  speelt leentjebuur bij het CNV, cnv persbericht, 30 mei 2001.
146 Mensen bezorgt over doorwerking plan Donner , cnv persbericht, 1 juni 2001.
147 ser, Advies Werken aan arbeidsgeschiktheid (Den Haag, 2002).
148 Notulen Algemeen Bestuur,16 juli 2001, 37; Notulen Algemeen Bestuur, 12 november 2001, 54; 

Notulen Algemeen Bestuur, 17 december 2001, 63.
149 Notulen Algemeen Bestuur, 20 maart 2002, 15-17. De Onderwijsbond cnv, die tegen de oorspron-

kelijke cnv-plannen stemt, gaat na zeer intensief overleg in eigen kring akkoord met het advies en 
de aanbeveling.

150 CNV akkoord met WAO-advies, cnv persbericht, 21 maart 2002.
151 CNV zegt vertrouwen in kabinet op!, cnv persbericht, 12 april 2002.
152 Geringe respons op open brief WAO – gezamenlijke vakcentrales, gezamenlijk persbericht fnv, cnv 

en Unie mhp, 13 mei 2002.
153 Dogmatische fi nanciële voornemens bepalen Regeerakkoord, cnv persbericht, 3 juli 2002.
154 Miljoenennota erger dan gehoopt, cnv Persbericht, 16 september 2003.
155 CNV, ‘Het is absurd en buiten proporties’, cnv persbericht, 29 juni 2004.
156 web.archive.org/web/20041129072802/http,//www.cnv.nl/.
157 Notulen Algemeen Bestuur, 26 november 2004, 69-72.
158 cnv, Herbeoordeeld, en dan…? (Utrecht, 2006).
159 Concept Kabinetsverklaring d.d. 5 november 2004 in Doos Algemeen Bestuur, november-decem-

ber 2004.
160 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 375, nr. 5.
161 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 637, nr. 19.
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162 www.cnv.nl/cao-en-werk/werkloosheidswet/nieuws/artikel/2439/?tx_ttnews%5Byear%5D=2
003&tx_ ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=850f400f1d.

163 Notulen Algemeen Bestuur, 14 februari 2005, 2.
164 ser, Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet (Den Haag, 2005).
165 CNV voorwaardelijk akkoord eindbod WW, cnv persbericht, 29 maart 2005.
166 De bestaande referte-eis is dat iemand onmiddellijk voorafgaand aan zijn of haar werkloosheid van 

de laatste 39 weken er 26 moet hebben gewerkt. Het kabinet stelt voor de wekeneis te verscherpen, 
van de laatste 52 weken moeten er 39 zijn gewerkt. De ser adviseert om de referte-eis zo te formu-
leren dat 26 van de laatste 36 weken voor ten minste 5 uur per week betaalde arbeid is verricht.

167 ser, Toekomstbestendigheid Werkloosheidswet (Den Haag, 2005).
168 ser, Invoering premiegroepen wachtgeldfondsen naar duur arbeidscontract, Den Haag, juni 

2005.
169 Naar een toekomst die werkt (Den Haag, 2008). Oud-cnv-voorzitter A.A. Westerlaken maakt deel 

uit van de commissie.
170 Project Toekomst sociale zekerheid in Doos Algemeen Bestuur, november-december 2004.
171 Voorlegger Project toekomst sociale zekerheid in Doos Algemeen Bestuur, november-december 

2004.
172 Notulen Algemeen Bestuur, 15 november 2004, 65-66.
173 Conclusies project Toekomst Sociale Zekerheid d.d. 2 juni 2005 in Archief cnv.
174 ser, Welvaartsgroei door en voor iedereen – Advies over het sociaal-economische beleid op middel-

lange termijn (Den Haag, 2006), 23.
175 Uitwerking sectoraal ww-stelsel, meer weerbare werknemers, minder outsiders in Doos Algemeen 

Bestuur, mei 2008. Zie ook: René Paas & Piet Hazenbosch, ‘Principes in de praktijk, praktische so-
lidariteit vergt organisatie’ in Verbindend Bouwen – over solidariteit en verzorgingsstaat, 93-104.

