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hoofdstuk 10

Overname door de markt

De voortgaande veranderingen in de ladingstromen, de teruglopende werkgelegenheid 
en de stijgende leegloop ondermijnden de positie van de SHB als centrale 
havenarbeidsvoorziening. Zeker toen de neoliberale politiek van de overheid het einde 
aankondigde van de havenbijdrageregeling. In de periode 1993-1995 antwoordde 
bestuur en directie van de SHB met een marktconforme hervorming en een hoge graad 
van flexibiliteit die verspreid over verschillende nota’s was voorbereid.
De uitwerking in een Beleidsplan viel samen met ernstige financiële problemen van 
de grootste inlener, CTA. Aan elkaar geketend stonden de twee bedrijven voor een 
ingrijpende sanering die stuitte op felle, soms havenbrede acties.

Problemen en stakingen
Kort na de installatie van de nieuwe ondernemingsraad1 vroeg de kersverse voorzit-

ter De Wildt – Hekking was secretaris gebleven – aandacht voor de steeds opduikende 
“vreemd ingehuurde mensen” bij leden van de SVN.2 De ergernis was groot in het voor-
jaar van 1992. Bij Ter Haak Stuwadoors verjoegen SHB’ers een ploeg ‘onbevoegden’ onder 
het motto “zij eraf of wij eraf”.3 Aansluitend, maakte bondsbestuurder Koningh melding 
van andere CAO-overtredingen die reguliere arbeid verdrongen, zoals overwerk bij CTA.4 
Later in het jaar verlaagden of beëindigden bedrijven de garantie5, met als gevolg dat in de 
laatste twee kwartalen van 1992 de leegloop steeg naar respectievelijk 18,6 en 22,4 pro-
cent.6 Terwijl dus de SHB aan de ene kant werkgelegenheid ontnomen werd, ging die aan de 
andere kant verloren. Na een nieuwe actie bij Ter Haak tegen vreemde inhuur drong de SVN 
bij de leden aan op een verbeterd toezicht bij de inschakeling van derden. “Teneinde arbeids-
onrust, in welke vorm dan ook, te voorkomen, verzoeken wij u de CAO strikt na te leven.”7

Die onrust was er echter al naar aanleiding van het faillissement van het kolenover-
slagbedrijf De Rietlanden, waarbij 45 arbeiders ontslag aangezegd was. Een testcase voor 
het Masterplan.8 Tijdens een bedrijfsbezetting van ruim vier weken richtten de acties zich 

1 SHB Amsterdam, Presentatie nieuwe ondernemingsraad, 10 februari 1992. Opnieuw waren geen verkiezingen 
nodig, het elftal kandidaten, allen Vervoersbond FNV, kwam overeen met het aantal zetels - IISG-AHBd.
2 Voorzitter ondernemingsraad SHB, Aan OR Internationale Controle Maatschappij, 13 februari 1992 - idem.
3 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 23 maart 1992 - idem.
4 T. Koningh, Aan de directie CTA. Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 23 maart en 15 april 1992 - idem.
5 Avia Presto op Schiphol stopte de garantie, na een eerdere vermindering, per 1 november 1993 - SHB, Verslag 
over het jaar 1993, p. 3. CTA kwam tot een verlaging van 23 en OBA van 40. Kort verslag werkgelegenheidsoverleg 
bonden en SVN, 6 juli 1993 - idem.
6 SHB, Verslag over het jaar 1993, p. 33. De veempol kende een onverwacht grote leegloop van 30 tot 40 procent, 
p. 35 - idem. Zie voor gemiddelde leegloop 1992-1994, tabel 9.2.
7 SVN, Aan de desbetreffende leden. Signaleringssysteem, 1 maart 1993 - idem.
8 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 4 januari 1993 - idem.
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op de SVN. Zo bezochten de bezetters het Havengebouw waar ze een open sollicitatie 
indienden voor werk in de haven en ondervonden ze steun van een massale solidariteits-
staking bij de SHB, CTA en Ter Haak.9 De bezetting eindigde met een overeenkomst tus-
sen de vervoersbonden en de SVN over een voorlopig onderdak van de oud-Rietlanders 
bij de SHB dat zou duren tot 1 juni 1993. Onder de benaming “oproepkracht” kregen ze 
een plaats in de piekregeling en stonden ze bovenaan de lijst (dus voor Het Kappie en 
de chauffeurs).10 De verwachting was dat zij daarna in dienst traden bij het opkopende 
bedrijf dat zich op het terrein van De Rietlanden zou vestigen. Dat laatste gebeurde met 
een deel van het personeel, voor vijf nog overgebleven arbeiders werd de noodoplossing 
van oproepkracht voortgezet.11

Daarmee was de druk op het Masterplan niet weg. Vooraf aan een nieuwe onderhande-
lingsronde, half juli, maakte de ondernemingsraad bekend dat de havenbedrijven “bol 
stonden van de illegalen”. De sjoemelpraktijken waren nog moeilijker dan in het verleden 
te bestrijden, omdat in het westelijk havengebied bedrijven kwamen die geen lid waren 
van de SVN en daarmee niet gebonden aan de CAO.12 In diezelfde tijd hoorden zestien 
leerlingen van de havenvakschool dat de, in het Masterplan toegezegde, vaste baan niet 
doorging. Ze kregen steun van de avondploeg bij OBA die het werk voor een uur onderbrak. 
Maar dat niet alleen, tijdens de toespraak van de schooldirecteur bij de diploma-uitreiking 
ontvouwden vijftien mensen, waaronder leden van de ondernemingsraad van de SHB, een 
spandoek met de tekst “Afspraak = afspraak. Zij willen een baan”.13 De volgende dag was 
een grote autoboot bij CTA het doelwit van nieuwe acties ten gunste van de oud-leerlingen. 
Eén auto blokkeerde de afrit en de sleutels gingen het water in. Op 2 juli lag het werk 
in de gehele Amsterdamse haven voor twee uur stil.14 Uiteindelijk kwam de groep oud-
leerlingen, voor de rest van het jaar, ook als oproepkracht in de piekregeling van de SHB.

Vergelijkbare garantieverlagingen in Rotterdam, plus verschillende faillissementen, 
inspireerden de Vervoersbond FNV tot gedachten die weliswaar de praktijk niet haalden, 
maar waarvan een deel zou terugkeren. Ze sloten bijvoorbeeld aan op het Lems akkoord 
met een paritair bestuurde opvang voor arbeiders die door het faillissement van een lid van 
een scheepvaartvereniging werkloos waren. Een programma van scholing, bemiddeling en 
outplacement zou naar een baan binnen of buiten de haven moeten leiden. Daarnaast was 
via de SHB een tijdelijke tewerkstelling mogelijk. Bij geen werk volgde een aanvulling op de 
uitkering.15 De ondernemingsraad van de Rotterdamse SHB sprak furieus van “een vrijbrief 
om zogenaamd overtollig personeel via een zeer korte omweg in de WW te dumpen”.16

9 Nieuwsblad Transport, 4 februari 1993. Trouw, 25 februari 1993.
10 SHB, Tijdelijke tewerkstelling via de SHB voor de onder de Haven CAO vallende, ex-werknemers van 
Havenbedrijf De Rietlanden, 4 maart 1993 - IISG-AHBd. Zie hoofdstuk 9, noot 80.
11 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 5 april 1993 en 5 juli 1993. Stuwer BV nam 28 arbeiders van De Rietlanden 
over en ontving gedurende het eerste jaar van de gemeente Amsterdam een korting van 200.000 gulden op de 
huurprijs - Gemeentelijk Havenbedrijf, Persbericht, 27 april 1993 - idem.
12 de Volkskrant, 6 juli 1993.
13 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 5 juli 1993 - IISG-AHBd.
14 Rode Morgen, 13 juli 1993.
15 Bijlage II Protocol afspraken ouderenbeleid en werkgelegenheid, 17 juli 1993 - IISG-AHBd.
16 Ondernemingsraad SHB, Persverklaring, 20 juli 1993 - idem.
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Terug naar de situatie in Amsterdam, waar zich voor het eerst sinds 1988 een daling in 
de totale overslag aftekende.17 De droge bulk en in het bijzonder de kolenoverslag waren 
daarvoor verantwoordelijk (doorzettende sanering Britse mijnindustrie). Voor de directie 
van de OBA was dat reden de opzegging van de garantie bij de SHB en de opheffing van 44 
van de 139 arbeidsplaatsen aan te kondigen.18

Tabel 10.119 – Overslag Amsterdam, 1988-1993, in miljoenen tonnen

 Totaal Droge bulk Kolen

1988 28,2 10,5 7,4

1991 31,4 16,9  6,9

1992 33,2 19,7 6,1

1993 30,5 17,2 3,3

Als weerwoord vroeg de ondernemingsraad, met steun van de collega’s van de SHB, de 
Ondernemingskamer een uitspraak te doen over de beëindiging van de garantie. Op het 
punt van de adviesplicht van de directie kreeg de raad gelijk van de rechter, het besluit 
zelf bleef echter uit zorg voor de continuïteit van de onderneming onaangetast; 1 augustus 
1994 kwam een einde aan de garantie.20

Bij de OBA heerste al enige tijd een onrustige sfeer. De milieuwetgeving zou overtreden 
zijn, de terreinuitbreiding onwettig en in mei eiste het personeel het vertrek van direc-
teur D.L. van de Vijver na een wilde staking van de avond- en ochtendploeg. Aanleiding 
was de beboeting van een personeelslid vanwege de schade aan een zwaailicht van een 
bedrijfsjeep; bij herhaling zou ontslag op staande voet volgen.21 Van de Vijver was ruim 
een jaar eerder aangesteld om de invloed van de ondernemingsraad en vakbondsgroep 
te neutraliseren, en zoals hij het zelf noemde “een einde te maken aan de zeurcultuur”.22

