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hoofdstuk 9

SHB “nieuwe stijl”

In de periode, 1986-1991, waarin de Amsterdamse havenarbeiders cacao en gif in 
één adem noemden, hielden beleidsmakers zich bezig met de toekomst van de SHB. 
Bondsbestuurders verwachtten nog steeds veel van een landelijke poolconstructie. 
De ernstige bestuurscrisis die de bond in dezelfde periode doormaakte, leidde 
tot verschillende, ook op de SHB gerichte, initiatieven om zich als het ware te 
rehabiliteren. De resultaten waren wisselend. In Rotterdam ging dat gepaard met 
langdurige stakingen die minder massaal waren dan in het verleden. Massaler was in 
1991 de deelname aan het verzet tegen de ‘versoberingen’ van de wetgeving rond 
arbeidsongeschiktheid.

Visies op toekomst SHB
De bemoeienis met de herstructurering van de havensector bracht minister De Koning 

tot de vraag of de extra gelden voor de SHB pasten binnen de havenbijdrageregeling. Hij 
raadpleegde het AWF dat in het voorjaar van 1986 een rapport publiceerde, waarin het nog 
eens de motieven samenvatte voor de staatssteun aan de leegloopkosten. Deze varieerden 
van het streven naar arbeidsrust door het bieden van bestaanszekerheid, via het behoud 
van deskundigheid, tot versterking van de internationale concurrentiepositie en het dienen 
van het nationaal belang.1 Aandacht kreeg ook de schaduwzijde, te weten de neiging van 
ondernemers, ondanks hun eigen kosten, de leeglooprisico’s bij de havenpool te leggen; 
zowel in hun behoefteopgave aan de SHB als in de bepaling van de omvang van het vaste 
personeelsbestand.2

Het AWF deed tevens onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de regeling. 
Dat pakte voor de SHB vrij gunstig uit. Beperkt tot de Amsterdamse situatie heerste bij 
de inlenende bedrijven tevredenheid over het functioneren van de pool. Het oordeel over 
de kwaliteit van het personeel was positief en ‘nee verkoop’ kwam weinig voor. Over de 
“kostenbewustheid” waren de ondernemers minder te spreken. Ze wensten een flexibelere 
inzet van het personeel, verlaging van het ziekteverzuim en een betere opleiding voor de 
verwerking van containers. De besteking en de vaststelling van het leeglooppercentage 
gaven geen klachten. De omschrijving van de leegloop vond het AWF echter bevreemdend, 
zo telden feestdagen als leeglooptijd mee, evenals doktersbezoek of andere vormen van 
kort verzuim. Een douceurtje voor de ondernemers die “buiten de invloedsfeer” van het 
AWF lag. De slotconclusie meldde dat de improductiviteit geen lange perioden besloeg en 

1 Algemeen Werkloosheidsfonds, Bijdrageregeling havenarbeidsreserve, Zoetermeer, 12 maart 1986, pp. 47-49 
- IISG-AHBd.
2 Idem, pp. 38 en 42.
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niet herleid kon worden tot een vaste groep arbeiders. In die zin was er geen sprake van 
een overcompleet.3

Het AWF was niet gevraagd een uitspraak te doen over de voortzetting van de financiering. 
Wel stelden de onderzoekers vast dat de aanvullende voorzieningen in de akkoorden de 
regeling sterk uitrekten. Aan de oorspronkelijke bedoeling om de haven te verzekeren van 
een personeelsbestand dat een fluctuerende werkaanbod aankon, was het voorkómen van 
gedwongen ontslagen toegevoegd. Een overgang van sociale zekerheid naar arbeidsmarkt-
beleid, met het gevaar “een bijzondere voorziening te worden om de financiële gevolgen 
van herstructurering op te vangen”.4 Andere sectoren kenden zo’n opvang niet, terwijl ze 
via de premies wel bijdroegen aan het werkloosheidsfonds. Een situatie die vroeg of laat 
vragen zou oproepen over de rechtvaardigheid van de specifieke havenregeling.

De verruiming van de doelstelling en de gestegen kosten waren aanleiding een wijzi-
ging van de financieringsvorm aan te bevelen, namelijk herstel van de rijksbijdrage aan het 
AWF, dus de terugkeer naar de situatie van voor 1982. Dit betekende dat de oude basisre-
geling voor de helft en de nieuwe herstructureringsregeling volledig voor rekening van de 
staat kwam.5

De directie van de SHB berichtte de ondernemingsraad dat “geen ingrijpende verande-
ringen” te wachten stonden.6 Ze gaf de leegloop een wat strakkere omschrijving en bond 
de omvang van de SHB per kalenderjaar aan een maximum. Onbesproken bleef dat de 
verwijzing naar andere sectoren de uitzonderingspositie van de havens, met een nationaal 
economisch belang als fundament, haar vanzelfsprekendheid verloor. Hoe bedreigend dat 
voor de havenpools was, zou moeten blijken. Bestuurders van de Vervoersbond FNV gin-
gen in een drietal rapporten op onderzoek uit.

Deze rapporten stonden tegen de achtergrond van de beleidsnota van de bedrijfsgroep 
havens voor de periode 19871990 die stelling nam tegen de ontwikkeling naar een flexi-
bele arbeidsorganisatie volgens het model ‘kern/periferie’. Voorkomen moest worden dat 
een vaste kern de nieuwe functies vervulde, contractanten de resterende ‘oude’ arbeid op 
afroepbasis verrichtten en los-vaste arbeiders van satellietbedrijven de pieken voor hun 
rekening namen.7 Dat trok de arbeidsvoorwaarden uit elkaar en zou de SHB uithollen.

Het eerste rapport stelde een landelijk georganiseerde en paritair bestuurde SHB voor die 
op vier uitgangspunten rustte.8 a) Handhaven garantiesysteem. b) Vasthouden van haven 
als werkgebied, immers een voorwaarde voor de bijdrage van het AWF, en uitbreiden naar 
havengebonden arbeid, dus ook expeditie en distributie. c) Behouden van dezelfde, alge-
mene arbeidsvoorwaarden voor alle havenarbeiders. d) Handhaven SHB als enig inleenbe-
drijf; in bijzondere situaties inhuur derden via de SHB.

3 Idem, pp. 55-60.
4 Idem, pp. 67, 68.
5 Idem, pp. 76, 77.
6 Verslag overlegvergadering ondernemingsraad, 7 mei 1986 - IISG-AHBd.
7 Vervoersbond FNV, Beleidsnota bedrijfsgroep havens 1987-1990, Lading voor de toekomst, Utrecht, 1987,  
pp. 4, 5.
8 P. Rosenmöller, Plaats en positie van de toekomstige SHB, 20 oktober 1987 - IISG-AHBd.
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Het tweede rapport was als het eerste geënt op de Rotterdamse ontwikkelingen, maar 
door de aandacht voor sjoemelpraktijken sloot het goed aan op de Amsterdamse situatie. 
Voor de “schimmige bedrijfjes” bood de uitbestedende, flexibele onderneming nieuwe 
mogelijkheden. Ze namen – voor lagere kosten – de werkzaamheden over die eerder tot 
de activiteiten van het bedrijf behoorden en bij gelegenheid bij de SHB terechtkwamen. 
Een dergelijke ondermijning van de SHB kon langs verschillende wegen plaatsvinden. De 
subcontractor viel onder een goedkopere CAO en liet ook sjouwwerk verrichten, of was lid 
geworden van de SVZ, zodat de uitbesteding leek op het onderling “overdragen van werk” 
dat de CAO toestond op het moment dat de SHB geen arbeiders beschikbaar had. Of de 
subcontractor was geen lid en gebruikte de chaos van “het zwarte en grijze circuit”.9

Het derde rapport was evenals het eerste van de hand van Rosenmöller.10 Hij bracht 
de SHB ter sprake bij de erkenning van havenwerk als “een vak” dat voorbehouden was 
aan arbeiders in dienst van de stukgoedbedrijven èn de SHB en nodig om koppelbazen te 
weren die niet gekwalificeerde contractanten tewerkstelden. Daarnaast herhaalde hij het 
pleidooi voor een landelijke structuur van de SHB, waarin ook Vlissingen en Terneuzen 
opgenomen waren, zodat het mogelijk werd de uitzendbureaus uit de zuidelijke havens 
te verdrijven.

Ook een door De Koning ingestelde paritaire commissie hield zich bezig met een landelijke 
havenarbeidsreserve. Ze beperkte zich tot een “definitieve wederzijdse samenwerking” 

9 K. van Nimwegen, SHB of chaos, 12 januari 1988 - idem.
10 P. Rosenmöller, Als de toekomst je wat waard is …, 5 april 1988 - idem.

Opstandig volk neemt de tijd, 28 oktober 1981 - foto Piet den Blanken
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tussen de SHB Amsterdam en Rotterdam.11 Een samenwerkingsverband met de Zeeuwse 
havens maakte voorlopig geen kans, omdat de dagkosten van de extra ingeleende haven-
arbeiders ongeveer eenderde minder bedroegen dan die van hun Hollandse collega’s. De 
commissie tekende dus, met instemming van de bondsvertegenwoordiger, voor een con-
structie die niet eens regionaal genoemd kon worden. Voeg daarbij dat de bestuursvorm 
onbesproken bleef en de landelijke paritaire SHB nam alleen in de toekomstvisie van de 
bond een prominente plaats in.

In de drie bondsrapporten was niets te bespeuren van enige onzekerheid over de leeg-
loopsteun door het AWF, de voorziening leek vanzelfsprekend. Curieus, omdat in 1987 
de minister meerdere malen met intrekking van de (extra) havenbijdrage had gedreigd.12 
De vrees over het voortbestaan van de SHB bestond echter wel. De nieuwe impuls aan de 
aloude sjoemelpraktijken in de vorm van uitbesteding en ‘CAO-vlucht’ was daar verant-
woordelijk voor. Het antwoord daarop van de bedrijfsgroep havens, de Operatie Stofkam, 
kwam begin 1990.13

De verschillende toekomstscenario’s lieten niet veel over van de oorspronkelijke 
regulering van de havenarbeidsvoorziening. In Amsterdam beheerste de seizoensgebonden 
aanvoer van cacaobonen steeds meer de opvang van de schommelingen in de vraag naar 
arbeidskracht.

Zorgelijke toekomst
De volgende in de reeks studies over de toekomst van de SHB, deze keer in opdracht 

van de Vereniging van Rotterdamse Stuwadoors, richtte zich op de leegloop als gevolg van 
het tijdelijk overcompleet door het beleid van geen gedwongen ontslagen.14 Deze viel onder 
de herstructureringsregeling van het AWF (70 procent) die na 1990 eindigde. En daarmee 
ging deze studie – verricht door een oude bekende: R. de Boer – over een toekomst zonder 
extra bijdrage van het AWF.