176 Notulen Algemeen Bestuur, 26 mei 2008, 32-33. De resultaten van deze ledenraadpleging worden 
pas na afronding van deze studie bekend.

177 Zie 5.3.4 Ziekenfondsraad en 7.3.2 Wetgeving.
178 Visieprogram, september 1984, 38.
179 In Actie voor morgen, 23-24.
180 Toekomst in banen, 30.
181 47e Verslag, 64.
182 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 545, nr. 2.
183 ser, Advies herziening stelsel van ziektekostenverzekeringen (Den Haag, 1990), 90-104.
184 Notulen Algemeen Bestuur, 11 december 2000, 175-178.
185 Bepaalde in de wet genoemde soorten ondernemingen moeten hun organisatie op een door de wet 

voorgeschreven wijze inrichten. Deze regelgeving wordt aangeduid met het begrip structuurrege-
ling.

186 ser, Advies structuurregeling (Den Haag, 2001). Overigens wordt het 1/3-criterium zo toege-
past dat in geval het deel groter dan één, maar kleiner dan twee is, afronding naar beneden plaats-
vindt.

187 In het Nova-gesprek met de minister-president op 18 april 1997 spreekt Kok  niet over ‘zelfverrij-
king’, maar over ‘exhibitionistische stijgingen van salarissen’; www.volkskrant.nl/binnenland/ar-
ticle528362.ece.

188 cnv Persbericht, d.d. 7 augustus 1999 in Archief cnv.
189 Doekle Terpstra, Meer dan geld verdienen, 78-81.
190 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 163, nr. 3.
191 Brief aan de GroenLinks-fractie d.d. 20 februari 2002 in cnv Archief.
192 Interne cnv-notitie van F. Madani aan F.J. Paas, d.d. 9 jan. 2008 in cnv Archief.
193 ser, Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (Den Haag, 2003).
194 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 891, nr. 4, 21.
195 Verklaring van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenoverleg 

2000/2001, d.d. 26 oktober 1999 in cnv Archief.
196 Brief van Doekle Terpstra aan circa 50 beursgenoteerde ondernemingen d.d. 30 augustus 2001 in 

Archief cnv.
197 Brief van mr. J.H. Schraven aan D. Terpstra d.d. 14 september 2001 in cnv Archief.
198 Commentaar van het cnv op de Corporate Governance Code, brief d.d. 1 september 2003 in cnv-

archief.
199 J. de Jong, A. Woltmeijer en P. Hazenbosch, achtereenvolgens onderzoeker, beleidsadviseur en 

bestuursadviseur bij de cnv Vakcentrale.
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200 De auteurs grijpen bij deze keuze terug op de standpuntbepaling van het cnv uit 1965 toen ook 
onderscheid werd gemaakt tussen betrokken en niet-betrokken aandeelhouders. Zie 7.4.2 Rechts-
vorm van de onderneming.

201 F.J. Paas , J. de Jong , A. Woltmeijer  en P. Hazenbosch, ‘Aandeelhouders en werknemers, zoektocht 
naar evenwicht’ in Preadviezen voor de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde 2007, 
Private Equity en Aandeelhoudersactivisme (Amsterdam, 2007), 115-142.

202 Henk te Velde, ‘Het poldermodel – een introductie’ in Harmonie in Holland – het poldermo-
del van 1500 tot nu (Amsterdam, 2007), 9-29. Het woord ‘poldermodel’ wordt in 1990 voor het 
eerst gebruikt door cpn-fractie voorzitter I. Brouwer, het duurt evenwel nog tot 1997 voordat het 
woord brede ingang heeft gevonden. Zie Ewoud Sanders, ‘Poldermodel’ in NRC Handelsblad, 22 
april 2002.

203 Het cnv verliest ook posities in o.a. de Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking, de Al-
gemene Energieraad, de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en geeft zelf het lidmaat-
schap van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne op. Adviesorganen die worden opgeheven of 
zeer ingrijpend van samenstelling veranderen.