Ook bij CTA stond de ondernemingsraad tegenover de directeur, toen deze halverwege het 
jaar 1993 berichtte dat door sterk tegenvallende resultaten gedwongen ontslagen in 1994 
niet uitgesloten waren. Met name de import van de auto’s van Nissan liep terug.23 Een in 
opdracht van de ondernemingsraad verricht onderzoek stelde vast dat de twee aandeel-
houders Nedlloyd (62 procent) en Internatio-Müller (38 procent) de laatste jaren miljoenen 
aan CTA hadden onttrokken. Daarmee kwam het verwachte verlies over 1993 van vier mil-
joen gulden in een ander daglicht te staan. Ook wees de ondernemingsraad op de tegen-
stelling tussen het gestelde overschot aan personeel en de omvang van het overwerk en de 
inhuur van derden.24 De directeur trok de ontslagplannen in ten gunste van verschillende 

17 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 24 augustus 1993 - idem.
18 NRC Handelsblad, 15 november 1993.
19 Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag Amsterdamse haven 1980-2008).
20 Bericht ondernemingsraad OBA, KORtom, 17 december 1993 - idem.
21 Nieuwsblad Transport, 2 februari 1993.
22 Het Parool, 19 mei 1993.
23 M.W. van Merbel, directeur CTA, Mededeling aan het personeel, 1 juli 1993 - IISG-AHBd.
24 Ondernemingsraad CTA, Aan de (gemeentelijke) Commissie van Bijstand, 14 oktober 1993 - idem.
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vertrekregelingen.25 Een dag eerder konden hem de felle acties van SHB’ers niet ontgaan 
zijn tegen de ‘onbevoegde tewerkstelling’ bij Expeditie- en Veembedrijf Eggerding & Co. 
Tenslotte leende hij dagelijks 120 tot 140 SHB’ers in die vooral met de behandeling van de 
auto’s belast waren.26

De ondernemingsraad van de SHB was 2 november met dertig mensen die bij de beste-
king zaten te wachten, een directievergadering van de firma Eggerding in de Coenhaven 
binnengevallen. “We hebben daar in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven 
dat havenwerkers het niet pikken als hun werk gedaan werd door uitzendkrachten [25 
mensen] tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden als gebruikelijk in de haven.”27 Manager 
S. Dotenga meende in zijn recht te staan, omdat het bedrijf “geen lid van de SHB” was. 
Hij zag over het hoofd dat Eggerding sedert 1990 ‘niet garanderend deelnemer’ was en 
daarmee aan de CAO gebonden. De volgende dag bezetten honderden havenwerkers van 
verschillende bedrijven het terrein van Eggerding, waardoor het werk in vrijwel de gehele 
haven stillag. Dotenga zwichtte en beloofde in de toekomst met SHB’ers te werken.28

Dat de SHB een weerslag ondervond van de neergaande ontwikkelingen bij CTA en 
OBA, lag voor de hand. Ook al ging het bij het laatste bedrijf om een aanzienlijke lagere 
inleen, ongeveer twintig man. Eind 1993 berekende SHB-directeur Haak een overcompleet 
van 97 arbeiders bij een gemiddelde leegloop van 14,9 procent die in het derde en vierde 
kwartaal 18,9 en 20,2 procent bedroeg. Was de behoefteopgave van de bedrijven de laatste 
jaren vrij constant gebleven – inclusief de veempool: ongeveer 350 – over het jaar 1993 
daalde die tot 248.29

De successen bij OBA en CTA zouden betrekkelijk blijken. De SHB kwam onder vuur te 
liggen van de plannen van minister De Vries. Daaraan vooraf ging het “historisch sociaal 
akkoord” van 21 november 1993 dat lange tijd de werkgelegenheid zou moeten reguleren.30

Novemberakkoord 1993
Het akkoord tussen de vervoersbonden en havenondernemers zat al zo’n anderhalf 

jaar in de pen. Over de vermindering van arbeidsplaatsen en de ouderenregelingen terug-
gaand tot geboortejaar 1949 bestond nauwelijks meningsverschil, wel over de financiering 
en de uitwerking. Volgens hoofdonderhandelaar Verroen was de animo groot. “Je hoort 
mij niet zeggen dat acties overbodig zijn. Het kan wel eens verfrissend werken. (…). Maar 
ik vind dat het in moderne arbeidsverhoudingen mogelijk moet zijn om er via onderhande-
lingen uit te komen.”31 Na een zit van 36 uur lukte dat. Volgens de Vervoersbond FNV was 
het resultaat een “razend ingewikkeld verhaal”32, hier de hoofdpunten.33

25 Verslag extra overlegvergadering CTA, 3 november 1993 - idem. De vermindering van het personeelsbestand 
ging volgens het Masterplan door via een ouderenregeling en een vrijwillige vertrekregeling.
26 SVN, Verslag over het jaar 1993, p. 34 - idem.
27 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Info, extra ondernemingsraadvergadering, 4 november 1993 - idem.
28 de Volkskrant, 4 november 1993.
29 SHB, Verslag over het jaar 1993, pp.4, 32 en 34 - IISG-AHBd.
30 Havenwerkgeversvereniging SVZ, Scheepvaartvereniging Noord, Persbericht, 21 november 1993 - idem.
31 Nieuwsblad Transport, 7 september 1993.
32 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Onderhandelingen geslaagd, 21 november 1993 - IISG-AHBd.
33 Onderhandelingsresultaat betreffende een nieuwe pensioensystematiek en uittreding van oudere werknemers 
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— Vervanging bestaande vervroegde uittreding door een systeem van geleidelijke pensio-
nering. Aanvulling op werkloosheidsuitkering tot 80 of 85 procent van laatst verdiende 
nettoloon. Nader uitwerken.

— Aantal vertrekkende arbeiders over een periode van vijftien jaar: 4.100 (in 1994: 780).
— Kosten, buiten de steun van de overheid (onder andere scholing): 636 miljoen gulden.
— Financiering: door pensioenfonds uit premiekorting en wijziging premiegrondslag 

(ongeveer tweederde van het totaal) en uit de loonruimte in de nieuwe CAO’s.
— Ouderenbeleid en instroom jongeren per CAO. Nader uitwerken.
— Fonds voor uitkering bij faillissementen.

Tegenover de “grote tevredenheid” van de SVZ over de ruimte om bij een faillissement met 
ontslagen van het Masterplan af te wijken stelde Verroen: “De werkgelegenheidsgarantie 
is gewoon heihard. Sterker nog, het gaat verder dan het Masterplan, want er is geen eind-
datum afgesproken.”34 Als voorzitter van het pensioenfonds was hij optimistisch over de 
financiering, dat fonds heeft “veel meer vermogen dan nodig is om aan alle pensioenaan-
spraken te voldoen”.35 Als “handelaar in arbeidsrust” beschouwde hij het akkoord als een 
voorbeeld van de nieuwe bondsstrategie. “Een strategie van het geduld, want met acties 
zouden we dit resultaat nooit hebben behaald.” De voorzitter van de SVZ – directeur van 
de ECT, B.C. Bosselaar – toonde zich verheugd over de nieuwe situatie. “De houding van 
de Vervoersbond FNV is veranderd, net als de houding van de werkgevers. De sfeer over en 
weer was vaak heel onaangenaam. Dat is voorbij.”36

Uit de sectorraad van de bond kwamen andere commentaren. Behalve de twijfels over 
de “open einden” en het gebruik van de loonruimte, was de verontrusting over de SHB 
groot.37 Het akkoord wijdde er geen letter aan.

De inkt was net droog, toen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kern 
van het akkoord ter discussie stelde. Een vooronderstelling was namelijk de vrijwilligheid 
van de deelname aan de uittredingsregelingen, dus zonder verwijtbare werkloosheid. Dit 
was van belang, omdat met ingang van 1 januari 1994 de ministeriële richtlijn van decem-
ber 1987 was ingetrokken die ouderen toestond bij een collectief ontslag met voorrang te 
vertrekken.38 Het akkoord bevatte dan ook als ontbindende voorwaarde de instemming en 
medewerking van de minister en de bedrijfsvereniging. De laatste, bestuurd door onderne-
mers en bonden, was bereid de volledige WW-uitkering te verstrekken.

Staatssecretaris J. Wallage sprak echter van een vrijwillig vertrek én verwijtbare werk-
loosheid en daarmee van een mogelijke sanctie.39 Toepassing van de sanctie door de 

Amsterdamse en Rotterdamse haven, 21 november 1993 - idem.
34 Nieuwsblad Transport, 23 november 1993.
35 Idem, 25 november 1993.
36 Idem.
37 Verslag vergadering sectorraad Vervoersbond FNV, 29 november 1993 - IISG-AHBd.
38 Trouw, 24 november 1993.
39 de Volkskrant, 16 december 1993. Minister De Vries herhaalde de kritiek tijdens het jaardiner van de SVZ 
waar hij te gast was. Met de getroffen ouderenregeling draait “de samenleving op voor de kosten” - Nieuwsblad 
Transport, 15 januari 1994.
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bedrijfsvereniging bleef uit.40 Niettemin ontstond er paniek.41 Volgens Hekking was dat de 
reden dat op één van de laatste dagen van het jaar 1993 een grote meerderheid van de leden 
haar instemming aan het akkoord gaf. Hekking: “Juist, omdat de regelingen in gevaar kwa-
men, gingen we mee. Ik heb zelden meegemaakt dat iemand geen gebruik maakte van de 
geboden mogelijkheid om te vertrekken.”42

Een vergelijkbare sentiment werd opgeroepen na een succesvolle actie voor de werkge-
legenheid van elf jongeren die na de Havenvakschool sedert juni 1993 tijdelijk bij de SHB 
waren ondergebracht. De SVN legde vanwege de hoge kosten van het akkoord de keuze 
voor van ofwel een contract van een half jaar, ofwel een vertrekpremie. In beide gevallen 
verviel de overeengekomen baangarantie.43 Nog tijdens de kerstvakantie besloten onder-
nemingsraadsleden hier een grens te stellen. Hekking: “We aarzelden, maar na rondbel-
len merkten we de verontwaardiging. Als ouderen de haven verlieten, moest toch een veel 
kleinere groep jongeren binnen kunnen blijven. Koningh riepen we van zijn vakantieadres 
terug en de opkomst de volgende dag was boven verwachting.”44