De Boer zag twee strijdige ontwikkelingen.15 Aan de ene kant een grotere voorspel-
baarheid van het ladingaanbod door een toegenomen, technologische beheersing van de 
transportketen. Deze bood de afzonderlijke – grotere – bedrijven meer mogelijkheden de 
pieken en dalen intern te reguleren, hetgeen tot een minder beroep op de SHB zou leiden. 
Aan de andere kant, een groeiende grilligheid van de vraag naar arbeidskracht door de 
toegenomen scheepsgrootte en scherpere vaarschema’s die de transportketen gevoeliger 
maakte voor verstoringen op de korte termijn. Een kleinere SHB – ”arbeidsverschaffer in 
laatste instantie” – moest daarin voorzien door een grotere flexibiliteit in arbeidstijden 

11 Eindverslag werkgroep regionale samenwerking havenpools, februari 1988, p. 8 - idem.
12 Zie hiervoor pp. 210 en 212.
13 Stofkam startte in maart 1990 op initiatief van de vakbondsgroep bij de Rotterdamse SHB en trachtte de haven 
op een directe manier te vrijwaren van koppelbazen en andere “oneigenlijke praktijken”. Kaderleden bezochten een 
bedrijf na een ‘opsporingsbericht’ van de ingestelde telefoonwacht, constateerden ‘illegale’ bezigheden en eisten 
omzetting in een reguliere baan - H. Boot, Meer volwaardig werk (gesprek met Joop Verroen, lid van het bestuur 
van de Vervoersbond FNV), in: Solidariteit, november 1990.
14 Adviesbureau Rients de Boer, De toekomst van de SHB-pool in Rotterdam, Dordrecht, november 1988, p. 14 
(hierna: Toekomst pool).
15 De Boer, Toekomst pool, p. 10.
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en werkschema’s (zeven maal 24 uur ‘open’), in functies (ruimere combinaties) en werk-
terrein (havengebonden, sjorwerk, expeditie). Daarvoor waren aanpassingen in de CAO 
nodig, zoals de invoering van een aantal loonschalen “aan de onderkant” en verkorting van 
de uitleenduur tot één uur.16

Van een landelijke SHB verwachtte De Boer niets, samenwerking tussen de pools 
in de Hollandse en Zeeuwse havens vergde gelijkgetrokken arbeidsvoorwaarden en een 
dwingend initiatief van de minister. Over de bestuursvorm van de SHB was De Boer zeer 
uitgesproken. Een paritaire structuur met een onafhankelijke voorzitter leek hem urgent, 
omdat de rechtstreekse betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers een 
voorwaarde was om de gewenste veranderingen met succes te kunnen doorvoeren.17 De 
opdrachtgever liet overigens weten niets te zien in het medebestuur door bonden en 
werknemers.18

Voor de financiering van de extra leegloop stelde De Boer een bufferfonds voor, gevormd 
door de garanderende deelnemers, het AWF en de door ouderenregelingen vrijvallende 
middelen bij het pensioenfonds. De verwachting was dat van de financiële begrenzing van 
het fonds een sturende en sanerende werking uitging.19

De bondsbestuurders merkten op “niet zoveel nieuws” gelezen te hebben, maar waren 
positief over de hoofdlijnen van het onderzoek.20 Dit in tegenstelling tot de ondernemings-
raad van de Rotterdamse SHB die een “nog grotere flexibiliteit” afwees en de paritaire 
besturing verwierp, omdat deze, evenals het bufferfonds, een einde maakte aan de col-
lectieve verantwoordelijkheid van de ondernemers.21

De Boer kreeg wel steun voor zijn ideeën over de voortzetting van het Van der Louw 
akkoord, de instroom van jongeren (personeelsstop vanaf 1979) en een scholings-
plan.22 Omgezet naar de Amsterdamse SHB, leidde zijn toekomstbeeld tot de volgende 
verwachtingen:
— onzekerheid over de herstructureringssteun van het AWF na het Lems akkoord,
— verdere daling van het personeelsbestand bij een toenemend belang van een 

piekregeling,
— doorzettende flexibilisering en verbreding van het werkterrein, plus aanpassingen in 

de CAO om dat mogelijk te maken,
— medebeheer op bedrijfsniveau als middel om veranderingen door te kunnen voeren; 

weinig kans op een landelijke SHB.

Drie jaar later verrichtte het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam een onderzoek naar de 
“piekgevoeligheid”. Want nog steeds pakte de containerisatiegraad bij de verscheping van 
de cacao lager uit dan het Lems akkoord verwachtte. Over 1990 bedroeg deze 22,5 procent 

16 Idem, pp.19-22.
17 Idem, p. 10.
18 de Volkskrant, 24 november 1988.
19 De Boer, Toekomst pool, 15, 16.
20 Vervoersbond FNV, Aan de leden van het vakbondsafdelingsbestuur SHB, 25 november 1988 - idem.
21 OR SHB (Rotterdam), Verslag bijeenkomst over het rapport De Boer, 7 december 1988 - IISG-AHBd.
22 Ondernemingsraad SHB Rotterdam, 7 december 1988 - idem.
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bij een prognose van 33,0.23 De cacaoafhandeling bleek dus conventioneler en arbeidsin-
tensiever. Het gevolg was dat gedurende de periode van de cacaopiek, november/mei, de 
gemiddelde personeelsbehoefte het beschikbare bestand overtrof, met tientallen en soms 
met honderden. In de periode mei/november gebeurde het omgekeerde.24 Deze omstan-
digheden noemde het rapport “het piekprobleem”, waarvoor het zes oplossingsrichtingen 
bood.25 Hier een samenvatting, vergezeld door het commentaar (*) van de opinievormende 
secretaris van de ondernemingsraad, Hekking.26

1.  Regionalisering. Uitbreiding van de werking van de SHB tot het Noordzeekanaalgebied. 
Buiten de Amsterdamse haven waren de lonen lager, daarom moest de stukgoed CAO 
algemeen verbindend verklaard worden. De uitwisseling met Rotterdam viel hier ook 
onder.
* Hekking voegde daaraan het werk buiten de directe sfeer van de haven toe; onder 
dezelfde voorwaarden als van de deelnemende bedrijven. Bovendien zou de gemeente 
Amsterdam bij de uitgifte van grond aan nieuw te vestigen bedrijven voorwaarden kun-
nen stellen, bijvoorbeeld gebruikmaken van de SHB. De pieken in Rotterdam waren niet 
aanvullend, zodat slechts sprake was van een verschuiving van arbeidsplaatsen.
2.  Deeltijdarbeid. Invoering van contracten met een minimum (kon nul zijn) en een maxi-
mum aantal uren. De hoeveelheid te verrichten arbeid bepaalde de reële omvang. Naast de 
flexibele beschikbaarheid vormden de lagere leegloopkosten een voordeel.
* Hekking wees dit zonder meer af.
3.  Diversificatie. Met de Antwerpse haven als voorbeeld volgde voor “de middellange ter-
mijn” het voorstel het personeelsbestand van de SHB op te delen in verschillende beroeps-
categorieën met bijbehorende loonschalen.
* Hekking vermoedde, mede gezien het ontbreken van enige uitwerking, de Antwerpse 
combinatie van loon en werkloosheidsuitkering die hij “sociaal onaanvaardbaar” vond.
4.  Uitzendformule. Uitleen aan bedrijven buiten de haven, met de SHB als regulier uit-
zendbureau, inclusief de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.
* Hekking wees er op dat deze uitleen al bestond, maar dan wel onder de stukgoed CAO.
5.  Uitbreiding naar expeditie/distributie. Vereist ook aanpassing CAO, omdat de lonen in 
de stukgoed CAO 20 tot 25 procent hoger waren dan in het beroepsgoederenvervoer.
* Hekking meende dat niet de stukgoed CAO een hindernis was, maar het feit dat “werk-
gevers voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten”.
6.  Opsplitsing in kleinere pools. Naast een veempool enkele andere subpools, waar de leeg-
loopkosten voor rekening van de afzonderlijke groepen bedrijven kwamen.
* Hekking ging het om een garantie voor bijvoorbeeld de gezamenlijke veembedrijven of 
machinale sector. Dus geen afzonderlijke pools, uitwisseling was nodig om de specifieke 
leegloop te voorkomen en daarmee verstarring en verdeeldheid.

23 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Piekprobleem in de haven in relatie met de toekomst SHB, 26 juni 
1991, p. 1 (hierna: Piekprobleem).
24 Idem, pp. 3,4. De tonnages conventionele cacao daalden licht, van 339.197 (1986) naar 338.120 (1990).
25 Idem, pp. 7, 8.
26 H. Hekking, Persoonlijke visie op de nota “Piekprobleem in de haven van Amsterdam in relatie met de toe-
komst van de SHB”, juli 1991 - IISG-AHBd.



shb ‘nieuwe stijl’ 235

In een slotwoord vatte het Gemeentelijk Havenbedrijf de oplossingsrichtingen samen in 
“een SHB nieuwe stijl”, paritair bestuurd en flexibel georganiseerd. Zolang die er nog niet 
was, diende het voortbestaan van de SHB verzekerd te worden door een nieuwe extra bij-
drage van het AWF, bijvoorbeeld via een herleefde B-pool.27 Een door het Havenbedrijf 
gevormde paritaire werkgroep sprak in dit verband van “seizoenswerkers in vaste dienst”.28

Tegen het einde van de jaren tachtig kon een voorlopige balans opgemaakt worden van een 
decennium herstructurering in het bijzonder van de SHB. Uitholling van de poolfunctie 
was één kant, het hardnekkig verzet van de poolarbeiders een andere.

Decennium herstructurering
In cijfers uitgedrukt, betekende een decennium herstructurering voor de SHB een bijna 

halvering van het personeelsbestand en een ruime verdubbeling van het aantal ingeleende 
mensdagen. En dat terwijl de Amsterdamse haven, waaraan de SHB haar diensten ver-
leende, na twee jaar lichte teruggang in 1990 een nieuw overslagrecord boekte met 31,4 
miljoen ton. Een stijging ten opzichte van 1981 met een factor 2,7 die vergezeld ging met 
een daling van het stukgoedaandeel van 10,5 naar 8,5 procent.29

Tabel 9.130 – Personeelsgegevens SHB Amsterdam

 Bestand Inleen    Arbeidsongeschikt     Leegloop

1981     851  2.797 15,6 % 17,6 %

1990     442  6.364 15,8 % 10,1 %

De toegenomen inleen (studenten, Het Kappie, SHB Rotterdam; in 1991 een nieuwe stij-
ging naar 9.455 mensdagen) liet zowel de beoogde flexibilisering als de uitholling van de 
klassieke poolfunctie zien. De prominente rol van de SHB in de reorganisatie van de stuk-
goedsector versterkte dit disfunctioneren en riep als herstructureringsregeling ernstige 
vragen op bij de subsidiënt (AWF) over de toekomst van de SHB.

Ondanks deze spectaculaire verschuivingen en de afnemende betekenis bevatten de 
vele bespiegelingen over die toekomst een opvallende herhaling van zetten. Bepaalde 
voorstellen bleven terugkomen zonder gerealiseerd te worden en tegelijkertijd oefenden 
ze invloed uit. Zo brachten de ondernemers, met name de Rotterdamse, regelmatig de 
Antwerpse toestanden als voorbeeld naar voren. Tevergeefs, maar niet zonder gevolgen, 
gezien de toegenomen beschikbaarheid en inzetbaarheid van de havenarbeiders. Hetzelfde 
lot trof het plan voor een landelijke SHB dat de bedrijfsgroep havens als een mantra naar 
voren bracht en dat voor veel problemen een oplossing zou zijn. Het bleef een wens, maar 
verleende de detachering van Rotterdamse SHB’ers een zekere rechtvaardiging. Op een 
vergelijkbare manier overleefden de ideeën van de ondernemingsraad voor de uitbreiding 
van het werkterrein tot buiten de haven het decennium. Er kwam weinig van terecht, maar 

27 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Piekproblemen, p. 8 - idem.
28 Werkgroep extra bijdrage/Coopers &Lybrand, Amsterdam 1991, pp. 13 en 15 - idem.
29 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag Amsterdamse haven, 1980-2008).
30 SHB, Personeel Jaarverslag 1981. SHB, Verslag over het jaar 1991 - IISG-AHBd.
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het specifieke karakter van de havenpool dat tot de bijdrageregeling inspireerde, stond 
daarmee ter discussie.