204 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 375, nr. 5.
205 Impressionistisch verslag AB-vergadering 4 februari 2003 in Doos Algemeen Bestuur, februari-april 

2003.
206 Doekle Terpstra, Meer dan geld verdienen, 114-115.
207 R.H. Algra  – cda-Kamerlid van 2002-2006 – is tussen 1990 en 2001 werkzaam als bestuurder bij 

de Hout- en Bouwbond cnv en de cnv BedrijvenBond; A.J. Koppejan  – Kamerlid vanaf 2006 – is 
van 1991 tot 1995 medewerker en bestuurder van de Vervoersbond cnv.

208 Zie 4.6.2. Nationaal-socialisme.
209 Zie 9.1.3 Doelgroepen.
210 Het is zeker niet uit te sluiten dat het succes van het Museumplein mede te danken is aan de breed 

levende, algemene gevoelens van onvrede.
211 Acta van de Generale synode der Gereformeerde Kerken in Nederland (Amsterdam, 1936), artikel 

272, lid 3 en 4.
212 Uit ledenonderzoek in 2003 en 2004 blijkt dat het percentage cda-stemmers dat eerder min of meer 

constant boven de 60% ligt, aanzienlijk is gedaald. De spreiding in stemgedrag van cnv-leden is 
veel breder dan ten tijde van de verzuiling.

213 Notulen Algemeen Bestuur, 16 oktober 2006, 47-48.
214 In Met ontplooide banieren gaat Amelink uitvoerig in op ‘het wapen der werkstaking. In maar 

liefst 54 pagina’s beschrijft hij de betrokkenheid van het cnv bij van stakingen en gaat hij in op de 
oprichting van een centrale stakingskas. Zie ook 1.5 Unitas en het initiatief.

215 Zie 1.3 Sociaal Congres.
216 Geciteerd in Sjaak van der Velden, Stakingen in Nederland – Arbeiderstrijd 1830-1995 (Amster-

dam 2000), 87-88.
217 Geciteerd in Piet Hazenbosch, Politieke staking? in Doos Algemeen Bestuur, juni-oktober 2004
218 Zie 2.2.1 Arbeidsvoorwaardenbeleid.
219 De Gids, 20 februari 1960, 2.
220 29e Verslag, 169-174.
221 Notulen Verbondsraad, 18 september 1961, 78-79.
222 30e Verslag, 152-154.
223 Zie 1.4 Bewegingen over de opvattingen van Talma  over de relatie tussen werknemer en werkgever.
224 Wat denkt het lid er van? in Bundel Verbondsraadsstukken 1965, 22-23.
225 De Gids, 23 maart 1966, 8.
226 Verslag ser-vergadering 15 december 1967, 406.
227 Verslag ser-vergadering 15 maart 1968, 437. Het is ten minste merkwaardig dat Hueting e.a. in 

hun ‘Naar groter eenheid’ concluderen dat in de Raadsvergadering ‘het concept-advies opnieuw 
naar de commissie stakingsrecht werd verwezen. Een wettelijke regeling van het stakingsrecht was 
daarmee op de lange baan geschoven’ (t.a.p. 279). Deze conclusie lijkt mij op basis van de feitelijke 
gang van zaken een minder juiste constatering. 

228 ‘Uitsluiting’ wil zeggen dat een bestaakte werkgever alle werknemers kan uitsluiten van loonbe-
taling. Dat betekent dat ook de werkwillige werknemers geen loon ontvangen over de gestaakte 
dagen.

229 ser, Advies inzake wettelijke maatregelen met betrekking tot de staking (Den Haag, 1968).
230 Notulen Verbondsraad, 17 april 1972, 16-19. Concept-standpunt van het Overlegorgaan inzake 

het Stakingsrecht in Bundel Verbondsraadsstukken 1972, 1e gedeelte.
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231 Europees Sociaal Handvest (www.vormen.org/informatie/downloads/EuropeesSociaalHandvest.
pdf).

232 Voor een brede beschouwing over de veranderingen in het juridisch denken over het stakingsrecht: 
M.G. Rood, Staken in Nederland (Schoonhoven, 1991), hoofdstuk 2 en 4.