Staande op de motorkap van z’n auto opende Koningh voor een paar honderd havenarbei-
ders het nieuwe jaar. Gewerkt werd er op 3 januari vrijwel nergens. De stakers eisten een 
vaste baan voor de jongeren en voegden daaraan hetzelfde toe voor de vijf oud-Rietlanders 
die nog steeds een tijdelijk onderkomen hadden bij de SHB. Na dit overdonderend begin 
verliepen de onderhandelingen de volgende dag succesvol. De zestien kwamen in dienst 
van de SHB, gedurende het eerste jaar werkten ze gemiddeld vier dagen per week, daarna 
volgde een volledige baan.45

Met deze massale steun aan een kleine groep collega’s gaven de Amsterdamse haven-
arbeiders een antwoord op de vraag die FNV Magazine naar aanleiding van het novem-
berakkoord opwierp: “Heeft de Vervoersbond FNV het stakingswapen begraven en een 
nieuwe strategie gekozen?”46 Volgens Verroen wel. Directeur M. Versteeg van Cornelder, 
het grootste overslagbedrijf van cacao was verbaasd. “Wij zeuren hier over maar elf jonge-
ren. Dan gaat bij mij het licht uit. Als we aan onze concurrenten in het buitenland proberen 
duidelijk te maken dat hierdoor het werk in de haven volledig plat gaat, dan worden we in 
ons gezicht uitgelachen.”47

40 Besluit inzake sanctietoepassing bij ouderenregelingen, 20 oktober 1994 - Staatscourant, 1994, nummer 210.
41 Trouw, 6 december 1993  “Onrust in havens na afschaffing ouderenrichtlijn”. De Volkskrant, 16 december 
1993 - “Haven ontduikt volgens Wallage ontslagregels”.
42 Gesprek met H. Hekking, 15 mei 2005.
43 SVN, Aan de deelnemers aan de tijdelijke aanvullings/tewerkstellingsregeling voor geslaagde ex-leerlin-
gen, december 1993 - IISG-AHBd. Er volgde nog één lichting geslaagden. In 1995 hief de SVN de tweejarige 
Havenvakschool op, er was geen behoefte meer aan nieuwe havenarbeiders.
44 Gesprek met H. Hekking, 15 mei 2005.
45 Nieuwsblad Transport, 4 januari 1994.
46 FNV Magazine, 18 december 1993.
47 NRC Handelsblad, 5 januari 1994. Cornelder maakte deel uit van Cornelder Holding BV in Rotterdam; 
met VCK eigenaar van Westport Terminals Amsterdam BV. De laatste was een samenvoeging van C. Scheuer 
Stevedoring en Deep Sea Terminal van VCK - Nieuwsblad Transport, 7 januari 1992.
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De krachtsverhoudingen bleken gunstig voor ondernemers. Dit inspireerde de SVN de 
voorbije jaren tachtig te zien als een overgangsfase naar een veelbelovend herstel.48 Daarin 
kreeg de SHB het zwaar. In welke sociaal-economische en politieke context gebeurde dat?

Neoliberaal kapitalisme
De beoogde afschaffing van de havenbijdrageregeling door minister De Vries was teke-

nend voor de drie kabinetten Lubbers en hun twee paarse opvolgers onder leiding van Kok. 
Over een periode van twintig jaar, 1982-2002, vormden ze de politieke uitdrukking van 
het neoliberalisme dat het kapitalisme na de gouden jaren steeds meer droeg. Dit bete-
kende een doorlopend bezuinigingsprogramma in de collectieve sector en een toenemende 
afstand van de staat ten opzichte van economische activiteiten.49

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid droeg ten tijde van De Vries bij 
aan deze politiek door ingrepen in het stelsel van sociale zekerheid (WAO), de verzelfstan-
diging van de Arbeidsvoorziening en de beëindiging van de medefinanciering van de leeg-
loopkosten. De laatste betrof 40 tot 50 procent van het totaal en was voor de gezamenlijke 
havens in 1992 opgelopen tot 12,4 miljoen gulden; een ruime verdubbeling ten opzichte 
van 1991.

Tabel 10.250 – Havenbijdrageregeling SHB Amsterdam, in miljoenen guldens 

1989 0,9 1991 0,9 1993 2,0

1990 2,0 1992 2,3 1994 3,4

Een dispuut tussen het bestuur van de Amsterdamse SHB en staatssecretaris E. ter Veld 
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vormde de voorbode. Inzet was de AWF-subsidie in 
relatie met de omvang van het personeelsbestand. Ter Veld vond dat fluctuaties binnen 
een jaar door de bedrijfssector opgevangen moesten worden en niet afgewenteld op de 
collectieve sector.51 Gedurende de looptijd van het Lems akkoord (1985-1991) vormden 
die fluctuaties geen bezwaar, omdat het aantal arbeidsplaatsen daalde bij een vastgelegd 
maximum (55 procent van het bestand in de stukgoedsector52). Eind 1992 besloot Ter Veld 
de jaarlijkse subsidie te baseren op het bestand van 1 januari, waarmee dus een eventuele 
uitbreiding in de loop van het jaar niet meetelde.

Haar opvolger J. Wallage bevestigde de nieuwe overheidsvisie en sprak van “gewijzigde 
meningen over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de private en collectieve 
sector”. Bovendien voerde hij het oude bezwaar aan van de “ongerechtvaardigde verschil-
len” met werknemers in andere sectoren. Wallage verwierp het automatisme, waarin  
 
 

48 M.L. Maillette de Buy Wenniger, Vijfenzeventig jaar Scheepvaart Vereniging Noord, Bijlage V bij SVN, 
Jaarverslag 1991, pp. 47-57.
49 Van Zanden, Een klein land, pp. 100, 101.
50 SVN, Verslagen over de jaren 1989 tot en met 1994. De Rotterdamse SHB ontving in 1991: 4,2 en in 1992: 9,3 
miljoen gulden - Jaarverslagen 1991 en 1992 - IISG-AHBd. 
51 E. ter Veld, Aan de Stichting Samenwerkende havenbedrijven, 25 januari 1993 -idem.
52 Zie hiervoor p. 201.
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“iedere afspraak tussen sociale partners, die de omvang van de SHB doet uitbreiden, leidt 
tot vergroting van het aantal subsidiabele werknemers (…).”53

Veel bezuinigingsgeld kon deze beslissing niet opleveren, het ging om het neoliberale 
principe, waarin de overheid haar (financiële) verantwoordelijkheid overdroeg aan de soci-
ale partners. In de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging van december 1995 die 
het einde van de leegloopsubsidie beklonk, stond dat “de opvang van pieken en dalen in 
de productie behoort tot de verantwoordelijkheid van individuele bedrijven of, zo men zich 
aaneensluit, tot de verantwoordelijkheid van bedrijfsgenoten”.54

Op de eerste berichten van de minister reageerden de scheepvaartverenigingen laconiek. 
De voorzitter van het bestuur van de Amsterdamse SHB, H.J. Möller, wees erop dat de 
overheidssteun slechts een fractie van de loonkosten vormde en de minister al twee keer 
eerder had geprobeerd de regeling af te schaffen.55 In tweede instantie lieten de onderne-
mers merken voor een gecompliceerde situatie te staan. Het aantal deelnemende bedrij-
ven was afgenomen, zodat de poolfunctie verzwakte en het financieel draagvlak afbrok-
kelde. Tegelijkertijd stonden de individuele ondernemers vanwege hun aandeel in de 
leegloopkosten, dat ze te aanzienlijk vonden, afwijzend tegenover het garantiesysteem. 
Voortzetting van de overheidssteun was welkom, maar ‘de markt’ eiste zonder staatsbe-
tutteling zowel een bedrijfsmatige, klantgerichte organisatie als een flexibel beschikbaar 
personeelsbestand.56 Samen met de vervoersbonden kwamen de scheepvaartverenigingen 
tot een pleidooi voor het behoud van de subsidie. Daarin bleef versterking van de concur-
rentiepositie van de Nederlandse zeehavens een collectief belang en een overheidszorg. 
Van daaruit konden de pools de vakbekwaamheid van havenarbeiders bevorderen, sociale 
stabiliteit bieden en koppelbazen weren.57 Alles bij elkaar genomen, zag het er ondanks de 
verschillende tegenwerpingen naar uit dat onder invloed van de strengere marktoriëntatie 
van het ministerie de herstructurering zich verplaatste van de sector in het algemeen naar 
de SHB in het bijzonder.

De neoliberale context, waarbinnen de druk op de havenbijdrageregeling te begrijpen was, 
vond voeding in de ontwikkeling van de Europese Unie en een globaliserende economie. 
Flexibilisering van de arbeid en de arbeidsverhoudingen was daarin een hoofdlijn.

Flexibiliteit
De neoliberale politiek vond steun in de overgang van de Europese Gemeenschap naar 

de Europese Unie, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht van december 1991 
en doorgevoerd op 1 november 1993. Vertaald naar de vervoerssector kwam de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat in het eerste paarse kabinet (1994-1998) tot de volgende 
samenvatting:

53 J. Wallage, Aan de voorzitter van het Bestuur van de SHB, 16 juli 1993 - IISG-AHBd.
54 Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens, 20 december 1995.
55 Het Financieele Dagblad, 27 juli 1993.
56 SVN, Overslagsector Amsterdamse haven in sociaal perspectief, april 1994.
57 Nieuwsblad Transport, 3 mei 1994.
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“Als basisfilosofie (…) geldt de werking van de vrije markt. De reden daarvoor is het ver-
trouwen in de stimulerende werking van de concurrentie. De marktwerking hanteren als 
ordenend principe bij uitstek, impliceert dat maatregelen centraal staan die uitwerking 
geven aan liberalisering, flexibilisering en harmonisatie.”58

Op een bredere schaal dan Nederland en Europa voltrok zich in de laatste twee decen-
nia van de twintigste eeuw “een nieuwe functioneringswijze van het kapitalisme”.59 Deze 
met globalisering aan te duiden ontwikkeling voltrok zich vooral in een aantal superregio’s 
zoals de Europese Unie.60 Ze hield een gecombineerde internationalisering in van handel, 
productie en kapitaal, waarin het financiële kapitaal tot een dominante positie geraakte. 
Kenmerkend voor deze gang van de wereldeconomie was een dalende economische groei 
en een toenemende inkomensongelijkheid.61 Deze tekenden zich ook in Nederland af.62