Even opvallend was dat de voorstellen over een toekomstige SHB niet tot een besluit-
vormingsproces leidden. Van welke organisatie of instantie ze ook afkomstig waren. Dit 
was geen technische onvolkomenheid of een gebrek aan bereidheid van de sociale part-
ners om gevoelig liggende akkoorden af te sluiten. De prijs was eenvoudig te hoog. Een 
paar duizend overcompleten ging met ouderenregelingen weg, voor een deel betaald uit de 
pensioengelden en een ‘solidariteitsheffing’. De achterblijvers droegen financieel bij aan de 
arbeidstijdverkorting, verloren de controle over de roostervrije dagen, kregen te maken met 
een verhoogde werkdruk en gezondheidsschade door onder meer bestrijdingsmiddelen.

Toch nam de bedrijfsgroep havens die de akkoorden sloot een bijzondere positie in binnen 
de voor de Nederlandse vakbeweging ongunstige krachtsverhoudingen. De grens van geen 
gedwongen ontslagen illustreerde dat. Hoe defensief de sociale akkoorden ook waren, ze 
stonden onder de voortdurende druk en kritiek van groepen havenarbeiders, waarin de 
vakbondsleden in de ondernemingsraden van de SHB een aanjagende en voortrekkende 
rol speelden. En daar zou de verklaring kunnen liggen van de opeenstapeling van ideeën 
over een te veranderen SHB die niet tot een samenhangend plan te smeden waren ten gun-
ste van de ene of de andere partij. De oppositie was niet sterk genoeg om alternatieven te 
ontwikkelen en af te dwingen, maar kon voorkomen dat een scenario van ‘super sanering 
en flexibilisering’ realiteit werd. Het gevolg was wel dat binnen de structuur van de SHB 
aanpassingen plaatsvonden, zoals de detachering, de inleen van Het Kappie en de veem-
pool, die vroeg of laat uitgewerkt zouden zijn. Kunstgrepen die de status van de SHB geen 
goed deden en tot probleemgebied maakten. In de verdere jaren negentig zou dat blijken.

Eind jaren tachtig trachtte de Vervoersbond FNV met een Masterplan de regie van de 
ontwikkelingen in de havens naar zich toe te trekken. De paritaire besturing van de SHB 
en de regionale uitwisseling namen daarin een vitale plaats in.

Masterplan
Op de dag dat de Rotterdamse Havenpersclub Kyoto hem uitriep tot “Havenman van 

het jaar 1988” verraste Rosenmöller de genodigden. Niet vanwege zijn aanvaarding van 
de prijs die vóór hem havenondernemers ontvingen, maar door de lancering van een 
Masterplan dat de herstructurering van de stukgoedsector een nieuwe impuls moest 
geven.31

Rosenmöller was van mening dat de met sociale akkoorden bereikte arbeidsrust ruimte 
voor nieuwe kansen bood. “Dan moet je bereid zijn initiatieven te nemen, je niet van de 
werkgevers afhankelijk te maken, maar zelf een opvatting hebben over hoe een haven 
georganiseerd moet zijn (…).”32 Hij legde de ondernemers een totaalplan voor met als kern 
de voortzetting na 1990 van het beleid van geen gedwongen ontslagen. Mogelijk te maken 
door de inzet van extra reserves van het pensioenfonds (190 miljoen gulden). “We houden 

31 Het Financieele Dagblad, 18 januari 1989.
32 de Volkskrant, 24 mei 1988.
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de werkgevers een worst voor in de vorm van het wegvallen van de dure sociale regelingen. 
Maar daar staat ook wat tegenover.”33 Dat laatste had vooral betrekking op de twee andere 
thema’s (‘luiken’) van het Masterplan, de veiligstelling van de toekomst van de SHB en de 
voltooiing van de fysieke herstructurering van de Rotterdamse haven.34 Na de SVZ vond 
ook de SVN dit een aansprekend plan, maar verving het ‘derde luik’ door beheersing van 
de extreme schommelingen in het ladingaanbod.35

Na bijna een jaar overleg volgde begin december 1989 een akkoord tussen de vervoers-
bonden en de scheepvaartverenigingen36 dat een Amsterdams pamflet omschreef als “één 
van de ingrijpendste onderhandelingsresultaten ooit in de haven plaatsgevonden”.37 De 
bondswoordvoerder doelde op de werkgelegenheidsgarantie tot en met 1995, waarbij het 
werkgeversdeel van de pensioenpremies het geld leverde voor bestaande en nieuwe (oude-
ren)regelingen.38 Voor Amsterdam sloot de Vervoersbond FNV een deelovereenkomst met 
de SVN die voor alle betrokken stuwadoorsbedrijven een eenmalige herbezetting vastlegde 
van de door de ouderenregeling vrijkomende arbeidsplaatsen. Ook verplichtte de SVN zich 
in de periode 1990-1993 via het leerlingstelsel elk jaar een klas van zestien leerlingen te 
formeren. De overige afspraken golden vooral de SHB:
— herbezetting door een “één op één vervanging”, tot een maximum van 52 mensen,39

— aanname van zes jongeren voor 1990 en scholing voor nieuw en zittend personeel,
— bijdrage vervoersbond aan effectiviteit pieksituatieregeling en een voorstel voor een 

paritair bestuur.
Het paritair bestuur maakte deel uit van een algemene herziening van de SHB die 

de bekende elementen als uitwisseling en landelijke structuur (“in een later stadium”) 
bevatte. De uitwerking van de bestuursvorm – vier leden namens de vervoersbonden en 
vier ondernemersafgevaardigden, onder jaarlijks wisselend voorzitterschap – kwam voor 
rekening van een paritaire begeleidingscommissie die voor 1 april 1990 klaar moest zijn.40

“En toen kwam de aap uit de mouw”, concludeerden kaderleden van de bedrijfsgroep 
havens in de sectorraad ‘non bulk’ bij de toelichting van het Masterplan. Zoals twee-
eneenhalf jaar eerder bij het Delftse akkoord bleek amendering niet mogelijk.41 De door 

33 Het Vrije Volk, 17 januari 1989. Het betrof de paritair bestuurde Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en 
Havenbedrijven, in 1997 opgegaan in OPTAS Pensioenen NV. Aanleiding om de extra reserves aan te wenden was 
het plan van de toenmalige minister van Financiën, O. Ruding, om deze te belasten.
34 Vervoersbond FNV, Masterplan, 16 januari 1989 - IISG-AHBd.
35 SVN, Jaarverslag 1989, p. 15 - idem.
36 Overlegresultaat Masterplan Vervoersbond FNV, 4 december 1989 - idem.
37 Vervoersbond FNV, Aan leden Amsterdamse haven, Masterplan afgerond, 7 december 1989 - idem.
38 Overlegresultaat Masterplan Vervoersbond FNV, p. 2 - idem.
39 Aan de regeling namen 57 operationele personeelsleden deel - SHB, Verslag over het jaar 1990, p.4 - idem. 
Een paritaire commissie bestudeerde de “wenselijkheid en haalbaarheid” van een veem- en controlepool. Deze 
kwam er eind 1991, zie hiervoor p. 206.
40 Overlegresultaat Masterplan Vervoersbond FNV, 4 december 1989 - idem.
41 Vervoersbond FNV, non bulk Sectorraadsvergadering 6 december 1989 - idem. Bulkgoederen - met als 
kenmerken: onverpakt en homogeen - zijn onder te verdelen in nat massagoed, bijvoorbeeld ruwe olie; en droog 
massagoed, bijvoorbeeld ertsen. Non bulk zijn alle goederen die niet aan deze voorwaarden voldoen.
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Rosenmöller als “perestrojka van bovenaf” betitelde koers riep kritiek op.42 Met succes 
ijverden de ondernemingsraden van de twee havenpools voor hun directe betrokkenheid 
bij de uitwerking van de verschillende onderdelen.43

Allereerst trof dat de in gang zijnde tewerkstelling in Amsterdam van Rotterdamse 
SHB’ers. Deze maakte in het Masterplan deel uit van wat “regionale uitwisseling” heette 
en met Vlissingen/Terneuzen als derde partner ondersteund moest worden door een inter-
regionaal aannamebeleid. Al kort na de feestelijke presentatie van het Masterplan trad de 
ondernemingsraad van de Rotterdamse SHB als spelbreker op. Na een negatief advies in 
september 1989 dat de directie naast zich neerlegde, volgde eind december een verweer 
bij de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof. Het belangrijkste twistpunt 
betrof de werkgelegenheid bij de (Rotterdamse) SHB. De ondernemingsraad stelde een 
tekort vast dat overwerk en illegale inhuur van derden opriep, de werkdruk verhoogde en 
de positie en werking van de SHB ernstig benadeelde.44 De directie bestreed dat en kreeg 
gelijk van de rechter, waarna de detachering doorliep tot november 1990 (bij een dalend 
aantal – 1989: 12.186, 1990: 1.541 mensdagen45).

Feitelijk vond in de tweede helft van 1990 geen detachering meer plaats, maar zolang 
definitieve besluiten uitbleven, wenste het bestuur van de Rotterdamse SHB “het prin-
cipe van de uitwisseling te handhaven”, om te beginnen tot mei 1991. Toepassing zou 
alleen geschieden bij leegloop, een “morele plicht” tegenover het AWF.46 Van een ‘struc-
tureel overcompleet’ was dus kennelijk geen sprake meer. Dat was ook de conclusie van 
de vervoersbond op basis van de ‘verborgen tekorten’ die de actie Stofkam in beide havens 
blootlegde.47

Toch diende de directie van de Amsterdamse SHB een verzoek in tot tewerkstelling van 
ongeveer 25 Rotterdammers gedurende de cacaopiek 1990/1991 (“niet dagelijks”).48 De 
Rotterdamse ondernemingsraad zag hier niets in en de Amsterdamse collega’s besloten 
negatief te adviseren.49 Het gevolg was dat de twee directies afzagen van de voortzetting 
van de detachering.50 En daarmee was dit cruciale aspect van de beoogde regionale uitwis-
seling uit het Masterplan voorlopig op een dood spoor beland.