233 nj 1986, 688, hr 30 mei 1986.
234 Gerrita van der Veen en Bert Klandermans, Tussen overleg & strijd – CNV en collectieve acties, 

(Kampen, 1990), 68-72.
235 Sjaak van der Velden, Stakingen in Nederland – Arbeiderstrijd 1830-1995 (Amsterdam, 2000), 167-

169.
236 Daarbij moet gedacht worden aan de vrijheid van vereniging en vergadering, de vrijheid van gods-

dienst en onderwijs, de vrijheid van meningsuiting, het recht op collectieve onderhandelingen, het 
recht op arbeid en vrijwaring van armoede.

237 ab 04-172 Politieke staking? Verslag Algemeen Bestuur, 4 oktober 2004.
238 Overigens vindt 45% van deze 19% dat een stakingsverbod voor ambtenaren alleen voor bepaalde 

groepen moet gelden.
239 De cijfers in deze passage zijn voor de jaren ’60 ontleend aan het onderzoek van H.J. van Zuthem, 

Een onbewegelijke beweging, die uit de jaren ’80 aan Gerrita van der Veen en Bert Klandermans, 
Tussen overleg & strijd. De cijfers over 2007 zijn gebaseerd op het cnv-ledenpanel, voorjaar 
2007.

Noten bij hoofdstuk 12

1 De titel van dit hoofdstuk is gebaseerd op het gelijknamige boek van Geert Mak, De eeuw van 
mijn vader (Amsterdam, 1999).

2 Dat is overigens niet mogelijk in de Stichting van de Arbeid, waar de fnv formeel een besluit kan 
blokkeren.

3 Jan Jacob van Dijk, ‘Als de Here het huis niet bouwt …’, 13.
4 De Doorn-formule is een rekenregel om de loonruimte te bepalen: de verwachte infl atie in een be-

paald jaar wordt verhoogd met de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in het voorafgaande 
jaar (beide cijfers worden ontleend aan de Macro-Economische Verkenning, die jaarlijks op Prins-
jesdag verschijnt). De Doorn-formule is ontstaan in het overleg tussen de Nederlandse, de Belgi-
sche, de Luxemburgse en de Duitse vakbeweging tijdens een van de jaarlijkse ontmoetingen. Tij-
dens de ontmoeting in Doorn wordt de gelijknamige formule ontwikkeld.

5 J.P. van den Toren, ‘Meerstromenland in de polder – de invloed van het cnv op de vormgeving 
van de naoorlogse verzorgingsstaat’ in 90 jaar CNV, mensen en uitgangspunten, 3e Cahier over de 
geschiedenis van de christelijk-sociale beweging, 117-151.

6 Doreen Arnoldus, Karel Davids, Gregory Vercauteren en Ivan Wijnens, ‘De groei van de overleg-
economie in Nederland en België – Een overzicht van ontwikkelingen in het onderzoek’ in Tijd-
schrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, jaargang 1, nummer 1, 76-109.

7 Representativiteit van de sociale partners in Nederland (in internationaal perspectief), Tweede Ka-
mer, vergaderjaar 2000-2001, 27 400 xv, nr. 50, 3.

8 Zie ook: Positionpaper cnv Vakcentrale in Map ab-stukken 2008. In dit paper geeft algemeen se-
cretaris Van Boggelen een beeld van de vakbeweging en van de rol van de cnv Vakcentrale. Ook 
hij noemt de Vakcentrale ‘het ideologisch centrum van het cnv’.

9 Het aantal kvp-, arp- en chu-stemmers bedraagt bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1946 51,5% 
(30,8% resp. 12,9% resp. 7,8%) en in 1971 nog 36,6% (21,8% resp. 8,5% resp. 6,3%). 

10 Dit is de gemiddelde organisatiegraad. In de praktijk verschilt de organisatiegraad per sector. Zo 
is de organisatiegraad in sommige sectoren ruim boven de 50%, terwijl in andere sectoren een or-
ganisatiegraad van circa 10% het maximum is. De organisatiegraad wordt door het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek berekend, waarbij de berekeningen worden gebaseerd op alle werkenden 
in Nederland, die 12 uur of meer in loondienst zijn.