De vorming van een gemeenschappelijke markt met een geliberaliseerd, grens over schrijdend 
verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen ging gepaard met de komst van de 
Europese en Monetaire Unie die aan de deelname van lidstaten eisen verbond. De ingrij-
pendste betroffen het financieringstekort en de overheidsschuld. Eén van de effecten was 
een beleidsconcurrentie tussen de lidstaten die behalve tot een neerwaartse druk op de 
collectieve voorzieningen én de kapitaalbelastingen, bestond uit de ‘versoepeling’ van de 
regels rond de arbeidsmarkt. Daarvoor ontwikkelde de OESO een maatstaf ontleend aan de 
procedures, wettelijke opzegtermijn, kosten en juridische sancties bij ontslag van werkne-
mers. “Hoe hoger deze index, hoe beter beschermd de werknemer.” Met een positie in de 
middenmoot was deze bescherming in Nederland gedurende de periode 1989-1999 meer 
dan gemiddeld afgenomen, dus de flexibiliteit van de arbeidsmarkt evenredig toegenomen.63

58 Minister van Verkeer en Waterstaat, Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1996-2000, p. 41. Met 
‘harmonisatie’ bedoelde minister A. Jorritsma het vermijden van “ongelijkheid in de concurrentievoorwaarden” - 
idem, p. 42.
59 R. Went, De nieuwe functioneringswijze van het kapitalisme. Globalisering van de economie (hierna: De 
nieuwe functioneringswijze), in: Boot (redactie), Om de vereniging.
60 Geïllustreerd aan de Nederlandse export en import, deze bleef in 1970 respectievelijk 76,6 en 67,0 procent 
binnen de Europese Unie, in 1995: 71,4 en 61,4 procent - A. Hogebirk, R. Narula, Globalisation and the small 
economy: The case of the Netherlands - Maastricht 1999, pp. 12, 13.
61 Mondiale groei per hoofd van de bevolking in de jaren zeventig: 2,1 procent, in het decennium daarna: 1,4 en 
van 1990 tot 2000: 0,6 procent - Went, De nieuwe functioneringswijze, p. 36. Over de periode 1980-1998 groeide 
op wereldschaal (exclusief China) de ongelijkheid in inkomen tussen de 10 procent rijkste en armste mensen 19 
procent en tussen de 1 procent rijkste en armste mensen 77 procent - R. Went, Globalization: waiting - in vain - for 
the new long boom - Science & Society, nummer 3, 2005.
62 De gemiddelde groeivoet van het Binnenlands Bruto Product bedroeg in de periode 1947-1973: 5,1 pro-
cent - Van Zanden, Een klein land, p. 213. In 1973-1980 : 2,4, in 1981-1990: 2,2 en in 1991-2000: 2,8 procent - 
Kleinknecht, Naastepad, Wordt de Nederlandse, p. 65. In een groep van twintig landen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) behoorde Nederland met een toename van de inkomenson-
gelijkheid van 25 procent over de periode 1980-1997 tot de kopgroep van vijf met een gemiddelde jaarlijkse stijging 
van ruim 1 procent - K. Caminada, K. Goudswaard, Trends in inkomensongelijkheid en sociaal beleid, Tijdschrift 
voor politieke economie, nummer 4, 2001, pp. 58 en 68. En dat bij een groei die alleen in Italië en Griekenland 
lager was - S. Storm, Van de ‘low road’ naar de ‘high road . Nederland en de Europese Unie (hierna: Van de ‘low 
road’), in: Boot (redactie), Om de vereniging, p. 49. De scheefgroei was het sterkst in de tweede helft van de jaren 
tachtig en zette na 1997 door.- M. van den Brakel-Hofmans, De ongelijkheid van inkomens in Nederland, Sociaal-
economische trends, 3e kwartaal 2007, CBS, Voorburg/Heerlen.
63 Storm, Van de ‘low road’, pp. 46-50.
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Bij een ander type flexibiliteit, de aanpassing via deeltijdarbeid van het aantal arbeidsuren 
aan de omvang van de werkzaamheden, verwierf Nederland onder de landen van de OESO 
de koppositie.64 Ook de uitzendarbeid, weliswaar gevoelig voor economische schomme-
lingen, vertoonde een stijging, evenals de flexibele arbeidsrelatie: arbeid op basis van een 
tijdelijk contract. In beide gevallen overschreden de Nederlandse cijfers in de loop van de 
jaren negentig het gemiddelde van de bij de OESO aangesloten landen.65

Het gemeenschappelijke in deze vormen van flexibiliteit lag in het intensiever en goed-
koper gebruik van arbeidskracht. Op tijdstippen en plaatsen, in aantallen en met kwali-
ficaties gedicteerd door productie en dienstverlening. Geen onbekend verschijnsel in de 
arbeidswereld van het kapitalisme, maar door verschillende invloeden voorzien van verse 
impulsen en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Een computergestuurde technologie 
stimuleerde de overgang van een productie op voorraad (‘just in case’) naar één op order 
(‘just in time’) die een flexibele productie bevorderde. Tegelijkertijd vond de neoliberale 
verschuiving van een verzorgende naar een marktvolgende staat plaats die de flexarbeider 
mogelijk maakte.

Dat het havenbedrijf vertrouwd was met de oude flexibiliteit en te maken had met de 
niet onbesproken komst van de nieuwe, leerde een veelgebruikte indeling.66 Deze onder-
scheidde numerieke (in getallen uit te drukken) en functionele (met de arbeidsfunctie ver-
bonden) flexibiliteit; beide met een interne en externe variant. Samengevat:
— Numeriek en intern – overwerk, klaar naar huis, fluctuerende roostering, ploegen-

dienst, kloszaterdag en glijdende pensionering (hiertoe behoorde ook deeltijdarbeid 
die echter in de havens weinig voorkwam).

— Numeriek en extern – gezien vanuit de vaste ondernemingen was de SHB het grote 
voorbeeld, zij het met specifieke arbeidsvoorwaarden (dienstverband, CAO); in het ver-
lengde daarvan stond de piekregeling met de bekende inleenvolgorde; ook uitzend- en 
contractarbeid vielen hieronder en dus de inschakeling van koppelbazen.

— Functioneel en intern – allround havenarbeiders en functiecombinaties.
— Functioneel en extern – gezien vanuit de SHB vond een uitleen van arbeidskracht en 

daarmee van functies plaats, op te vatten als een vorm van detachering.67 

Vooruitlopend op de nieuwe, marktgerichte SHB die in 1995 in werking trad, kon verwacht 
worden dat de bestaande belemmeringen om de vier vormen van flexibiliteit intensiever 

64 CBS, Nederland langs de Europese maatlat, Voorburg/Heerlen, 2004, p. 43. Bij een daling van het jaarlijks 
aantal arbeidsuren groeide het percentage deeltijdbanen van 20 in 1982 via 33 in 1990 naar 42 procent in 2001. 
Vrouwen vormden tweederde tot driekwart van het totaal aantal deeltijdwerkers. Na 1990 had meer dan de helft 
van de betaald werkende vrouwen een deeltijdbaan - Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 
1998, Den Haag 1998, pp. 369-370.
65 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, Employment Outlook 2002, Paris,  
pp, 133, 134. Het aandeel tijdelijke contracten steeg in de periode 1985-2000 van 7 naar 14 procent.
66 E.G. de Haan, Ph.R. de Jong, P.J. Vos, Flexibiliteit van de arbeid. Op zoek naar zekerheid, Amsterdam 1994, 
p. 56. Zie ook, J. Atkinson, N Meager, Changing Working Patterns. How companies achieve flexibility to meet new 
needs, Institute of Manpower Studies, London, 1986.
67 Niet in deze indeling betrokken, maar wel kenmerkend voor een flexibele onderneming is de loonflexibiliteit 
(prestatietoeslag, bonus en winstaandeel). Onder meer als tonnengeld steeds weer in het havenbedrijf opduikend.
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toe te passen zo veel mogelijk opgeruimd werden. Het resultaat kon een ‘flexibele onderne-
ming’ genoemd worden. In de woorden van de SVN: “De pool moet zodanig worden gere-
organiseerd dat, indien er aanbod is van werk, werknemers beschikbaar kunnen worden 
gesteld; niet alleen in de gewenste aantallen, maar ook met het juiste kwaliteitsniveau.”68 
Wanneer dat op een werknemersvriendelijke manier gebeurde, wees de bedrijfsgroep 
havens van de vervoersbond deze flexibele benadering van “de steeds zwaarder wordende 
eisen van de markt (klanten)” niet af. Tegen onvriendelijke flexibilisering – tijdelijke con-
tracten, op afroep, in open functies, volgens prestatieloon of inhuur en uitbesteding zon-
der reguliere arbeidsvoorwaarden – zou het verzet onverminderd doorgaan.69

Onder invloed van een hardnekkige werkloosheid en de economische terugslag onder 
invloed van de Duitse eenwording maakten eind 1993 de sociale partners in de Stichting 
van de Arbeid een zorgelijke balans op.70 Minister De Vries had twee maal gedreigd met 
een loonmaatregel en het kabinet overwoog ten gunste van meer flexibiliteit de algemeen 
verbindend verklaring van de CAO in te trekken.71 Onder deze druk kwam het besluit tot 
een “Nieuwe Koers”. Onder verwijzing naar het akkoord van 1982 stelden de partijen een 
agenda op voor de arbeidsvoorwaarden van de toekomst. Aansluitend op het motto van het 
eerste paarse kabinet “werk, werk en nog eens werk” kende dit nieuwe akkoord twee hoofd-
punten: een loonontwikkeling met nog meer “de rem” erop en veranderende arbeidsver-
houdingen op basis van “maatwerk”, en “keuzemogelijkheden”. Anders gezegd, een voort-
zetting van de loonmatiging (een “uiterst beperkte” stijging van “soms zelfs nul”) en een 
uitbreiding van de flexibilisering (inclusief “resultaatafhankelijke beloningsvormen”).72