In de toelichting op het negatief advies huldigde de Amsterdamse ondernemingsraad de 
stelling “SHB de arbeidspool in de haven”. Dat betekende enerzijds de aanname van nieuw 

42 de Volkskrant, 24 mei 1988.
43 Verslag scholingsbijeenkomst ondernemingsraden SHB Kamphorst Voorthuyzen, 23 april 1990. Een grote 
meerderheid steunde het Masterplan in het referendum van 31 januari 1990 - IISG-AHBd.
44 Verzoekschrift ondernemingsraad SHB Rotterdam, 22 november 1989. Verweerschrift SHB, 20 december 
1989. Pleidooi namens ondernemingsraad SHB, 4 januari 1990. Rapportages (gevoegd bij het pleidooi) uit de actie 
Stofkam over de maanden oktober en november 1989 die het gebruik van “louche bedrijfjes” en derde en vierde 
taken aantoonden, ondersteunden de redenering van de ondernemingsraad - idem.
45 SHB (Amsterdam), Verslag over het jaar 1990, p. 40 - idem.
46 A. Stolk, voorzitter bestuur SHB en directielid ECT, Verslag overlegvergadering SHB, 1 oktober 1990 - idem.
47 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 11 juni 1990. In de cacaovemen bijvoorbeeld waren buiten de CAO om meer-
dere uitzendbureaus actief. In IJmuiden loste de bemanning de cacao op een Nigeriaans schip, hetzelfde gebeurde 
bij Russische koelschepen. Actie Stofkam, 6 december 1990 - idem.
48 M.J. Haak, Aan OR SHB, Adviesaanvraag tewerkstelling SHB Rotterdam, 8 oktober 1990 - idem.
49 Verslag extra vergadering ondernemingsraad SHB Amsterdam, 29 oktober 1990 - idem.
50 Ondernemingsraad SHB Rotterdam, Jaarverslag 1990, p. 9 - idem.
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personeel om de tekorten tijdens de cacaopiek weg te werken en anderzijds de verbindend-
verklaring van de stukgoed CAO voor het Noordzeekanaalgebied om uitzendbureaus uit 
te sluiten. Mochten de pieken ook dan niet opgevangen kunnen worden, was inschakeling 
van Het Kappie mogelijk. Deze benadering hield dus een wijziging in van de pieksituatie-
regeling, een ander aspect van ‘luik 2’ (na vasten en SHB’ers, volgden de ‘kappies’ en de 
chauffeurs voor de autoboten).51

De inleen van Het Kappie was het spiegelbeeld van de tewerkstelling van 
Rotterdammers.52 Toen de laatste in het vierde kwartaal van 1989 aanzienlijk daalde en 
vanaf 1 november stillag, besloten de vervoersbond en de directie van de SHB tot een loon-
suppletieregeling voor de Zaanse los- en laadploeg.53 Deze garandeerde voor de periode 
december 1989/mei 1990 dagelijks twintig tot dertig kappies bij leegloop een aanvulling 
op hun werkloosheidsuitkering van 30 procent van het dagloon.54

Een jaar later vroeg de directie advies over het vervolg van de suppletieregeling, waarop 
de ondernemingsraad afwijzend reageerde.55 Aansluitend op de bij de detachering gevolgde 
redenering zou de verbindendverklaring van de CAO ook voor arbeiders van Het Kappie 
moeten gelden. Bij voorkeur kwamen ze in dienst van de SHB, met als consequentie dat de 
al jaren betwiste pieksituatieregeling overbodig zou zijn.56

De Vervoersbond FNV dacht daar anders over en sloot ruim een maand later met de stu-
wadoorsbedrijven een overeenkomst, waarin de piekregeling bleef zoals die was. De deta-
chering van Rotterdammers bleef dus tot de mogelijkheden behoren. Aanvullend volgden 
afspraken over de tewerkstelling van SHB’ers bij de veembedrijven (veempool). Daarnaast 
zou de herbezetting in 1991 een uitbreiding ondergaan naar arbeidsplaatsen die vrijkwa-
men door ontslag (naar schatting tien personen). Tot slot besloten partijen gezamenlijk de 
minister te verzoeken de extra bijdrage aan de leegloopfinanciering te handhaven.57

De kritiek op de suppletieregeling bleef, ook omdat de ‘kappies’ slechts konden reke-
nen op een werkzekerheid van vier maanden.58 Door een verlenging tot zes maanden, plus 
een uitbreiding van het aantal, leken SVN en Vervoersbond FNV enigszins aan deze kri-
tiek van de ondernemingsraad tegemoet te komen. De aanleiding tot deze maatregel was 
echter een geheel andere.

De stuwadoors voorzagen voor de eerste maanden van 1991 een extreme drukte die ze met 
spoed wensten op te vangen. De te verwerken goederen, met name cacao, kwamen in een 
kortere tijd binnen en gaven Amsterdam steeds meer het karakter van een “winterhaven” 
met een belangrijke droge kant (opslag). De SHB was daar niet tegen opgewassen, op de 

51 Zie hoofdstuk 7, noot 81.
52 Zie tabel 8.1.
53 Derde kwartaal van 1988 en 1989, respectievelijk: 1.537 en 1.180, vierde kwartaal: 1.190 en 543 - SHB 
Amsterdam, Verslag over het jaar 1990, p. 40 - IISG-AHBd.
54 Loonsuppletieregeling voor werknemers Zaanse los- en laadploeg Het Kappie, 10 november 1989 - idem.
55 M.J. Haak, Aan ondernemingsraad van de SHB, Adviesaanvraag inzake loonsuppletieregeling voor werk-
nemers van de Zaanse los- en laadploeg Het Kappie, 18 oktober 1990 - idem.
56 Verslag extra vergadering ondernemingsraad SHB Amsterdam, 29 oktober 1990 - idem.
57 Afspraken Vakgroep Algemene Stuwadoorsbedrijven der SVN met Vervoersbond FNV naar aanleiding van 
pieksituatieregeling, 7 en 14 december 1990 - idem.
58 Notulen van extra overlegvergadering SHB, 2 januari 1991 - idem.
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langere termijn was een extra piekpool voor de cacao onvermijdelijk. Voordat het zover 
was, waren echter op de kortste termijn maatregelen nodig.59 Naast de genoemde verlen-
ging volgden januari 1991 afspraken over een verruiming van de mogelijkheden op zondag 
te werken en een versnelde herbezetting door tien mensen in dienst te nemen.60

Deze maatregelen zetten echter geen rem op de ‘vreemde inhuur’. Onder de naam van 
Het Kappie waren minimaal dertig contractanten van een uitzendbureau gesignaleerd. 
Voor de ondernemingsraad was deze, ook voor de Zaankanters schadelijke, ontwikke-
ling reden voor een gesprek. Een door secretaris Hekking ingebracht discussiestuk loog 
er niet om. “Bepaalde bedrijven rotzooien maar wat aan en iedere vreemde ‘kop’ die in 
de haven werkt, krijgt nu het predikaat ‘Kappie’.”61 Versterkt door de loonsuppletierege-
ling ondermijnde, volgens Hekking, Het Kappie zowel de positie van de SHB’ers (lagere 
loonkosten) als het oorspronkelijke monopolie van de SHB. Pas wanneer de ‘kappies’ 
onder de verbindend verklaarde CAO vielen, kon gesproken worden van “normalisering” 
van hun positie. Uit solidariteit en gegeven de al jaren bestaande aanwezigheid pleitte de 
ondernemingsraad tegelijkertijd voor hun scholing en begeleiding. Het Kappie verschilde 
niet wezenlijk van mening met de ondernemingsraad. De vertegenwoordigers lieten weten 
dat een incidentele tewerkstelling in Amsterdam genoeg was (“van oudsher een graantje 
meepikken”). De tijdelijke uitbreiding die inmiddels was opgelopen tot dagelijks ongeveer 
vijftig arbeiders, was onder de dreiging van beëindiging van de loonsuppletie aanvaard.62

Eind 1991 kwam er voor de cacaoperiode van 1991/1992 opnieuw een adviesvraag, 
deze keer met een suppletieregeling voor maximaal zestig ‘kappies’.63 Tegen de zin van 
de ondernemingsraad maakte de directie in de mondelinge toelichting de aanname van 
nieuwe mensen afhankelijk van een positief advies.64 Na terugtrekking daarvan en toezeg-
gingen over toezicht op scholing en veiligheid van de ‘kappies’ zette de ondernemingsraad 
een aanvankelijk negatief in een positief advies om.65 In de jaren daarna bleef Het Kappie 
de belangrijkste inleenpartner van de SHB.

Al met al voldeed de Vervoersbond FNV aan de opdracht in het Masterplan om bij te dra-
gen aan de effectiviteit van de pieksituatieregeling. De SVN was daar gelukkig mee, te 
meer daar ze definitief afscheid had genomen van de exclusieve positie van de SHB in de 
opvang van de pieken in het ladingaanbod. Tegenover deze eensgezindheid handhaafde 
de ondernemingsraad zijn principiële bezwaren, zonder de sociaaleconomische belangen 
van de leden van Het Kappie uit het oog te verliezen.

59 Info ondernemingsraad SHB, 14 januari 1991 - idem.
60 SVN, Aan Vervoersbond FNV, 15 januari 1991 - idem.
61 H. Hekking, diskussiestuk Kappie, vergadering ondernemingsraad SHB, 11 maart 1991 - idem.
62 Verslag vergadering OR (in aanwezigheid vertegenwoordiging Het Kappie), 11 maart 1991 - idem.
63 M.J. Haak, Adviesaanvraag Loonsuppletieregeling Het Kappie, 10 december 1991 - idem.
64 Verslag overlegvergadering SHB, 2 december 1991 - idem.
65 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB, 10 december 1991 - idem.
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De groeiende kritiek op het beleid van de bedrijfsgroep havens verscherpte bij het laatste 
onderdeel van het tweede luik, het paritaire bestuur van de SHB. Uiteindelijk wezen de 
Rotterdamse SHB’ers in een referendum deze constructie definitief af.

Tegenwind Masterplan
In 1979 lanceerde de bedrijfsgroep havens voor de eerste keer de gedachte van het pari-

tair bestuur van een landelijke SHB. Noch de scheepvaartverenigingen, noch de onderne-
mingsraden liep daar warm voor.66 Dat deze constructie om de beleidsinvloed op de SHB te 
vergroten in het definitieve Masterplan terechtkwam, was een toegeving van de onderne-
mers. De uitwerking zou geschieden in een begeleidingscommissie met van beide onder-
nemingsraden een vertegenwoordiger als waarnemer. Voorspoedig ging het niet. Tijdens 
een gezamenlijke scholing stelden de ondernemingsraden een aantal voorwaarden op, 
“hobbels (…) om het voor werkgevers niet meer interessant te maken”. Daartoe behoorden:
– verkiezing van werknemersvertegenwoordigers, met recht van afzetting,
– instemmingsrecht bij de benoeming van de directie, ook recht van afzetting,
– jaarlijkse personeelsvergadering waar het bestuur verantwoording aflegde over het 

gevoerde beleid.67

Nog voor de adviesaanvraag vond in Rotterdam een kennismakingsgesprek plaats met 
drie beoogde afgevaardigden namens de Vervoersbond FNV. Een gecompliceerde situ-
atie, omdat deze bond vanaf december 1990 in de ondernemingsraad geen meerderheid 
meer had.68 De nieuwe directeur – Jan Schermer, voorheen bezoldigd bestuurder bij de 
Industriebond FNV – schreef de in zijn ogen stroef verlopende overlegvergaderingen over 
de nieuwe bestuursvorm toe aan deze ontbrekende meerderheid.69

In mei 1991 sprak de ondernemingsraad een negatief advies uit op grond van het 
ontbreken van “werkelijke zeggenschap” van de SHB’ers.70 Deze afwijzing was door de 
directie “volstrekt niet verwacht of voorzien en daarom onbegrijpelijk”. Na een nieuwe 
overlegronde, inclusief schorsingen, trok de directie haar adviesaanvraag in. Ze betreurde 
dat zeer, omdat daarmee de grote veranderingen niet gedragen konden worden door de 
werknemers van de SHB.71