11 Representativiteit van de sociale partners in Nederland (in internationaal perspectief), 3.
12 John P. Windmuller en C. de Galan, Arbeidsverhoudingen in Nederland, deel 1, 155. De Ne-

derlandse organisatiegraad is overigens tussen 1997 en 2007 met ca 5% afgenomen (www.cbs.
nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/incidenteel/maatwerk/2008-organisa-
tiegraad-werknemers-cm.htm).

13 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, Nederland 1780-1914, 323-324.
14 De Utrechtse Christelijke Besturenbond looft een ‘wisselbeker’ uit voor de afdeling, die het meeste 
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leden werft, een verzilverde Domtoren met daarop de naam van winnende afdeling gegraveerd in 
de voet.

15 Bert Klandermans & Jelle Visser, De vakbeweging na de welvaartsstaat (Amsterdam, 1995), 176-
177.

16 H.J. de Ru, ‘Representativiteit en belang’ in Piet Hazenbosch en Eric Heres (red.), Vlees op de bot-
ten – over structuur en participatie in vakbondsland (Kampen, 1992).

17 ‘Het cnv zoekt liever de oplossing dan het confl ict’ is een van slogans uit de imagocampagne, die 
in de jaren ’90 wordt uitgevoerd. Zie 10.1.2. Dienstverlening en propaganda.

18 Terecht bekritiseert J. de Bas in ‘Twee ruziënde broers’ mijn stelling in ‘Het CNV nader bekeken’, 
dat het cnv partijpolitiek neutraal is.

19 Paul E. Werkman, ‘Laat uw doel hervorming zijn’, 251-255.
20 R. Hagoort, Patrimonium, 176-179. 
21 Cees Commandeur, Ik herinner mij de toekomst, Signalen van een ex-vakbondsbestuurder (Baarn, 

1986), 48. Leo  Ester  is van 1978 tot zijn plotselinge overlijden in 1983 voorzitter van de Industrie-
bond cnv.

22 Jan Jacob van Dijk, ‘Samenwerking tussen de vakcentrales na 1958’, 116.
23 R. Hagoort, De Christelijk-Sociale Beweging. Als verontschuldiging voor Hagoort kan naar vo-

ren worden gebracht dat hij in de eerste helft van de jaren ’50 schrijft en dat in dit boek een langere 
periode kan worden overzien.

24 R.S. Zwart, ‘Gods wil in Nederland’, 255-256. Zwart concludeert dat in het begin van de 20e eeuw 
politieke standpunten als het ware konden worden vereenzelvigd met de wil van God. In zijn dis-
sertatie schets hij de ontwikkeling die ertoe leidt dat bij de intellectuele elites van de kvp en de arp 
het inzicht doordrong dat het onmogelijk is om een eenduidig verband te leggen tussen geloof en 
politiek.

Noten bij tot slot

1 Heidi van Ojik, Antibody based Immunotherapy of solid tumors (Utrecht, 2001), 198.
2 Paul E. Werkman: ‘Laat uw doel hervorming zijn!’ – Facetten van de geschiedenis van het Chris-

telijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959) (Hilversum, 2007), 7.
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aaw Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ab Algemeen Bestuur
abc Associatie van Bedrijven op Coöperatieve grondslag
abW Algemene Bijstandswet
acbv Algemeen Christelijke Bond van Vervoerspersoneel
acom Algemeen Christelijke Oganisatie van Militairen
acp Algemeen Christelijk Politiebond
akkv Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond 
akw Algemene Kinderbijslagwet
anwv Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
aov Algemene Ouderdomsverzekering
aow Algemene Ouderdomswet
apc Automatische prijscompensatie
arp Anti-Revolutionaire Partij
av Algemene Vergadering
avc Algemene Vakcentrale
avv Algemeen Verbindend Verklaring
awbz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
awbz Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
aww Algemene Weduwen- en wezenwet
awz Algemene Wet Ziektekosten
b+h Bosboom & Hegener
bba Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
bip Project in Beweging
blhp Bond van Leidinggevend en Hoger Personeel
cak Centraal Administratiekantoor
cao collectieve arbeidsovereenkomst
cas Christelijk Arbeiderssecretariaat
cba Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening
cbat  Christelijke Bond van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken en de Tabaksverwer-