Dit akkoord bleek de proloog te zijn van wat een paar jaar later als ‘Dutch miracle’ of 
poldermodel internationale bewondering afdwong. In september 1997 ontving de Stichting 
van de Arbeid, in de personen van de voorzitters van de FNV en de ondernemersorganisa-
tie VNO-NCW, zelfs de prestigieuze Duitse Carl Bertelsmannprijs.73 De lof richtte zich op 
de bovengemiddelde scores van de Nederlandse economie in de Europese Unie. Deze gol-
den de groei van het Bruto Binnenlands Product, de privé consumptie, de investeringen en 
de werkgelegenheid. Vooral de combinatie van de lagere arbeidskosten en aanvangslonen 
en de hoge mate van flexibiliteit maakte indruk.74

Voor zover het wonder qua vorm een model genoemd kon worden, paste het polder-
model in de lange corporatieve traditie van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, waarin 
met behulp van een veelheid van overlegstructuren de overheid als derde partner fun-

68 SVN, Overslagsector Amsterdamse haven in sociaal perspectief, april 1994, p. 6.
69 Vervoersbond FNV, Strijd om kwaliteit, beleidsnota Bedrijfsgroep Havens 1990-1993, Utrecht 1989.
70 Afhankelijk van de definitie (bijvoorbeeld gesubsidieerde baan als een vorm van werkloosheid) schommelde de 
werkloosheid in de periode 1975-1999 tussen een half en één miljoen. In de periode 1984-1997 was de helft langer 
dan een jaar werkloos - Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1998, Den Haag; 1998, pp. 
377388. In de bijlage is een uiteenzetting over definities en meetmethoden te vinden  pp. 418420.
71 J. Visser, A. Hemerijck, A Dutch miracle. Job Growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands, 
Amsterdam 1997, pp. 106, 107 (hierna: A Dutch miracle).
72 Stichting van de Arbeid, Een Nieuwe Koers: agenda voor het CAO-overleg 1994 in het perspectief van de mid-
dellange termijn, Den Haag 16 december 1993.
73 Het Financieele Dagblad, 18 september 1997.
74 Visser, Hemerijck, A dutch miracle, pp. 11, 27 en 109.
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geerde. Qua inhoud was er sprake van een herstructurering van de arbeidsverhoudingen 
met bevroren lonen, vermagerde sociale zekerheid en ontregelde arbeid.75

Dat een sector als het havenbedrijf geraakt zou worden door een verdere 
internationalisering van de economie, was te begrijpen. De SVN ontwikkelde op basis 
van veranderingen in het goederenvervoer plannen voor de langere termijn. Zo ook de 
Vervoersbond FNV.

Havenmasterplan
De toekomst van de transportsector stond centraal in een toespraak die het lid van 

het hoofdbestuur van de Vervoersbond FNV, M. Spanjers, in 1986 hield ter gelegenheid 
van honderd jaar vervoersvakbeweging. Naast de technologische vernieuwingen vroeg hij 
aandacht voor de internationalisering en de verbinding van de overslag met werkzaamhe-
den in de opslag en distributie. De opkomst van het logistiek management hing daarmee 
samen. Het aloude streven naar kostenbeheersing voerde dit management naar de keuze 
tussen ‘zelf doen of uitbesteden’, wel of niet zelf opslaan, vervoeren, enzovoort. Waar 
sprake was van uitbesteden, zeker bij de toegenomen vervoerspieken, kon een groei van 
tijdelijke contracten, al of niet via uitzendbureaus, verwacht worden.76

Een bondsnota van 1987 stond stil bij de verschuiving van het traditionele havenwerk 
naar de landzijde, zoals het lossen en laden van containers (‘strippen’ en ‘stuffen’). In 
tegenstelling tot Rotterdam kende de Amsterdamse haven het systeem van de ‘gesloten 
loods’. Deze was aan de ‘achterkant’ – dus aan de walzijde – ‘dicht’, hetgeen betekende 
dat de loods tot het havenbedrijf behoorde en dientengevolge onder een CAO van de haven 
viel. Een stap verder was de ‘inlandterminal’, waar op (grote) afstand van de haventer-
reinen werkzaamheden als overslag en opslag plaatsvonden. Volgens de vervoersbond 
diende daar “tenminste de loon- en arbeidsvoorwaarden van de dichtstbijzijnde zeehaven” 
van kracht te zijn.77

Aansluitend daarop behandelde de bondsraad twee jaar later de gevolgen van de inter-
nationalisering van de productie, zoals de verlenging van de vervoerketens, en de druk op 
de kosten in de diverse schakels. De conclusie was dat het totale vervoer toenam, evenals 
de grootte van de zeeschepen en de elektronische planningsbehoefte van de goederenstro-
men.78 Voorbeelden van die planning: boeken van laadruimte, opmaken van ladingssyste-
men, vrachtuitwisseling en orderverwerking.

“Europa 92” was in aantocht en daarmee de opheffing van de binnengrenzen in de 
Europese Unie die de bescherming van nationale markten en havens verminderde en de 
concurrentie in de range Hamburg-Le Havre verhevigde. Die concurrentie richtte zich op 

75 H. Boot, Het poldermodel is geen prijs waard, in: Solidariteit, september 1997.
76 M. Spanjers, Toekomst van het vervoer, in: Vervoersbond FNV, Vervoer over 100 jaar, 1886-2086. 
Jubileumviering honderd jaar Vervoersvakbeweging - Utrecht 1986.
77 Bedrijfsgroep Havens Vervoersbond FNV, Lading voor de toekomst. Beleidsnota 1987-1990, Utrecht 1987.
78 Vervoersbond FNV, Nota goederenvervoer, Utrecht 1989. Gemiddelde grootte van de binnenkomende 
zeeschepen in 1981, haven van Amsterdam: 6.900 ton - Jaarverslag SVN, p. 8. In 1996: 7.400, in 2002: 9.800 ton - 
Nationale Havenraad, Jaarverslag 2003, Den Haag 2004, p. 70.



266 opstandig volk

de verwerving van een positie als ‘mainport/hub’: een transportknooppunt voor aanvoer 
en afvoer van goederen dat reders en verladers met voorkeur in hun vaarschema’s opne-
men. Een mainport is aangesloten op diverse vervoersmiddelen, zo mogelijk interconti-
nentaal en in een gebied met een ontwikkelde infrastructuur en centra voor logistiek en 
distributie.79

De multi modale vervoersondernemingen, ontstaan uit overnames en fusies, vormden 
een neerslag van deze ontwikkeling. Beschikkend over verschillende vervoersdiensten, 
streefden ze een integratie na tot een transport ‘van deur tot deur’. Zo dicht mogelijk bij de 
afzenders gebundeld, gingen de goederen naar het havenknooppunt om zo dicht mogelijk 
bij de ontvangers verdeeld te worden. De containerisatie oefende aan beide zijden van 
het knooppunt haar invloed uit. Aan de waterzijde via de ‘feederschepen’ naar kleinere 
havens, aan de landzijde via trein, vrachtauto en binnenvaartschip naar het achterland. De 
verwachting was dat de groei van het containervervoer na 1992 zou doorzetten.80

Tegen deze achtergrond stelde de SVN in 1990 een verlanglijstje op, gericht op de steun 
van de overheden voor investeringen in de infrastructuur. Daartoe behoorden: uitbrei-
ding kadelengte en haventerreinen, aanleg Wijkertunnel en tweede Coentunnel, wegen er 
ontsluiting van het Westelijk Havengebied en verbetering van het sluizencomplex (bouw 

79 De term ‘hub’ staat voor naaf of as en vormt met de ‘spaken’ een netwerk van vervoersmiddelen voor water, 
weg, spoor en lucht.
80 Een feederschip beschikt over een beperkte laadcapaciteit en vervoert containers over, naar verhouding, korte 
vaarroutes in een regelmatige frequentie.

Gepalletiseerde lading in een kooi, links ontbreekt de zekering (beschermende ketting),  

CTA, 17 mei 1982 – foto Piet den Blanken
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tweede grote zeesluis).81 Dit lijstje legde de basis voor een Havenmasterplan (1992), opge-
steld door McKinsey en Co. Dat was voorzien van een pleidooi voor de verbinding van 
het traditionele havenbedrijf met havengerelateerde activiteiten als industrie, handel, 
distributie, assemblage, scheepsbouw, cruisevaart en visserij. Met mainport Schiphol 
en complementair ten opzichte van de Rotterdamse regio zou deze combinatie unieke 
mogelijkheden bieden. De geschatte investering van drie tot vier miljard gulden betrof 
overwegend infrastructurele werken die primair voor rekening van de overheden waren, 
waarbij McKinsey publiekprivate samenwerking aanbeval. Over een periode tot 2015 leek 
een groeiscenario haalbaar met 50.000 nieuwe arbeidsplaatsen en een extra toegevoegde 
waarde van zo’n zes miljard gulden.82

Dat laatste lichtte de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, G.C.G. 
van den Heuvel als volgt toe: “De kunst is de containers open te maken en, in opdracht 
van de klant, met de inhoud wat te doen en de goederen voor de eindverkoop geschikt 
te maken. Liever toegevoegde waarde dan tonnen.”83 Van den Heuvel sprak van een ver-
werkingshaven die goederenstromen behandelde en in vergelijking met de transporthaven 
(doorvoer) “een gunstiger effect scoorde op het gebied van werk en inkomen”.84

Tabel 10.385 – Overslag in miljoenen tonnen

 Amsterdam Noordzeekanaalgebied

1994 30,0 48,1

1997 36,8 56,5

2000 44,6 63,9

2002 50,3 70,4

Het Havenmasterplan was een kwestie van lange adem en vroeg om een gecompliceerde 
samenwerking tussen allerlei instanties op het gebied van planologie en milieu. Niettemin 
gaf het een impuls aan het gewenste herstel (zie tabel 10.3). Dat kwam mooi uit na een 