De kous was daarmee niet af, omdat de begeleidingscommissie doorging.72 Na een 
reeks van verbale schermutselingen in een conflictueuze sfeer kwam de ondernemings-
raad met de verantwoordelijke bondsbestuurder overeen een personeelsvergadering te 

66 Zie hiervoor pp. 180 en 195.
67 Scholing hotel “De Kamphorst” Voorthuizen, 23 april 1990 - IISG-AHBd.
68 Bij de installatievergadering van 18 december 1990 bezette de Vervoersbond FNV zeven van de vijftien zetels, 
OVB-Verkeer: vier, Vrije Lijst: drie, Federatieve Havenvakvereniging: één - Ondernemingsraad SHB, Protocol van 
de stemmentelling van de ondernemingsraadverkiezing, 10 december 1990 - idem.
69 Verslag overlegvergadering SHB Rotterdam, 15 april 1991 - idem. J.G. Schermer werkte van 1973 tot 1988 
bij de Industriebond NVV en FNV, de laatste jaren als CAOcoördinator. Hij vertrok na een beleidsconflict in het 
bondsbestuur, was vervolgens directeur Agrarische Sociale Fondsen Gouda en trad 1 december 1990 in dienst 
van de SHB. Vanaf september 1998 tot medio 2007 was hij directeur Personeelszaken bij het Amsterdams 
Gemeentevervoerbedrijf.
70 Idem, 15 april 1991. Verslag vergadering ondernemingsraad SHB Rotterdam, 6 mei 1991 - idem.
71 Extra overlegvergadering SHB Rotterdam, 13 mei 1991 - idem.
72 Verslag vergadering ondernemingsraad SHB Rotterdam, 1 en 15 oktober, 5 november 1991 - idem.
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laten beslissen over het paritair bestuur.73 Georganiseerd door de ondernemingsraad – 
onder werktijd, gespreid over drie dagen met elk twee bijeenkomsten en ingeleid door een 
forum samengesteld uit bestuur, directie en ondernemingsraad SHB en bondsbestuurders 
– vond deze personeelsbesluitvorming in de tweede helft van november 1992 plaats. Bij 
een deelname van 76 procent, stemde 71 procent tegen (793 personen)74, waarna het pari-
tair bestuur van de baan was, ook voor Amsterdam.75

Na de mislukte regionale samenwerking strandde dus ook de lang door de Vervoersbond 
FNV gekoesterde wens voor deelname aan het SHB-bestuur. Ook in andere opzichten had 
het Masterplan de wind niet in de rug. Promotor Rosenmöller vertrok ruim een half jaar 
na de lancering naar de Tweede Kamer. Kort daarna nam het Gemeentelijk Havenbedrijf 
in een studie over de toekomst van de SHB afscheid van de ‘verbreding’. 76 De SHB diende 
zich tot de kernactiviteit te beperken en dat was werken in de overslagsector.

Een algemene complicatie was dat het Masterplan de schaduwzijde van de elkaar opvol-
gende akkoorden blootlegde. Het jaar na jaar gevoerde beleid van geen gedwongen ont-
slagen bracht de ondernemers ertoe hun personeelsbezetting zo klein mogelijk te houden. 
Met name na de verdwijning van het overcompleet leidde dat tot een piekgevoeligheid die 
de SHB te boven ging. “Zo speel je koppelbazen en zwartwerkers in de kaart.”77

Bij de Amsterdamse SHB boden de afspraken in het Masterplan over de herbezetting 
en de aanname van jongeren enig tegenwicht. In de jaren 1990 tot en met 1993 was, mede 
door de vorming van de veempool, zelfs sprake van een tijdelijke breuk met de (sterke) 
langjarige daling van het personeelsbestand (zie tabel 9.2; 1990: 453, 1991: 444).78 Deze 
veem- en controlepool was een typisch, paritaire constructie van enerzijds en anderzijds. 
Zo verbond de SVN aan de opname in de SHB de voorwaarde dat de helft van de vijftig aan 
te nemen personeelsleden tot de voorkeur van de veem- en controlebedrijven behoorde. 
Deze bedrijven namen een gezamenlijke garantie bij de SHB, maar beperkten hun verant-
woordelijkheid tot de ‘eigen leegloop’. Weliswaar was de salariëring volgens de CAO van 
de stukgoedsector, maar dan wel zonder cyclustoeslag vanwege de dagdienst en met de 
mogelijkheid binnen één taak werkzaamheden op verschillende locaties te verrichten.79

73 Idem, 1 juni 1992.
74 Ondernemingsraad SHB Rotterdam, Procesverbaal, 27 november 1992 - idem.
75 Verslag overlegvergadering SHB Rotterdam, 14 december 1992 - idem.
76 Afdeling Human Resources van de Directie Haveninnovatie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 
Toekomst SHB. In opdracht van HWV/SVZ, Vervoersbond FNV en Vervoersbond CNV, 2 november 1990. Het 
pleidooi de SHB te moderniseren bevatte onder meer: 7x24 uur beschikbaarheid, verbreding functies, piekregeling 
met inhuur derden en een afzonderlijke distributiepool met aangepaste (= goedkopere) CAO.
77 J. Verroen, CAO-coördinator van de Vervoersbond FNV - de Volkskrant, 2 maart 1991.
78 Zie tabel 8.1. Rotterdam kende een constante daling van het bestand. Na het aantal van 2.073 eind 1986 
- Sociaal Jaarverslag 1986, p. 15 - stond vier jaar later de teller op 1.563 en eind 1992 op 1.416 - Bureau voor 
Economische Argumentatie, Poolarbeid in de Rotterdamse haven. Een marktstudie, Hoofddorp september 1993.
79 Resumé bespreking tussen partijen over de binnen de SHB Amsterdam op te richten veempool, 30 oktober 
1991. M.J. Haak, Aan werknemers,Veem- en controlepool, 27 januari 1992. Start: 4 mei 1992 - IISG-AHBd.
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Tabel 9.280 – Personeelsgegevens SHB

  Totale     Rotter-    Het         Chauf-  Leeg-   Bestand Bestand

 inleena) dammers   Kappie feurs loop totaal veempool

1992  7.309 -   73,5 % 26,5 % 4,6 %     459    47b)

1993  6.286  2,5 %   72,5 %  8,1 %      14,9 %     442    44

1994  4.494 3,5 %   92,2 %  5,3 %      25,2 %     413    42

a) In mensdagen. b) Met ingang van mei 1992; bestand veempool maakte deel uit van het totaal.

Het Masterplan deed de verhouding tussen de Vervoersbond FNV en ondernemingsraden 
van de Amsterdamse en Rotterdamse SHB geen goed. De totstandkoming, de inhoud en de 
uitwerking versterkten de kritiek op het beleid van de bedrijfsgroep havens. In Amsterdam 
bestond veel bezwaar tegen de onbereikbaarheid van de bondsbestuurders en “het gere-
gel” via afspraken tussen bond en SVN buiten de ondernemingsraad om.81 Hoewel deze 
situatie met de komst van Koningh als bondsbestuurder een positieve wending kreeg, ver-
anderde in de kritiek op het bondsbeleid niets. Koningh werkte vanaf 1966 in de haven 
en behoorde tot één van de eerste lichtingen van de havenvakschool. Als kaderlid was hij 
kritisch en spraakmakend, als bestuurder zou hij zich ontwikkelen tot een herkenbaar en 
strijdbaar gezicht van de bond. Dat bracht hem regelmatig in een gespannen verhouding 
met zijn collega-bestuurders.

Juist in de maanden rond de aankondiging van het Masterplan raakte de Vervoersbond 
FNV in een ernstige bestuurscrisis die geleidelijk door de gehele organisatie trok. Een 
direct verband met de perikelen rond het Masterplan was niet zichtbaar, maar de duur 
en intensiteit van het conflict en de betrokkenheid van de bedrijfsgroep havens vergden 
veel van bestuurders en kaderleden. Een omlijnde zin in de brief waarmee de secretaris 
van de bedrijfsgroep havens, Marges, de leden van de afdelingsbesturen en bondsraad na 
een aantal maanden informeerde, gaf uiting aan de ernst van de situatie: “Omdat het dus 
uiteindelijk om niet minder dan het voortbestaan van onze bond gaat is het meer dan ooit 
noodzakelijk ook in de afdelingen de krisis binnen de Vervoersbond FNV te bespreken.”82

Na verwerking van de bestuurscrisis ging de Vervoersbond FNV met aanpassingen in de 
interne organisatie ongedeeld verder. Een nieuw elan bracht beleidsinitiatieven als de 
Stofkam campagne, een vierdaagse werkweek en één CAO voor de ‘non bulk’ sector.

De bond in en uit crisis
Zoals zo vaak raakten ook in dit conflict, onder verwijzing naar een eerdere crisis, 

persoonlijke tegenstellingen vervlochten met strijdende opvattingen. Hoog opgelopen 
meningsverschillen die meerdere beleidsterreinen bestreken (toekomstvisie, interne orga-

80 SHB, Verslag over het jaar 1992, idem 1993 en 1994. Na het faillissement van de Rietlanden kregen in 1993 
de ontslagen arbeiders en de groep jongeren die een diploma haalden aan de Haven- en Vervoersschool een voor-
rangspositie bij de SHB. Ze vormden respectievelijk 10,6 en 6,3 procent van de totale inleen - idem.
81 Info, ondernemingsraad SHB, 2 januari 1991 - idem.
82 K. Marges, Betreft: konflikt in Vervoersbond FNV, 12 januari 1990  idem.
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nisatie, financiën, personeelsformatie) en waaraan zich in de loop van het conflict groepen 
en organen verbonden.

Het bondsbestuur dat gedeeltelijk vernieuwd eind 1988 aantrad, meldde in september 
1989 in grote meerderheid niet meer samen te kunnen werken met de al langer zittende 
algemeen secretaris, Maarten van Rossum.83 Als aanhanger van een professioneel geleide, 
‘smalle’ vakorganisatie kreeg hij de steun van de twee bedrijfsgroepen, Water en Weg en 
Burgerluchtvaart die meer dan de helft van de ongeveer 60.000 leden vertegenwoordigden. 
De drie andere groepen – Havens, Spoor en Uitkeringsgerechtigden – stonden achter de 
overige bestuursleden.

Hoewel na de fusie de vorming van een geïntegreerde vakbond hoog op de agenda 
stond, functioneerden de vijf bedrijfsgroepen vrijwel als zelfstandige eenheden. Die inte-
gratie was niet alleen ingegeven door organisatorische overwegingen. De inspiratie kwam 
ook uit de ontwikkelingen in het goederenvervoer waar de ondernemingen en de werk-
zaamheden steeds meer de grenzen van de afzonderlijke bedrijfsgroepen en onderliggende 
sectoren overschreden.84 De grootste bedrijfsgroep Water en Weg, met 42 van de honderd 
bondsraadzetels, bestond in meerderheid uit leden werkzaam in het beroepsgoederenver-
voer, een sector die evenals de burgerluchtvaart een lage organisatiegraad en een magere 
stakingstraditie kende. Zeker in vergelijking met de havens.85

In een reeks van ontwikkelingen liep het conflict hoog op en sleepte zich naar een 
beslissing. Het ingeschakelde federatiebestuur kwam na bijna een jaar met een ‘ja/nee’ 
voorstel voor een nieuw bestuur dat een meerderheid van de bondsraad aannam.86 Kort 
daarvoor (15 mei 1990) was de Vereniging Verontruste Vervoersbond Leden (VVL) opge-
richt, bestaande uit leden van de bedrijfsgroepen Water en Weg en Burgerluchtvaart. Na 
royementen van enkele initiatiefnemers ging de vereniging oktober 1990 over in een zelf-
standige vakbond.87

Voorzitter R. Vreeman over de VVL en een mogelijk gesprek:88

“Een bond in de bond kun je niet tolereren. Dat komt neer op ongecontroleerde fractie
vorming. Als je kijkt naar de doelstellingen van de VVL, die de mogelijkheid openhoudt 
dat ze zelf een vakbond wordt, dan is het lidmaatschap niet verenigbaar met dat van de 
Vervoersbond FNV. (…) Dat zal dan niet een zachtzinnig, maar reëel gesprek zijn om na te 
gaan of ze op hun schreden willen terugkeren. Van onze kant gaan we niet onderhandelen, 
want ons standpunt staat vast: er is voor een VVL geen plaats.”