kende Industrie 
cbb Christelijke Besturenbond
cbc Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland 
cbo Centraal Beheersingsorgaan
cbp Centraal Planbureau
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
cbtb Christelijke Boeren- en Tuindersbond
ccoop Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel
cd Centrum Democraten
cda Christen-Democratisch Appèl
cfo Christelijke Federatie van Overheidspersoneel
chu Christelijk-Historische Unie
cmb Christelijke Middenstandsbond
cmb Christelijke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektronische Industrie 
cmb Christelijke Middenstandbond
cnv Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
cnwb Christelijk Nationale Werkmansbond
cpn Communistische Partij Nederland
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csc Stichting Christelijk-Sociaal Congres
csd Christelijk-Sociaal Dagblad
cps Christelijk-Sociale Partij
cswv Centraal Sociaal Werkgeversverbond
cwi Centra voor Werk en Inkomen
daf Deutsche Arbeitsfront
db Dagelijks Bestuur
del Draagt Elkanders Lasten
disk Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken
dr Districtsraad
duw Dienst Uitvoerende Werken
e&m Evangelie en Maatschappij
Edecea N.V. Maatschappij tot Exploitatie ener Drukkerij de Christelijke Arbeidersbeweging
eeg Europese Economische Gemeenschap
egks Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
emu Economische en Monetaire Unie
esh Europees Sociaal Handvest
eu Europese Unie
eu Europese Unie
evc Eenheidsvakcentrale
evp Evangelische Volkspartij
evv Europees Verbond van Vakverenigingen
fnv Federatie Nederlandse Vakbeweging
fvv Federatie Vrede en Veiligheid
gab Gewestelijk Arbeidsbureau
gak Gemeenschappelijk Administratiekantoor
gbk Gemeenschappelijk Beleidskader
gib Gestructureerd Informeel Beraad
gmd Gemeenschappelijke Medische Dienst
gmv Gereformeerd Maatschappelijk Verbond
hrva Hoge Raad van Arbeid
Iaow  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkeloze werkne-

mers
icv Internationale Christelijke Vakverbond
ilo International Labour Organisation
ivb Industrie- en Voedingsbond
ivr Interregionale vakbondsraad
iwr Integrale Werkloosheidsregeling
jwg Jeugdwerkgarantieplan
kab Katholieke Arbeiders Beweging
khv Kerken, vakbeweging en Humanistische Verbond
kkz Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen
kov Katholieke Onderwijs Vakorganisatie
kov Katholieke Onderwijsvakorganisatie
kro Katholieke Radio Omroep
kvp Katholieke Volkspartij
kwl Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden
lisv Landelijk instituut sociale verzekeringen
liwi Landelijk instituut werk en inkomen
loz Ledengroep Onbetaalde Zorgarbeid
lpf Lijst Pim Fortuyn
lto Land- en Tuinbouworganisaties
MarVer Marechausseevereniging
mhp Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel
mkb Midden- en kleinbedrijf
mra Marinus Ruppert Academie
naf Nederlands Arbeidsfront
nas Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland
ncb Nederl. Christelijke Bouwarbeidersbond 
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ncbo Nederlandse Christelijke Bond van Ocerheidspersoneel
ncgb Nederl. Christelijke Grafi sche Bond 
nclab Nederlands Christelijke Landarbeidersbond
nclb Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond
ncov Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond
ncr Nationale Corporatieve Raad
ncrv Nederlands Christelijke Radiovereniging
ncsv Nederlandsch Christelijke StudentenVereniging
ncvgb  Nederl. Centrale Bond van Christelijke Arbeiders(sters) in de bedrijven van Voedings-en 