81 SVN, Jaarverslag 1990, pp. 3 en 4.
82 McKinsey en Co, Masterplan Noordzeekanaalgebied. Versterking economische structuur 
Noordzeekanaalgebied - een visie voor het benutten van kracht en kansen, mei 1992. Uitgevoerd in opdracht van 
Stuurgroep Samenwerking Havens Noordzeekanaalgebied, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten 
Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad en de provincie Noord-Holland.
83 Nieuwsblad Transport, 18 juli 1992. De vereniging Nederland Distributieland die sinds 1987 de logistieke 
sector trachtte te versterken, introduceerde het begrip “value added logistics” en gaf daarmee activiteiten aan als: 
assemblage, distributie, specifiek klaarmaken voor een klant, ompakken, etiketteren, kwaliteitscontrole, reparatie 
en hergebruik - Nieuwsblad Transport 4 juni 1994.
84 G.C.G. van den Heuvel, Nieuwe perspectieven voor de Amsterdamse haven. Bijdrage aan het congres “de 
potentie van de Amsterdamse haven, 50.000 arbeidsplaatsen erbij!”, 22 september 1994.
85 Gemeente Amsterdam, Haven Amsterdam, statistieken - http://www.portofamsterdam.nl (overslag 
Amsterdamse haven 1980-2008). Het aandeel in de totale overslag in de ‘range’ Hamburg-Le Havre schommelde 
tussen de 6,4 (1998) en 7,3 procent (2002); de positie was constant na Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Le 
Havre -Policy Research Corporation, Eindrapport Nut en noodzaak verruiming vaarweg van en naar de havens in 
het Scheldebekken, Antwerpen april 2000, p.8. Nationale Havenraad, http://www.havenraad.nl/feitenencijfers. 
Na Amsterdam/Noordzeekanaalgebied kwamen: Wilhelminahaven, Duinkerken, Bremen, Zeebrugge en Gent.
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renovatie van het Havengebouw van 19 miljoen gulden en de glorieuze viering van het 
75-jarig bestaan van de SVN in 1992.86

Procedures van goedkeuring, aanpassing en uitvoering door gemeenten, provincie, 
maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen volgden. Bezwaren en verzet teken-
den de trage voortgang, waarin onderdelen als de tweede Coentunnel en de nieuwe sluis 
niet of nauwelijks steun kregen van de rijksoverheid.87 In 1995 stelde een adviescommis-
sie onder leiding van oud-minister van Economische Zaken, J.E. Andriessen een plan van 
aanpak op.88 Daarin ging de door McKinsey voorspelde uitbreiding van de werkgelegen-
heid omlaag naar ongeveer 37.000 arbeidsplaatsen. De ruimtebehoefte steeg en de inves-
teringen kwamen op vier miljard gulden (staat en Europese Unie: 2,5 miljard). De commis-
sie achtte een tweede grote sluis niet nodig, de schepen zouden niet veel breder worden en 
de wachttijden niet veel langer.89

Deze tegenvaller verhinderde echter niet dat bij “Seaports Amsterdam” een optimis-
tische sfeer heerste vanwege de verwachting dat het gehele logistiek/industrieel complex 
van het Noordzeekaalgebied jaarlijks 14,8 miljard gulden toegevoegde waarde zou opleve-
ren. De bevestiging daarvan was de komst van het distributiecentrum van Sigma Coatings, 
Nedlloyd Districenters en het multi modale transportcentrum Westpoint.90 Maar daarin 
niet alleen. Met ingang van 1996 ging de SVN een nieuwe fase in door de overgang naar 
de Scheepvaart & Industrie Vereniging Noordzeekanaalgebied (SIVN). Bovendien vond, in 
navolging van de SVZ, een splitsing plaats in een organisatie van ondernemers en één van 
werkgevers. De belangen van de laatsten kwamen in handen van de Algemene Werkgevers 
Vereniging, AWV.91 De splitsing kende verschillende redenen: het teruglopend aantal 
leden (fusies, sluitingen), de decentralisering van de arbeidsvoorwaarden en de onderhan-
delingen daarover plus de wens van nieuwe leden niets van doen te willen hebben met de 
Vervoersbond FNV (om dus een goedkopere CAO te kunnen afsluiten).92

De betrekkelijkheid van het optimisme zou blijken uit de crisis waarin de SHB en CTA 
eind 1994/begin 1995 terechtkwamen, maar ook uit de vraagtekens bij de voorspellingen 
over de werkgelegenheid. Zo stelde begin 1997 bondsbestuurder Koningh dat “de reguliere 
werkgelegenheid in Amsterdam sterk afnam. Wie er wel bij varen, zijn de uitzendbureaus. 
En dat gaat ten koste van vaste banen”.93 Eind 1997 bekende provinciale havengedepu-

86 SVN, Jaarverslag 1992, p. 40.
87 Nieuwsblad Transport, 18 juli 1992.
88 Commissie Andriessen, Samen werken aan ruimte voor economische groei, september 1995.
89 In 2005 stelde het Centraal Planbureau na onderzoek vast dat tot minstens 2017 geen tweede sluis nodig was. 
Voorlopig overtroffen de kosten de baten, met name de containerstromen zouden te hoog zijn ingeschat - CPB, 
Kosten-baten-analyse Zeetoegang IJmuiden, een second opinion, Den Haag, april 2005.
90 Nieuwsblad Transport, 30 december 1996. Westpoint was een voorbeeld van publiekprivate samenwerking 
dat McKinsey voor ogen stond. Bij de opening, 13 oktober 1994, overhandigden de gezamenlijke ondernemingsra-
den wethouder van Economische en Haven Zaken, E.Peer, een protestbrief met vijfhonderd handtekeningen (“in 
één dag opgehaald”): “geen inruil tegen oproepkrachten” - Het Parool, 14 oktober 1994.
91 SVN, Jaarverslag 1995, p. 3. De AWV werd in 1997 Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN).
92 SVN, Persbericht, 5 oktober 1995 - IISG-AHBd. Nieuwsblad Transport, 12 oktober 1995.
93 Het Parool, 12 februari 1997.
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teerde H. de Boer “de werkgelegenheidscijfers zijn natuurlijk slechts richtgetallen”.94 Jaren 
later, in 2005, merkten onderzoekers bij de evaluatie van het Havenmasterplan op dat 
niet vast te stellen was of de toegenomen werkgelegenheid aan de uitvoering van het plan 
was toe te schrijven.95 Niettemin was het plan voor jaren beleidsbepalend, de uitvoering 
geschiedde in meer dan honderd projecten en betrof 26 haventerreinen. Een eigen website 
liet de vorderingen zien en bood een vergezicht op het jaar 2040. Heel wat eerder zou de 
SHB niet veel meer dan een herinnering zijn.

In de expansieve perspectieven van het Havenmasterplan kreeg de SHB geen aandacht. 
Dat hoefde ook niet, omdat in het kielzog van de ministeriële plannen een reorganisatie en 
inkrimping urgent genoeg waren.

Marktconforme pool
Om te beginnen kwam in een groot deel van het jaar 1994 de leegloop net onder of 

ruim boven de 30 procent uit, terwijl de arbeidsongeschiktheid al jaren schommelde rond 
de 15 procent.96 De lossing van de cacao vroeg steeds minder handen, omdat de conven-
tionele aanvoer in balen afnam van 76 procent in 1992 naar 58 in 1994.97 Zonder enige 
schroom stelde de SVN vast dat veranderingen in ladingpakketten tot de vestiging van 
nieuwe bedrijven in de regio van het Noordzeekanaal leidden, waar “veelal geen CAO van 
toepassing” was en “vaak werd gewerkt met losse arbeidskrachten”.98

“Uitermate zorgelijk” heette de situatie in de stukgoedsector na een onderzoek dat 
de SVN de eerste helft van 1994 had laten verrichten.99 Het faillissement van één of 
meer bedrijven was “niet denkbeeldig” en de concurrentiekracht “ernstig aangetast”. 
De verwachting voor de periode tot 2000 kwam neer op: stijgende tonnages en dalende 
personeelsbestanden.100

Het rapport maakte bij de SHB een onderscheid tussen de continue behoefte, dagelijks 
het gehele jaar, en de piekbehoefte, gedurende het cacaoseizoen (november/mei, winter). 
De laatste zou volgens de prognose afnemen, zodat bij ongewijzigd beleid zelfs tijdens 
het cacaoseizoen sprake was van een overschot aan werknemers; van 47 in 1994 naar vijf 
in 2000. Buiten het cacaoseizoen (mei/november, zomer) waren deze aantallen aanzien-
lijk hoger, 219 en 106.101 De SVN achtte ingrijpende veranderingen nodig en noemde een 
grotere beschikbaarheid van de havenarbeiders, verminderde kosten en lagere tarieven.102

94 Noord-Hollands Dagblad, 24 november 1997.
95 Beleidsonderzoek & -Advies Groep, Eindrapport Evaluatie Masterplan Noorzeekanaalgebied, Den Haag,  
29 november 2005, p. 18.
96 SVN, Verslag over het jaar 1994, pp. 31 en 33.
97 SVN, Verslag over het jaar 1993, p. 3 en 1994, p. 3.
98 SVN, Overslagsector Amsterdamse haven in sociaal perspectief, april 1994.
99 Scheepvaart Vereniging Noord, Perspectief naar de toekomst, september 1994.
100 Verwachte daling totale personeelsbestand vaste bedrijven: van 475 in 1994 naar 394 in 2000 - idem, p. 6.
101 Idem, pp. 3, 4.
102 Bij de opening van Westpoint bood wethouder Peer, als havenbeheerder, de ondernemers zijn steun. Lieten zij 
hun tarieven zakken, dan sprong de gemeente bij door de huren en pachten van de haventerreinen te verminderen 
- Het Parool, 14 oktober 1994.
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Fax vakbondsgroep Vila Velha ES Brazilië
“Beste vrienden,
We denken vaak aan jullie! Jullie en wij zitten in een moeilijke situatie, waarbij concrete 
uitingen van solidariteit en vriendschap en steun van vrienden van de andere kant van de 
oceaan motieven zijn voor geluk. We wensen jullie een gelukkig kerstfeest en een nieuw 
jaar zonder hypocrisie, vol van menselijke solidariteit, verbeteringen op sociaal gebied en 
persoonlijke ontplooiing. De wederzijdse solidariteit versterkt onze kracht en verkort de 
afstand.” [Hekking en De Wildt bezochten in 1992 Braziliaanse collega’s in het kader van het ‘cacaoproject’ van 

Transnationals Information Exchange, een nongouvernementele, internationale organisatie die de contacten en 

samenwerking stimuleerde tussen arbeiders in de verschillende schakels van de cacaoketen, van plantages via havens 

naar verwerkende industrie; verzonden 22 december 1994  IISGAHBd.]