“Ongedeeld verder”, het rapport van het federatiebestuur dat de uitweg moest bieden, koos 
voor maatregelen als opheffing van de bedrijfsgroepen, vorming van (nieuwe) sectoren en 

83 Rapport van de commissie van vice-voorzitters, 16 november 1989 - idem.
84 Vervoersbond FNV, Nota Goederenvervoer, 1989.
85 A. Smit Vervoersbond aan de ketting, in: Solidariteit, januari 1990.
86 Voorzitter bleef, na zijn verkiezing in november 1988, Ruud Vreeman. Een nieuw gezicht was de sinds 1987 bij 
de bond werkzame Agnes Jongerius, één van de vier secretarissen en in 2005 voorzitter van de FNV.
87 Vakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening (VLD).
88 FNV Magazine, 14 juli 1990.
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versterking van de regiostructuren (districten).89 “Nu (…) kunnen we weer met zijn allen 
aan het werk”, schreef een opgeluchte, nieuwe algemeen secretaris. “Verreweg de meeste 
leden – ook de kaderleden – zullen weinig of niets merken van de veranderingen, hoe 
belangrijk deze op zichzelf ook zijn.”90 Deze geruststellende woorden riepen bij Hekking 
en een aantal collega’s verbazing op: “Is het toch alleen maar een kwestie aan de top van 
de bond? Bijna een jaar heeft het geduurd, dat kan toch niet voor niets geweest zijn?”91 Dat 
zou nog moeten blijken.

Onmachtig tot interne conflictbeheersing hadden bond en bestuurders aan geloof-
waardigheid en overtuigingskracht verloren. Profiel en prestige waren geschonden, vak-
bondsbeleid leek gereduceerd tot een organisatorische aangelegenheid met een hoofdrol 
voor persoonlijke opvattingen. Tijdens een districtsbijeenkomst in Amsterdam kwam een 
machinist van de Nederlandse Spoorwegen tot de volgende ontboezeming: “Mijn bond 
wordt naar de kloten geholpen, omdat er een konflikt is ontstaan tussen bezoldigde 
bestuurders en deze oorlog is intussen doorgesijpeld naar de leden. Dit heeft bij de NS al 
gevolgen. Daar zijn categorale clubs zeer actief. De vakbond wordt dan wel een enge poen-
bond. Dan is er geen ruimte meer voor zaken als Zuid-Afrika, kinderopvang en dergelijke. 
Afgelopen met de brede bond.”92 Voor zover “deze oorlog” over bondsbeleid ging, zou dat 
dus de breedte van de vakbeweging kunnen zijn. Het nieuwe bestuur uitte zich ook in die 

89 Federatiebestuur van de FNV, Rapport Ongedeeld verder, 28 februari 1990 - IISG-AHBd.
90 Algemeen secretaris bestuur Vervoersbond FNV, J.Koster, Aan kaderleden en personeel, 26 juni 1990 - idem.
91 H. Hekking, Demokratie en belangenkluppie, in: Solidariteit, oktober 1990.
92 Vervoersbond FNV, Verslag van de vergadering DKO Noord West, 7 mei 1990 - IISG-AHBd.

Twee man verplicht, overslag blik afkomstig van voormalige Hoogovens, CTA, 17 mei 1982 – foto Piet den Blanken
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richting en vroeg, naast het traditionele terrein van arbeidsvoorwaarden, aandacht voor 
arbeidsomstandigheden en milieuvraagstukken.

Om te laten zien dat het geruzie achter de rug was en een sfeer van nieuw elan pas 
gedijde bij concrete beleidsdaden volgden ledengerichte initiatieven die waar mogelijk oud 
zeer trachtten op te ruimen. Ze tekenden de jaren 1990 en 1991 en hadden in aantal geval-
len iets weg van een vlucht naar voren.

— Het eerste hier te bespreken initiatief kwam al eerder aan bod en was specifiek voor de 
havens en van belang voor de SHB: de Operatie Stofkam die vreemde arbeid opspoorde. 
Een jonge havenarbeider in Rotterdam die via Stofkam bij de SHB aan de opleiding deel-
nam, beschreef zijn ervaringen bij een koppelbaas. “Je deed meer het vuile werk dat door 
andere bedrijven liever niet werd gedaan. Chemisch afval en dat soort rotzooi. En het was 
ook harder werken. Overwerk kon je moeilijk weigeren. Bij de SHB is alles beter geregeld. 
Ik krijg tenminste pensioen.”93

De Operatie Stofkam sloot goed aan bij de terugkerende kritiek van de leden op de 
illegale praktijken die de ondernemers leegloopkosten bespaarden en in staat stelden om 
bijvoorbeeld voor een uur of een taak een grote groep mensen aan het werk te zetten. Maar 
de arbeidsintensiteit van de telefoonwacht en de controle op de bedrijven, zeven dagen 
per week 24 uur, vergden veel van de kaderleden. Bovendien was de praktijk er één van 
‘dweilen met de kraan open’. “Toen we begonnen, dachten we dat de werkgevers zouden 
zeggen, ‘stop met die grap’ (…). Dat is me zwaar tegengevallen, het zit diep ingeslepen.”94 
Dat was ook in Amsterdam het geval, waar het uitblijven van een CAO voor het gehele 
Noordzeekanaalgebied de mogelijkheden om op te treden beperkte. Het gevolg was dat de 
regelmaat afnam en na 1992 de Stofkam sporadisch in gebruik was.

— Een tweede initiatief was de vierdaagse werkweek, “vier dagen werken, drie dagen 
vrij”. Wout Waleson, sprak van een “nieuwe historische fase”, een “projekt voor de jaren 
negentig”.95 De verwachting was dat deze vorm van arbeidstijdverkorting een zodanig 
gat in de arbeidsweek zou slaan dat de herbezetting van de vrijkomende arbeidsplaatsen 
onvermijdelijk en aanzienlijk was.96 Hoewel fasering een geringer werkgelegenheidseffect 
kende, sloot Waleson de mogelijkheid niet uit om in iedere CAO, jaar op jaar, stappen 
te zetten naar de vierdaagse werkweek.97 Daarbij dacht hij voor de jaren 1991/1992 aan 
meer roostervrije dagen (zeven), terwijl juist die vorm, in het bijzonder bij (gedeeltelijke) 
aanwijzing door de ondernemer, in de havens slechts de leegloop verminderde en geen 

93 de Volkskrant, 2 maart 1991.
94 H. Boot, Meer volwaardig werk. Stofkam door de havens, in: Solidariteit, november 1990. Aan het woord was 
Joop Verroen. Hij coördineerde Stofkam en toonde een voor de havens karakteristiek begrip voor het ‘illegale werk’. 
“Nou vind ik ook wel dat de haven zijn ‘sjeu’ moet hebben. Wat extra pakken, heeft altijd zijn charme gehad. Ik 
heb er zelf zo’n zeventien jaar gewerkt en als kaderlid moest ik wel op het blauwe stoeprandje lopen. Ik kon het 
niet maken drie of vier taken te lopen, maar ik snap het wel. Je kan eens een mooi tafelkleed of een caravan kopen, 
een keer extra op vakantie, of weet ik wat. Je kan er tenslotte beter voor werken dan gaan stelen.”
95 H. Boot, Nieuwe historische fase (gesprek met W. Waleson), in: Solidariteit, november 1990.
96 Het doel voor 1991 was roostervrije dagen erbij. Vervoersbond FNV, CAO-nota 1991. Beter loon en vierdaagse 
werkweek, 6 oktober 1990 - IISG-AHBd.
97 H. Boot, Meer volwaardig werk. Stofkam door de havens, in: Solidariteit, november 1990.



shb ‘nieuwe stijl’ 247

arbeidstijd vrijmaakte. Niettemin bevatte de uitbreiding van het aantal roostervrije dagen 
de mogelijkheid gedurende een aantal weken vier dagen te werken. Dat was op papier zo, 
want opsparen en in één keer opnemen tot een lange(re) vakantie was onder de haven-
arbeiders populair.

— In de loop van de CAO-onderhandelingen kwam de vierdaagse werkweek in de scha-
duw te staan van andere initiatieven die de Vervoersbond FNV een gezicht in de havens 
moesten geven. Eisen over de loonruimte (a) en de non bulk CAO (b) dienden de ongenoe-
gens onder de havenarbeiders na jaren herstructurering te vertolken.
a) De loonruimte was de gebruikelijke aanduiding voor de financiële onderhandelings-
ruimte die bestond uit de som van de stijging van het algemeen prijsniveau en de arbeids-
productiviteit. Voor het jaar 1991 door de vervoersbond berekend op respectievelijk 2,10 en 
3,25 procent, in totaal 5,35 procent. Mocht de productiviteitsstijging hoger zijn, dan kon 
de loonruimte aangepast worden. In de havens gebeurde dat onder de druk van de leden 
(‘meer werk met minder mensen’98), resulterend in een totaal van zo’n 10 procent. Bedoeld 
voor de financiering van de prijscompensatie (bijgesteld tot 2,5 procent), een reële loon-
stijging (3,5 procent) en werkgelegenheid (vierdaagse werkweek en verlaging leeftijd ver-
vroegde uittreding van 62 naar 60 jaar). De vakcentrales FNV en CNV noemden de looneis 
“onverantwoord” en de havenondernemers spraken van “absurd”.99

b) De non bulk CAO wilde een einde te maken aan de versnippering van de stukgoedsec-
tor in verschillende CAO’s. Bij elkaar een tiental, voor containers, ro/ro en ‘overig stuk-
goed’, en dan ook nog in een aantal gevallen op bedrijfsniveau; samen te brengen in één 
CAO voor alle bedrijven die geen bulkgoederen behandelden. Zo’n overkoepeling voor 
Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen/Terneuzen moest concurrentie via arbeidsvoor-
waarden uitsluiten.

Met beide eisen zette de vervoersbond hoog in. “Er ontstaat een sfeer van nu of nooit. 
Het nieuwe bestuur moet zich waarmaken en kaderleden krijgen wat meer ruimte.”100 
Bondsbestuurder Verroen toonde zich vanwege de grote tekorten optimistisch: “We zitten 
zogezegd in een fauteuil.”101 De onderhandelingen concentreerden zich in Rotterdam en 
begonnen 20 maart 1991.