Genotmiddelen 
ncvhp Nederlandse Christelijke Vereniging voor Hoger Personeel 
ncw Nederlands Christelijke Werkgeversverbond
Nehem Nederlandse HerstructureringsMaatschappij 
nhk Nederlands Hervormde Kerk
nkv Nederlands Katholiek Vakverbond
nmg Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
nosv Nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen
nsb Nationaal-Socialistische Beweging
nvc Nederlandsche Vakcentrale
nvv Nederlands Verbond van Vakverenigingen
or Ondernemingsraad
osv Organisatiewet Sociale Verzekeringen
pbo Publiekrechtelijke Bedrijsorganisatie
pc Plaatselijke Commissie
pcai Protestants-Christelijke Arbeiders Internationale
pco Protestants-Christelijke Onderwijsorganisatie
pco Protestants-Christelijke Onderwijsbond
pcob Protestants-Christelijk Organisatie voor Bejaarden
pcob Protestant-Christelijke Ouderenbond
Pemba Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
pvda Partij van de Arbeid
rac Regionaal Actiecentrum
rba Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening
rco Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties
rksp Rooms-Katholieke Staatspartij
rkwv Rooms-Katholiek Werklieden Verbond
rmu Reformatorisch-Maatschappelijke Unie
rsz Raad voor de Sociale Zekerheid
RvC Raad van Commissarissen
rwi Raad voor Werk en Inkomen
rww Rijksgroepsregeling Werkeloze Werknemers
sbi Slotemaker de Bruïne Instituut
sdap Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
sdm Stichting Dienstverlening Medezeggenschap
ser Sociaal-Economische Raad
sgb Sociale Beleggingsgemeenschap
spn Spaarbank voor Protestants Nederland
svr Sociale Verzekeringsraad
swi Samenwerking Werk en Inkomen
szw Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tica Tijdelijk Instituut voor coördinatie en afstemming 
tov Training, Opleiding en Vorming 
twva Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen
ubo nv Algemene Verzekering Maatschappij ubo
Unie kbo Unie van Katholieke bonden van Ouderen
usu Fonds tot uitkeering bij Werkstaking en Uitsluiting
uwv Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen 
vad Vermogensaanwasdeling
vco Vakcentraleoverleg
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vdb Vrijzinning-Democratische Bond
vip Project Volop in Beweging
vkmo Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties
vng Vereniging van Nederlandse Gemeenten
vno Verbond van Nederlandse Ondernemingen
vnw Verbond van Nederlandse Werkgevers
vpcw Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers 
vpl Vut, prepensioen en levensloop
vr Verbondsraad
vu Vrije Universiteit
vut Vervroegde Uittredingsregeling
vvd Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
wabw Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers
wam Wet Aanpassingsmechanismen
wao Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
wia Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
wir Wet Investeringsrekening
wml Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
wrr Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Wulbz Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid
wva Wereld Verbond van de Arbeid
ww Wachtgeld- en Werkloosheidswet
wwz Wet Werkloosheidsvoorziening 
zw Ziektewet
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Verslagen

Bij het schrijven van deze geschiedenis is gebruik gemaakt van de (jaar)verslagen van het cnv. De rela-
tie tussen een bepaald Verslag en een bepaald jaar is lang niet altijd duidelijk. Dat komt doordat het cnv 
in de loop van de tijd een aantal keren is overgestapt op een andere vorm van verslaglegging. Zo publi-
ceert het cnv gedurende een bepaalde periode twee verslagen: een inhoudelijk verslag en een secretari-
aatsverslag. In het begin van de jaren ’70 verschijnt het Secretariaatsverslag in een aparte uitgave, terwijl 
het inhoudelijke verslag in de vorm van artikelen wordt gepubliceerd in Evangelie & Maatschappij. In 
de jaren ’90 zijn de verslagen vooral op de externe communicatie gericht en bevatten geen verantwoor-
ding van het gevoerde beleid

In onderstaand overzicht wordt de relatie gelegd tussen een verslag en het jaar c.q. de jaren waarop 
dat verslag betrekking heeft.