Eind oktober begonnen de gesprekken tussen delegaties van de Vervoersbond FNV en de 
SVN in een “werkgroep SHB”.103 Daar bestond een eensgezindheid over een spoedig te 
verschijnen beleidsplan, waarin de SHB het instrument en de autoriteit voor de arbeids-
voorziening in de haven vormde onder de voorwaarden van honderd procent levering en 
leegloopfinanciering. Van alles passeerde de revue. Aanpassing arbeidstijden aan de te 
verrichten werkzaamheden. Een tijd voor tijd regeling bij vrijwillig werken buiten het gel-
dende rooster of op feestdagen waarin alleen het toeslagdeel in geld uitbetaald werd. De 
SHB in de rol van bemiddelaar tussen bedrijven bij een tijdelijk overschot, dus uitwisseling 
van ‘vasten’ onder regie van de SHB.104

Treffend was de overeenstemming over de ‘achterkant’ van de arbeidsvoorziening. 
Zou de SHB nieuwe stijl een piek niet kunnen opvangen, dan kon na de ‘kappies’ en de 
chauffeurs een beroep gedaan worden op uitleenbedrijven in de regio. Een verregaande 
afspraak, omdat degenen die voorheen onbevoegde derden waren, nu bevoegd toegang tot 
de haven kregen.

Deze uitbreiding van de regietaak van de SHB inspireerde de bondsdelegatie tot een 
nieuwe visie op de poolvoorziening. Daarin kregen nieuwe havenwerkers binnen de regio 
Noordzeekanaalgebied hun opleiding via de SHB (“instroom”) waar ze verschillende func-
ties doorliepen (“doorstroom”) om vervolgens geschikt te zijn voor de bedrijven (“uit-
stroom”). Afhankelijk van de toekomstige financiering van de leegloop zou in deze con-
structie het personeelsbestand kunnen groeien. De SVN reageerde zuinig, pleitte voor een 
structurele samenwerking met de nieuwe Rotterdamse pool en wenste alle voorstellen te 
onderwerpen aan het criterium van 20 procent kostenverlaging.105

Besluiten bleven uit, het wachten was op een beleidsplan. Hoewel van toepassing op de 
Rotterdamse situatie, gaven twee in de herfst van 1993 verschenen rapporten een richting 
aan.
1.  Een “marktstudie” met een paritaire opdrachtgever noemde drie oorzaken van de aan-
tasting van de poolfunctie: a. de doorgaande concentratie van bedrijven die tot een over-

103 Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 11 oktober 1994 - idem.
104 Werkgroep SHB, Verslag 22 november 1994, p. 5 - idem.
105 Idem, pp. 4, 5.
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compleet aan personeel en interne poolconstructies leidde, b. de specialisatie en mecha-
nisering die technische en sociale kwalificaties vereisten waaraan SHB’ers onvoldoende 
voldeden (besturing apparatuur, binding aan het bedrijf ), c. de daling van de overslag van 
het conventionele stukgoed en dientengevolge het afnemend belang van de fysieke func-
ties die voor de SHB zo kenmerkend waren.
Wilde een centrale poolvoorziening behouden blijven, was naast de verruiming van het 
werkgebied, de uitbreiding nodig met een drietal subpools: voor uitzendarbeid (“laagge-
schoolden”), voor technische diensten (onderhoud, reparatie) en voor distributie/trans-
port (magazijnactiviteiten). Elk onder marktconforme arbeidsvoorwaarden.106

2.  Een toekomstverkenning, opgesteld door een tripartiet overlegorgaan in de Rotterdamse 
overslagsector, onder voorzitterschap van R. de Boer. Dit rapport besprak scenario’s om 
te komen tot sociale verhoudingen die een einde maakten aan het bestaande klimaat van 
polarisatie en wederzijds wantrouwen. Dat was nodig, omdat een moderne haven steunde 
op “intensief overleg en uitstekende communicatie” tussen alle betrokkenen die in geza-
menlijkheid de toekomst bepaalden. Een toekomst met een marktgerichte, bedrijfsmatige 
arbeidspool met vaste dienstverbanden en “op de haven toegesneden loon- en arbeids-
voorwaarden”. “Dat is wat ons te doen staat!”.107

De eerste maanden van 1995 verliepen voor de SHB en het containerbedrijf CTA 
stormachtig. Aan elkaar geklonken door de poolfunctie maakten beide bedrijven plannen 
bekend die tot een aanzienlijk verlies van arbeidsplaatsen zouden leiden.

CTA, ook een SHB-probleem
Kort na de berichten over een faillissementsaanvraag, merkte J. van Gorp, lid van 

de Raad van Beheer, begin januari 1995, op dat CTA “een probleem was van de hele 
Amsterdamse haven”.108 Hij kon daaraan toevoegen: ‘en in het bijzonder van de SHB’. 
Hoewel de door CTA genomen garantie aanzienlijk was afgenomen – 1989: 199; 1992: 150; 
1994: 116 – bleef Amsterdams grootste stuwadoor met 41 tot 48 procent de belangrijkste 
inlener van de SHB.109 Sterker dan de garantie nam in de periode 1989-1995 het aantal 
vaste arbeiders af, van 300 naar 173.110 Zonder gedwongen ontslagen liep dat in 1993 moei-
zaam, omdat de eigenaren Nedlloyd en InternatioMüller niet bereid bleken financieel bij 
te dragen aan de vertrekregelingen. In mei 1994 volgde de aanstelling van een crisismana-
ger, L.J. Leer, die een rampscenario schetste. Vanaf 1983 was een geaccumuleerd verlies 
opgebouwd van 18,5 miljoen gulden. Zou niet ingegrepen worden, dan kwam het verlies in 
1995 tot 6 en in 1996 tot 16 miljoen.111

 

106 Bureau voor Economische Argumentatie, Poolarbeid in de Rotterdamse haven, Hoofddorp, september 1993.
107 Platform Informatica en Technologie Rijnmond (PIT), Wat staat ons te doen? Sociale scenario’s voor havenar-
beid in 2010, Rotterdam november 1993.
108 Het Parool, 13 januari 1995.
109 SHB, Verslagen over de jaren 1989, 1992 en 1994. De behoefteopgave van CTA nam al in de loop van 1990 af 
tot 148, zakte in 1993 naar 111 en eind 1994 naar 90.
110 Nieuwsblad Transport, 4 februari 1995.
111 Idem.
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Op de eerste werkdag van 1995 sloeg de directie van CTA alarm. De Vervoersbond FNV 
hield vast aan geen gedwongen ontslagen en wees de twee moederbedrijven op hun 
financiële verantwoordelijkheid.112 Drie dagen later antwoordden de Raad van Beheer en 
directie van CTA dat de financiële verplichtingen niet meer nagekomen konden worden. 
Ze voegden daaraan toe dat “het gebruikelijke patroon van langdurig overleg en halfhar-
tige oplossingen” snel doorbroken moest worden. De improductiviteit was structureel bij 
“een havenpool, waarvan de kosten en de overige voorwaarden buiten elke orde zijn”.113 
Gedurfde stellingen bij een schuld aan het Gemeentelijk Havenbedrijf (GHB) van 2,3 en 
aan de SHB van 1,6 miljoen gulden. Het GHB wilde af van deze ‘subsidie’ en eiste voor 1 
april 1995 een plan voor intensieve samenwerking van de gehele Amsterdamse stukgoed-
sector. Tot die tijd kreeg CTA uitstel van betaling.114

Arbeiders van CTA en SHB wachtten zo lang niet en bleven in de kantine zitten. Ze eis-
ten de komst van manager Leer en een reorganisatieplan. Leer ging daar niet op in. Toen 
een paar dagen later, 17 januari 1995, berichten circuleerden over gedwongen ontslagen, 
volgde bij CTA een halve dag collectief ‘werkoverleg’.115 Nu beloofde de opnieuw opge-
trommelde Leer binnen twee weken met een hervormingsplan te komen. Rustgevend 
was deze mededeling niet, omdat de eigenaren van CTA de havengebonden activiteiten in 
Rotterdam wilden concentreren. Andries Olijslager, secretaris van de ondernemingsraad, 
was woedend: “Eigenlijk kan het Nedlloyd en Internatio-Müller geen reet schelen of er in 
Amsterdam nog boten voor de kade komen of dat het een jachthaven wordt.”116

Leer liet al de volgende dag weten in welke richting de plannen gingen: 77 ontslagen 
en einde aan de garantie bij de SHB. Het personeel bij de cacao-overslag van CTA was even 
snel en legde het werk neer.117 De cacaopiek was in volle gang en CTA had meer mensen 
nodig dan de garantie waartoe SHB verplicht was. Omdat de schuld van CTA aan de SHB 
inmiddels tot 1,7 miljoen gulden was opgelopen, wenste de besteking alleen bij contante 
betaling extra personeel beschikbaar te stellen. De directie van CTA spande een kort geding 
aan en eiste met een dwangsom van een ton per dag een volledige leveringsplicht. In het 
gelijk dat CTA van de rechter kreeg, zag de Vervoersbond FNV een lichtpuntje: “Voordeel 
is dat CTA nu geen reden heeft om surseance van betaling te vragen.”118 Hoe dan ook, CTA 
en SHB bleven in hun problemen met elkaar verbonden.