De SVZ verzette zich fel tegen de CAO-aanpassingen, de SVN hield zich op de 
achtergrond. Bij de ECT was de vorming van de nieuwe transportmedewerker van invloed 
op de langdurige stakingen die na prominente bemiddeling matig succesvol waren.

98 Een kraanmachinist bij de ECT maakte een vergelijking met 25 jaar geleden: “Op een India boot zat je toen 
met 150, 200 man voor hij helemaal afgeladen was. Dat doe je nu in 12 uur. Ik pak zo een container op van zeg 30 
ton. Daar was vroeger een hele ploeg mee bezig. Allemaal ellebogenstoom”- de Volkskrant, 4 mei 1991.
99 Het Parool, 8 december 1990.
100 H. Hekking, Vroeger was er één sektor Haven, in: Solidariteit, oktober 1991.
101 Het Financieele Dagblad, 16/18 maart 1991. Prognose tekorten SHB eind 1992: 209 mensen - IISG-AHBd.
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Non bulk CAO blijft uit
De nagestreefde non bulk CAO viel met die in de sectoren machinaal, granen en con-

trole onder een centrale of raam CAO. Deze bevatte algemene artikelen over bijvoorbeeld 
de ouderenregelingen, aanvulling van de uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en 
de positie van de SHB bij de inleen van arbeiders. Ook hier wenste de Vervoersbond FNV 
tot een overkoepeling te komen om de “concurrentie tussen de havens via de portemonnee 
van de havenwerkers” tegen te gaan.102 Door de tegenstand van de SVZ die de voorkeur 
gaf aan een eigen regeling103, duurde het tot begin 1992 voor zo’n centrale CAO in beeld 
kwam.104 De trage voortgang trof ook de non bulk CAO. De stuwadoors vonden de flexibele 
werktijden en werken in de late nacht urgenter.105

Half mei 1991 stelde de Vervoersbond FNV een ultimatum dat onderhandelingen eiste 
over een eerste stap naar een non bulk CAO.106 De Vervoersbond CNV verwierp dit ulti-
matum en pleitte voor zorgvuldigheid.107 De SVN zei bereid te zijn de mogelijkheden te 
onderzoeken, indien de SVZ meedeed.108 De laatste achtte dat “niet zinvol”.109 Op 22 mei 
antwoordde de Vervoersbond FNV met een staking in het Rotterdamse stukgoed die vol-
gens een woordvoerder “prima”verliep. Het zou het begin zijn van een traject dat welgeteld 
drie jaar in beslag zou nemen.110

De juichtonen over de eerste stakingsdag waren niet terecht. Bij de ECT bestonden 
grote aarzelingen onder een deel van de arbeiders. Pas in de loop van de dag kwam de 
staking op gang.111 Op dat moment weigerden in Amsterdam arbeiders een cacaoboot te 
lossen die oorspronkelijk voor Rotterdam was bedoeld, “wij staan voor één CAO”.112

De moeizame deelname van ECT’ers was reden de staking op te schorten. 
Bondsbestuurder Heilig: “Hun voorstel was om eerst een vergadering uit te schrijven 
om opnieuw over de non bulk CAO te praten. Dat hebben we gehonoreerd.”113 Een diplo-
matieke formulering na een vergadering waarin de meningen hevig botsten en waaruit 
Waleson de volgende conclusie trok: “Het heeft geen zin er omheen te draaien (…). onze 
strategie in de haven is mislukt. Punt uit.”114 De tegenstand van de directie was onderschat 
en de kracht van de eigen uitleg overschat. En dat in een cruciaal bedrijf, voor onderne-

102 Vervoersbond FNV Amsterdam, Nieuwsbrief, 21 maart 1991 - idem.
103 Op de eerste bijeenkomst ontbraken de Zeeuwse ondernemers. De SVZ benadrukte decentralisatie. De SVN 
was volgens de delegatie van de Vervoersbond FNV slechts “lijfelijk aanwezig” om de “ophanden zijnde acties” 
te voorkomen. Redenen voor de bondsdelegatie de onderhandelingen op te schorten - Nieuwsbrief, Aan leden 
werkzaam in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, 27 maart 1991 - idem.
104 Nieuwsbrief, Aan leden, 23 januari 1992 - idem.
105 Vereniging Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven, Aan de Vervoersbond FNV Rotterdam, 20 maart 1991 - idem.
106 Vervoersbond FNV, Aan leden non bulk sector Rotterdam en Amsterdam, 16 mei 1991 - idem.
107 Vervoersbond CNV, Havens, 17 mei 1991 - idem.
108 SVN, Aan de Vervoersbond FNV, 21 mei 1991 - idem.
109 Haven Werkgevers Vereniging SVZ, Aan de Vervoersbond FNV, 22 mei 1991 - idem.
110 Vervoersbond FNV Rotterdam, Oproep tot staking, 22 mei en 23 mei 1991 - idem.
111 de Volkskrant, 23 mei 1991. Volgens de voorlichter van de Vervoersbond FNV, Bert Duym, erkende de man van 
de Zoen van Delft, G. Krul, adviezen verstrekt te hebben aan de directie van de ECT over een “olie op de golven” 
benadering in een brief aan het personeel - B. Duym, Open brief. Hoe banden vragen kunnen oproepen naar de 
journalistieke zuiverheid, 23 mei 1991 - idem.
112 Vervoersbond FNV Amsterdam, Nieuwsbrief, 24 mei 1991 - idem.
113 Vervoersbond FNV Rotterdam, Nieuwsbrief, 30 mei 1991 - idem.
114 NRC Handelsblad, 1 juni 1991.
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mers en arbeiders. Een toonbeeld van de modernste ‘hightech’, industrieel georganiseerd, 
met geïndividualiseerde arbeidsplaatsen, waar het participatief management een einde 
zou maken aan de traditionele arbeidersonrust in de haven. In dit bedrijf van de toekomst 
schonk de directie ieder een ECT-horloge om de ‘klokken gelijk te zetten’. De vervoersbond 
beschouwde de containerreus als smaakmaker, “een non bulk CAO zonder ECT is moeilijk 
voorstelbaar”.115

Die CAO kwam er niet.116 Schermer kwam nog dezelfde dag, 3 juni 1991, met een eigen SHB 
CAO die moest zorgen voor een grotere beschikbaarheid van personeel in pieksituaties, 
ook in het weekeinde, en voor extra personeel bij extreme pieken.117 De Vervoersbond FNV 
hield vast aan een CAO voor de stukgoedsector, de SVZ zette zich schrap in de verwach-
ting dat de Rotterdamse havenarbeiders na het bondsechec bij de ECT niet snel tot actie 
zouden overgaan. De Vervoersbond FNV zocht juist naar mogelijkheden tot rehabilitatie. 
De bestuurder van de Vervoersbond CNV, C. van der Knaap, gooide olie op het oplaaiende 
vuur met een aanval op de “ultralinkse, fanatieke splinter de Rode Morgen” die de collega-
bond in de politieke greep zou hebben.118

Na een druk bezochte vergadering in het wijkgebouw Larenkamp, Rotterdam Zuid, 
was het zover. Op 27 juni brak in het stukgoed een 24-uursstaking uit, waaraan ruim 1.300 
van de 1.850 arbeiders deelnamen, daarna volgden selectieve stakingen.119 Ze duurden 29 
dagen en liepen voor een groot deel samen met een staking van de sjorders die de gevoelige 
snaar van een Amerikaans legertransport na de Golfoorlog raakte. Trouw aan hun tradi-
tie trokken ze gezamenlijk door de Maastunnel. Vervolgens bezocht een groep stakers de 
haven van Vlissingen om de lossing van uitgeweken schepen te verhinderen, maakte de 
Volkskrant in een cursieve kop melding van “Radicalen beheersen vakbond in haven”120 en 
vond in Amsterdam een ‘wilde’ werkonderbreking van een dag plaats bij CTA en VCK.121

De sjorderstaking van negentien dagen steunde op een hoge organisatiegraad; van de 250 
sjorders waren er 200 bij de FNV en 30 bij het CNV georganiseerd.122 Naast de eis voor 
meer loon, was de staking gericht tegen de hogere inzetbaarheid die de sjorders via com-

115 de Volkskrant, 30 mei 1991.
116 Vervoersbond FNV, Aan leden in de non bulk sector in Amsterdam en Rotterdam, 3 juni 1991 - IISG=AHBd.
117 J.G. Schermer, Voorstellen multi-sektor CAO SHB, ingaande 1-4-1991, 3 juni 1991. Bij toch al gespannen 
verhoudingen nam de ondernemingsraad hem deze stap niet in dank af. Naast de meningsverschillen over de 
detachering in Amsterdam en het paritair bestuur was er tijdens de stakingen voor een non bulk CAO een conflict 
gerezen over de directiebeslissing de vervoersvergoedingen in te trekken, er werd immers niet gewerkt. Voor de 
ondernemingsraad was dit reden het overleg op te schorten - Ondernemingsraad SHB, Persbericht, 25 juni 1991; 
hervatting 26 augustus 1991- verslag vergadering ondernemingsraad, 19 augustus 1991 - idem.
118 Rotterdams Dagblad, 12 juni 1991. C. van der Knaap was vanaf 1978 bestuurder bij de Vervoersbond CNV en 
trad in 1987 toe tot het hoofdbestuur van de vakcentrale CNV, van 1992 tot 1998 als algemeen secretaris. Daarna 
was hij voor het CDA lid van de Tweede Kamer, tot 2002, en staatssecretaris van Defensie tot 2007.
119 Het Financieele Dagblad 29 juni/1 juli 1971.
120 de Volkskrant, 18 juli 1991.
121 Idem, 20 juli 1991.
122 Van der Velden, Database index. Het totaal aantal niet-gewerkte mensdagen tijdens deze sjorderstaking  
berekende hij op 3.000.
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bifuncties te wachten stond. Binnen en om de staking ontstond veel rumoer.123 Ongeveer 
honderd bij de ECT tewerkgestelde SHB’ers weigerden drie dagen lang sjorwerkzaamhe-
den uit te voeren en zo de staking te breken. Toen het legercontract van de operatie Desert 
Farewell in het gedrang kwam, schakelde ECT de rechter in waarna stuwers van dit bedrijf 
het sjorwerk overnamen.124 Na een mislukte bemiddeling door Rosenmöller, raakten met 
hulp van de voorzitter van het CNV, H. Hofstede, de voorzitters van de SVZ en de FNV 
– B.C. Bosselaar en J. Stekelenburg – in een nachtelijk verkeer via telefoon en fax.125 Het 
resultaat leidde tot een akkoord over onder meer 17 procent loonsverbetering en nader 
overleg over multifunctionaliteit. Stekelenburg: “Met dit voorstel kon de bond wegkomen, 
anders was het te gek geworden.”126

Een paar dagen later bereikten de vervoersbonden en de SVZ in het stukgoed overeen-
stemming over 11 procent loonsverbetering en een studie naar nieuwe functiecombinaties. 
In Amsterdam bleef in een CAO voor één jaar de netto loonstijging onder de 3 procent en 
evenals in Rotterdam zonder arbeidstijdverkorting. Jongeren ontvingen een extraatje en 
allen een eenmalige uitkering van honderd gulden.127 In een terugblik merkte bondsbe-
stuurder Heilig op dat “op het inkomensverhaal dus duidelijk niet is gescoord”, over de 
arbeidstijdverkorting en de non bulk CAO zweeg hij, daar was inderdaad niets van terecht-
gekomen. De onderhandelaar van de SVZ stelde nuchter vast dat de gewenste “vernieu-
wingen” – verhoogde inzetbaarheid qua functie en tijd – “slechts verschoven” waren.128 
Deze opmerkingen tekenden de krachtsverhoudingen. De poging van de Vervoersbond 
FNV om met scherpe CAO-eisen een comeback te maken, strandde in het stukgoed op 
ondernemers die de confrontatie niet schuwden.