verslag jaar verslag jaar verslag jaar

1 1909-1910 23 1948-1949 45 1988

2 1910-1911 24  1950-1951 46 1989

3 1911-1912 25 1952-1953 47 1990

4 1912-1913 26 1954-1955 48 1991

5 1913-1914 27 1956-1957 49 1992

6 1915 28 1958-1959 50 1993

7 1916 29 1960-1962 51 1994

8 1917-1918 30 1963-1965 52 1995

9 1919-1920 31 1966-1968 53 1996

10 1921-1922 32 1969-1971 54 1997

11 1923-1924 33 1972-1974 55 1998

12 1925-1926 34 1975-1977 56 1999

13 1927-1928 35 1978 57 2000

14 1929-1930 36 1979 58 2001

15 1931-1932 37 1980 59 2002

16 1933-1934 38 1981 60 2003

17 1935-1936 39 1982 61 2004

18 1937-1938 40 1983 62 2005

19 1939-1940 41 1984 63 2006

20 1941-1945 42 1985 64 2007

21 1946 43 1986

22 1947 44 1987
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Ledencijfers

In deze studie wordt met enige regelmaat stilgestaan bij de ledenontwikkeling. De ledencijfers, die het 
cnv publiceert blijken bij nadere bestudering niet altijd consistent. Zo komt het voor dat het totaal aan-
tal leden in het ene verslag (licht) afwijkt van het aantal in een volgend of vorig verslag. Soms wordt ook 
een aangesloten organisatie ‘vergeten’. Zo wordt in het 28e Verslag het ledenaantal van de Christelijke 
Kunstenaars niet opgenomen, maar in het volgende Verslag wordt die fout goed gemaakt. In de jaren 
’90 publiceert het cnv een reeks verslagen, waarin het aantal rechtstreekse leden ontbreekt. Ook blijkt 
dat het aantal leden dat in de loop van de tijd is opgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek 
niet altijd overeen te komen met de aantallen in de verslagen. Het gaat om kleine verschillen, die het 
beeld van de trendmatige ledenontwikkeling niet beïnvloeden.

CNV Archief

Commissie archieven
Notulen Algemeen Bestuur cnv
Notulen Dagelijks Bestuur
Notulen Verbondsbestuur
Notulen Verbondsraad cnv
Verslagen Algemene Vergadering cnv

In de jaren ’70, ’80 en ’90 (gedeeltelijk) werden de vergaderstukken van de Verbondsraad ingebonden. 
Deze bundels stukken bevatten uiteenlopende aantallen vergaderingen. De vergaderstukken van het 
Algemeen Bestuur worden vanaf 1996 in archiefdozen bewaard.

De Gids
cnv Opinie
Christendom en Maatschappij
E&M
Evangelie en Maatschappij

Andere bronnen

ser, adviezen 1951-2008 (www.ser.nl).
Stichting van de Arbeid, aanbevelingen, adviezen, nota’s, convenanten en verklaringen (www.stichting 
vandearbeid.nl).

Websites

http://statline.cbs.nl/statweb/
www.cnv.nl
www.inghist.nl
www.parlando.sdu.nl
www.parlement.com
www.statengeneraaldigitaal.nl

Foto’s

De foto’s in de Inleiding en de hoofdstukken 1.5, 2.3.3, 3.1.4, 3.3.1, 4.1.1 en 4.1.5 zijn afkomstig uit het 
archief van het Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis te Amsterdam. De overige foto’s zijn 
in beheer bij het cnv foto-archief.
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Het CNV, opgericht in 1909, ontwikkelde zich van een kleine protestantse en 

verzuilde organisatie tot de tweede vakcentrale van Nederland, met een eigen, 

christelijk-sociale identiteit. ‘Voor het volk om Christus’ wil’ laat aan de hand 

van een aantal centrale vakbondsthema’s - sociaal economisch beleid, sociale 

zekerheid en medezeggenschap - zien, dat het CNV een eigen rol heeft gespeeld 

in de geschiedenis van de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Hierbij ligt het 

accent vooral op de laatste vijftig jaar.

De behandeling van de centrale thema’s wordt omlijst door een schets van de 

ontwikkeling van het CNV als organisatie en van het politieke en maatschap-

pelijke netwerk waarbinnen het CNV opereerde. Duidelijk wordt, dat het CNV 

op bepaalde cruciale dossiers (de WAO, gezinsvriendelijk beleid) een voortrek-

kersrol heeft gespeeld en in andere gevallen de rol van wegvoorbereider. Daarbij 

heeft het CNV altijd gezocht naar mogelijkheden om confl icten of belangente-

genstellingen in goed overleg op te lossen.
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