De Amsterdamse bedrijven waren vrijwel geheel buiten de acties gebleven. De SVN had 
haar bereidheid tot overleg uitgesproken en verschool zich tegelijkertijd achter de eventu-
ele deelname van de SVZ. Deze manoeuvre was mogelijk, doordat specifiek Rotterdamse 
omstandigheden de CAOconflicten domineerden. Naast het feit dat de Amsterdamse 
haven geen afzonderlijke sjorderbedrijven kende, was de ontwikkeling bij de ECT bepa-
lend. Als in een proeftuin concentreerden zich daar technologische vernieuwingen van de 
transportsystemen en onderging de havenarbeider een transformatie tot ‘operator’.129

123 de Volkskrant, 11 juni 1991, opende een redactioneel met: “Het blijft gissen naar het masterplan van de 
Vervoersbond FNV in de Rotterdamse haven, maar erg doortastend is het optreden van deze middelgrote bond de 
laatste tijd niet.”
124 Nieuwsblad Transport, 9 juli 1991. Dit blad verscheen drie maal per week en presenteerde zich als “de enige 
actuele vakkrant voor logistiek, distributie en goederenvervoer” in het Nederlandse taalgebied.
125 de Volkskrant, 15 en 16 juli 1991.
126 de Volkskrant, 22 juli 1991. Nieuwsblad Transport, 23 juli 1991.
127 Nieuwsblad Transport, 23 juli 1991.
128 de Volkskrant, 27 juli 1991.
129 Bijvoorbeeld de automatisch gestuurde voertuigen en stapelkranen die na een proefperiode in 1993 bij de 
Delta Terminal op de Maasvlakte in bedrijf kwamen.



shb ‘nieuwe stijl’ 251

Tabel 9.3130   Overslag klassiek stukgoeda)   Aandeel stukgoed in totale overslag

 Amsterdam   Rotterdam Amsterdam Rotterdam

1980 1,22 13,43 70,0 %    36,8 %

1985 2.57 11,11 47,8 %    25,1 %

1990 1,07 11,72 40,1 %    20,1 %

1995 1,09 10,48 39,6 %    14,8 %

a) In miljoenen tonnen.

Deze ontwikkelingen raakten het gehele havenbedrijf en zorgden voor de onomkeerbare 
verschuiving in de ladingstromen. Eén van de gevolgen was een gestage daling van het 
aandeel van het klassieke stukgoed (geen containers en ro/ro) in het totaal van de stuk-
goedoverslag. En juist in die oude sector lag de basis voor de werkgelegenheid van de 
twee pools en waren de havenarbeiders traditioneel sterk georganiseerd. Beide elementen 
zouden in de komende jaren nadrukkelijk op de proef gesteld worden.

Het derde kabinet Lubbers richtte in 1991 de sociaal-economische herstructurering op 
de Ziektewet en WAO. Na massale protesten, waaraan havenarbeiders met stakingen 
bijdroegen, besloot de FNV tot een strategie van reparatie in de CAO.

Reparatie WAO gat
Midden in de acties van de stukgoedarbeiders en sjorders legde de regering de kiem 

voor nieuwe en massalere. Op weg naar de terugtredende overheid moesten de kosten en 
tekorten omlaag. De arbeidsongeschikten, wier aantal in 1990 de 900.000 bereikte, waren 
het doelwit. Na een verdeeld advies van de Sociaal Economische Raad kwam het kabinet, 
waarvan oudvoorzitter van de FNV Kok vicepremier en minister van Financiën was, half 
juli met ingrepen in de WAO en Ziektewet. In de laatste zouden ziektedagen met vakantie-
dagen betaald moeten worden. Bij de WAO gingen voor mensen jonger dan vijftig jaar de 
duur en de omvang van de uitkering omlaag en volgde een strengere keuring; bovendien 
maakt passende arbeid plaats voor algemeen geaccepteerde of gangbare arbeid.

Als antwoord riep de gezamenlijke vakbeweging Prinsjesdag tot Actiedag uit. Op hon-
derden bedrijven vonden korte werkonderbrekingen plaats, daarna rolde dagenlang een 
estafette van acties door verschillende sectoren, waaronder 24-uursstakingen in beide 
havens.131 Een stakingsverbod – de rechter achtte de havenwerkgevers niet in staat recht-
streeks invloed uit te oefenen op de regeringsmaatregelen – leidde in de Rotterdamse 
haven tot wilde acties.132 Deze waren voor de SVN aanleiding af te zien van een kort geding 
tegen de 48-uursstaking die de Vervoersbond FNV in de Amsterdamse haven had uit-
geroepen.133 Dat was aan de vooravond van de landelijke vakbondsmanifestatie op het 

130 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag in de Amsterdamse haven, 
1980-2008). Havenbedrijf Rotterdam, haven in cijfers - http://www.portofrotterdam.nl (totale goederenoverslag 
tijdreeks, 1975-2008).
131 Van der Velden noteerde 125.000 niet gewerkte mensdagen (vanaf 17 september 1991) - Van der Velden, 
Database index.
132 de Volkskrant, 2 oktober 1991.
133 Idem, 4 oktober 1991.
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Haagse Malieveld, 5 oktober 1991. Daar ging het er roerig aan toe. Van de naar schatting 
250.000 demonstranten drongen vanuit de voorste rijen buschauffeurs en havenarbeiders 
uit Amsterdam en Rotterdam naar voren om op het podium hun protest te laten horen.134 
Onder die druk kondigde de voorzitter van de FNV, Stekelenburg, een strategie aan om de 
schade aan de WAO en Ziektewet in de CAO’s te repareren “op kosten van de werkgevers”. 
De gangbare praktijk bleek anders te zijn, de loonruimte vormde de financieringsbron.135

In de havens kwam de reparatie aan de orde bij de raam CAO. Na actiedreigingen door 
leden van de Vervoersbond FNV was de SVZ bereid tot 1994 af te zien van een sanctiebe-
leid bij ziekte.136 Ruim een week later sloten de bonden en de SVN een akkoord, looptijd 
twee jaar (tot 1 april 1993). Daarin was de handhaving van de aanvulling van het ziektegeld 
tot 100 procent verbonden aan de instelling van een paritaire commissie die zich bezig 
zou houden met de terugdringing van het ziekteverzuim.137 Een klassieke kwestie in het 
havenbedrijf die, gezien de krachtige deelname aan de protesten tegen het regeringsbeleid, 
sterk leefde bij de havenarbeiders. De cijfers over arbeidsongeschiktheid (ziekteverzuim) 
bij bijvoorbeeld de SHB waren ondanks een daling, verontrustend hoog gebleven.138 Zeker 
in vergelijking met het landelijk beeld van het private bedrijfsleven dat overigens ook over 
de periode 1986-1994 een afname liet zien, maar dan wel van 6,9 naar 4,9 procent.139

Tabel 9.4140 – Arbeidsongeschiktheid SHB

 Percentage uren  Gemiddeld per mens per jaar Aantal bedrijfsongevallen

 standaard werkweek  in dagen (personeelsbestand) (percentage bestand)

1986 18,0 47 (554) 53 (9,6)

1988 17,2 46 (492) 59 (12,0)

1990 15,8 42 (453) 41 (9,1)

1992 16,3 44 (459) 37 (8,1)

1994 14,5 38 (413) 36 (8,7)

Het akkoord bevatte ook de aankondiging van een vertrekregeling op een leeftijd van 57,5 
jaar voor arbeiders die in 1937 geboren waren. Voor deze groep kon in september 1992 “de 
vlag worden uitgestoken”.141 Een besluit dat vooruitliep op een nieuw ouderenbeleid dat in 
1993 de regelingen in het Masterplan moest opvolgen.

Voor het jaar 1993 kwam er eind juni in beide havens een vrijwel identiek akkoord dat 

134 A. in ‘t Veld, J. Zonneveld, We zijn weer belazerd, in: Solidariteit, december 1991.
135 De beperking van deze reparatiestrategie is dat sommige maatregelen, bijvoorbeeld de overgang van passende 
naar gangbare arbeid’, niet te repareren zijn. Bovendien valt zo’n 20 procent van de werknemers niet onder een 
CAO - Redactie Solidariteit; Een ongewisse oppositie, in: Boot (redactie), in: Om de vereniging, p. 219.
136  Nieuwsblad Transport, 16 januari 1992.
137 Afspraken over onderwerpen betreffende de centrale CAO voor de Amsterdamse haven. Ondertekend door 
SVN en vervoersbonden, 23 januari 1992 - IISG-AHBd.
138 Zie tabel 7.2. Bij de Rotterdamse SHB schommelde het cijfer al jaren rond de 10 procent - Schermer, overleg-
vergadering 15 februari 1993 - idem.
139 CBS, http://statline.cbs.nl - gezondheid en zorg 1900-2004, 23 juli 2009.
140 Cijfers ontleend aan: SHB, Verslag over het jaar 1990, 1992 en 1994 - IISG-AHBd.
141 Vervoersbond FNV, Aan leden in de Rotterdamse en Amsterdamse haven, 8 september 1992 - idem.
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het ‘WAO hiaat’ dichtte via een verplichte verzekering met een terugwerkende kracht tot 
januari 1993.142 Over dat jaar 1993 betaalden de arbeiders de premie via het pensioenfonds, 
vanaf 1994 deden zij dat kostenneutraal uit de verlaging van de premie voor de WAO. 
Daarbij verviel echter wel de aanvulling van 10 procent op de uitkering bij arbeidsonge-
schiktheid, uitgezonderd degenen die volledig arbeidsongeschikt waren.143

De ouderenregelingen lieten door de relatie met de werkgelegenheidsgarantie in het 
Masterplan langer op zich wachten. Ze vormden een bepalende voorwaarde om de 
kern van het plan – geen gedwongen ontslagen – mogelijk te maken. Dat verband was 
tot 1993 vastgelegd. Voor die tijd zou bezien worden of nieuwe maatregelen nodig 
waren om tot en met 1995 die garantie vast te houden. In dit teken van evaluatie stond 
het jaar 1992. Uiteindelijk kwamen de ouderenregelingen in november 1993 tot stand 
na stakingen, acties tegen koppelbazen, faillissementen van bedrijven en dreigende 
gedwongen ontslagen.

Ook in het jaar 1992 vierde SVN haar 75-jarig bestaan gevierd, nog onwetend van het 
voornemen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. de Vries, in juli 
1993 om de havenbijdrageregeling af te schaffen.

142 Het WAO-hiaat betrof het verschil tussen de loondervinguitkering (70 procent van het laatst verdiende loon), 
waarvan de duur afhankelijk was van de leeftijd, en de lagere, daarna komende vervolguitkering. Dit gat kon tot 50 
procent oplopen.
143 Principeaccoord WAOafspraken, Definitieve tekst, 29 juni 1993  IISGAHBd. De op te richten schadeverze-
keringsmaatschappij Optas Schade NV zou zorgen voor de herverzekering van de dekking.