Bij CTA liep de spanning op. De belangrijkste klant, New Caribbean Service (NCS), met 
jaarlijks 35.000 containers (vooral cacao), dreigde vanwege de onzekere positie van CTA 
naar de Rotterdamse ECT te gaan. Opmerkelijk, omdat Nedlloyd een belang had bij NCS èn 

112 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief 6 januari 1995. Open brief aan directie CTA, Nedlloyd en IM - IISG-AHBd.
113 Raad van Beheer, directie CTA, Aan T. Koningh (ondertekenaar Open Brief), 9 januari 1995 - idem.
114 Het Parool, 13 januari 1995.
115 De Telegraaf, 17 januari 1995.
116 Nieuws van de Dag, 17 januari 1995.
117 De Telegraaf, 19 januari 1995.
118 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 24 januari 1995 - IISG-AHBd. Bij een door de rechtbank uit te spreken surseance 
(uitstel) van betaling wordt een faillietverklaring voorkomen. Schuldeisers kunnen dan geen betaling verlangen en de 
aangestelde bewindvoerder zoekt een oplossing voor de betalingsproblemen.
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ECT. Bij het laatste bedrijf ging het om 30 procent van de aandelen, evenveel als Internatio-
Müller. In november 1994 was het contract verlengd, waarbij om NCS als klant te behou-
den het Gemeentelijk Havenbedrijf de havengelden had verlaagd.119 Een brief van “veront-
ruste werknemers” bij CTA opende de aanval op de jarenlange expansie van Nedlloyd via 
overnames en fusies. Ladingpakketten vertrokken uit Amsterdam en lieten “overcomple-
ten” achter. In plaats van door CTA gemaakte schulden zou gesproken moeten worden van 
niet nagekomen verplichtingen door Nedlloyd en Internatio-Müller.120

De dag van 1 februari naderde. Bij CTA liep de termijn van twee weken af en bij de SHB 
zou de directie haar Beleidsplan ontvouwen. De kop in Het Parool, “Onrust in de haven 
slaat over naar Rotterdam”, tekende de sfeer na een bezoek aan de Rotterdamse collega’s 
door kaderleden van de Vervoersbond FNV. Onderwerp: de “roofzuchtige bende”, waarmee 
de twee concerns bedoeld werden.121

Het plan van de CTA-directie bevestigde de eerder genoemde 77 ontslagen, ingangsda-
tum 1 april 1995, en voegde er voor 1996 zestig aan toe. Masterplan en novemberakkoord 

119 Het Parool, Nieuwsblad Transport, 21 januari 1995. In een brief aan de directies van Nedlloyd en IM, 20 januari 
1995, sprak het afdelingsbestuur van de Vervoersbond FNV bij ECT zijn verontrusting uit over de “weinig oplos-
singsgezinde houding” van de twee eigenaren van CTA en eindigde met: “Wij rekenen erop, dat u zich houdt aan de 
gemaakte werkgelegenheidsafspraken, zodat wij geen beroep behoeven te doen op de solidariteit van de Rotterdamse 
collega’s ter ondersteuning van de werknemers van CTA” - IISG-AHBd.
120 Verontruste werknemers CTA, Aan alle medewerkers in dienst van Nedlloyd en Internatio-Müller bedrijven.  
Het ware gezicht van Nedlloyd en Internatio-Müller, 24 januari 1995 - idem.
121 Het Parool, 1 februari 1995.

Loods met nog te verschepen balen cacao in de haven van Ilheus, Brazilië. Achter plastic schermen tegen ongedierte 

‘gegaste’ balen – foto Ab de Wildt
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zouden niet gevolgd worden en het vertrek uit de SHB was aanstaande. CTA kon de hoge 
leegloopkosten buiten het cacaoseizoen niet meer dragen.122

Het plan van SHB-directeur Haak viel de vervoersbond tegen. Hij beperkte zich tot een 
“sheetpresentatie” met somber nieuws. Een dag eerder bleek de bond optimistisch over de 
toekomstige financiering van de leegloop naar aanleiding van gesprekken met de nieuwe 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.P.W. Melkert.123 Deze toonde zich een 
voorstander van een volledige inkomensgarantie en een financieringsfonds als onderdeel 
van een algemeen verbindend verklaarde CAO. Dit zou inhouden dat alle havenbedrijven, 
en niet alleen die bij de SVN waren aangesloten, aan dat fonds bijdroegen. Haak koerste 
op een arbeidspool van 125 mensen, juist voldoende om in de dalperiode (buiten de cacao-
piek) 80 procent van de gevraagde diensten te kunnen leveren. Van de overige 279 werd, zo 
noemde hij het, “afscheid” genomen, ze kwamen in een soort uitzendpool. Was er buiten 
de cacaoperiode geen werk, dan restte de WW.124

De twee plannen betitelde bestuurder Koningh als “grotesk en schaamteloos”. “De 
Vervoersbond FNV zal de werkgevers in de Amsterdamse haven aan de inhoud van de soci-
ale akkoorden houden.”125 Nog dezelfde dag verscheen het eerste van een kleine serie pam-
fletten van “een zeer boze havenarbeider”. In felle taal gericht tegen CTAmanager Leer, 
tegen Nedlloyd en Internatio-Müller, tegen de directie van de SHB en tegen de gemeente 
Amsterdam. Leer heette “een spook” dat terug naar het jaar 1900 wilde. “Havenwerk voor 
havenwerkers. Geen man de straat op.”126

Na een prompte stiptheidsactie bij CTA127, brak de volgende dag (2 februari) bij alle 
overslagbedrijven een korte wilde staking uit en maakte de vervoersbond bekend de haven 
op 9 februari “plat te leggen”, wanneer de directies van CTA en SHB onderhandelingen 
weigerden over een aanpassing van hun plannen.128 Bestuurslid van de SHB, Spoor (direc-
teur sociale zaken SVN), leek niet onder de indruk en gaf nog eens aan waar het de SVN 
om te doen was: “We maken alleen gebruik van de werknemers in de arbeidspool tijdens 
de drukke cacao-overslag van december tot maart.” De piek zelf kwam voor rekening van 
uitzendkrachten. Van Gorp verwachtte veel van het nieuwe havenareaal Westpoint met de 
vrije verhuur van kades. Maar juist daar lag, volgens Koningh, een serieuze bedreiging van 
de kwaliteit van de werkgelegenheid, nieuwe bedrijven die zich niet veel aantrokken van 
de CAO ontvingen startsubsidies. “Dat willen Nedlloyd en de gevestigde stuwadoorsbe-
drijven natuurlijk ook.”129

122 CTA, Persbericht, 1 februari 1995. Plan CTA VOF “Onderbouw”, februari 1995 - IISG-AHBd.
123 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 31 januari 1995 - idem. A.P.W. Melkert, Partij van de Arbeid, was van augustus 
1994 minister in het eerste paarse kabinet, daarvoor en daarna was hij lid van de Tweede Kamer. Na de verkiezingsne-
derlaag van zijn partij in 2002, vervulde hij functies bij de Wereldbank en Verenigde Naties.
124 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 1 februari 1995 - idem.
125 Idem.
126 Een zeer boze havenarbeider, Aan alle havenwerkers. Laat geen wig drijven tussen SHB’ers en vasten, 1, 2 en 3 
februari 1995 - idem.
127 Het Parool, 1 februari 1995.
128 de Volkskrant, 3 februari 1995.
129 Idem. De Vervoersbond FNV schetste in een Nieuwsbrief van 13 februari 1995 de situatie bij Westpoint: “De over-
heid schept daar de randvoorwaarden waar ondernemers naar hartelust kunnen ondernemen. Niks geen voorwaarden 
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Al met al waren de sociale verhoudingen in de Amsterdamse haven in de eerste week van 
februari op scherp komen te staan en onbeweeglijk geworden. Een ultimatum ter voorbe-
reiding van een staking kwam er aan. Nedlloyd en Internatio-Müller kozen voor een afstan-
delijke, harde houding met slechts oog voor hun internationale mogelijkheden. Topman 
van Nedlloyd, L. Berndsen, legde nog eens uit dat grote rederijen in Europa kiezen voor de 
havens “met de beste infrastructuur, het aantrekkelijkste kostenniveau en de beste 
achterland verbindingen”.130 Terwijl Leer en Haak een saneringsbeleid voorbereidden, zagen 
de bondsbestuurders de moeizaam bereikte sociale akkoorden door de vingers glippen. De 
arbeiders van CTA en SHB stonden in een geladen stemming voor massale ontslagen. Bond 
en ondernemingsraad koersten op nieuwe onderhandelingen. In de woorden van Hekking: 
“Ik denk dat we moeten praten over flexibilisering. Bijvoorbeeld atv opnemen in de dalda-
gen. Er zou ook meer in Rotterdam gewerkt kunnen worden dan nu het geval is.”131 Heilig 
voegde daaraan toe dat de tewerkstelling in Rotterdam verplicht moest worden.132

Temidden van elkaar snel volgende gebeurtenissen en een ultimatum aan de directies 
van CTA en SHB kwam het Beleidsplan van de SHB uit. Dat kende als grondprincipe een 
splitsing in een basispool voor de minderheid van het personeel en een uitzendpool voor de 
meerderheid.

Beleidsplan SHB
Op 6 februari ging een ultimatum naar de directies van CTA en SHB en het bestuur van 

de SVN. Voor donderdag 9 februari 1995 half acht ‘s morgens dienden zij schriftelijk hun 
bereidheid uit te spreken om binnen het beleid van geen gedwongen ontslagen te onder-
handelen. Zo niet, dan kwamen er acties, ook bij de inlenende leden van de SVN. In het 
ultimatum voor CTA gaf de bond aan bereid te zijn “tot ingrijpende maatregelen” vanaf het 
moment dat de aandeelhouders “een positieve inzet” lieten zien.133

Spoor (bestuur SVN) wees er op dat het novemberakkoord de mogelijkheid van 
gedwongen ontslagen openhield in het geval van een calamiteit. Daar was sprake van bij 
beide bedrijven.134 De directie van CTA meldde dat het om een overlevingsplan ging, ze 
had “geen andere keus gedwongen ontslagen daarin op te nemen”.135 De voorzitter van de 
ondernemingsraad bij CTA zag de twee eigenaren als de zondebok. “Sinds 1993 hebben 
ze al hun kapitaal uit het bedrijf gehaald. Wat hier nog staat, is een lege dop. Ze zeggen: 
‘Als je een goede regeling wilt, verkoop je maar een kraan.’ Maar hoe kunnen we dan nog 
werken? Wij willen aan allerlei – voor ons vrij negatieve – oplossingen meewerken om die 
gedwongen ontslagen te voorkomen.”136

voor werknemers. Dat zoeken ze zelf maar uit (…). Grote loodsen, maar geen kantines of was- en kleedlokalen. De 
kofferbak van de auto moet daarvoor doorgaan” - IISG-AHBd.
130 Het Financieele Dagblad, 3 februari 1995.
131 Het Parool, 3 februari 1995. Sinds oktober 1994 was een regeling van kracht voor de tewerkstelling in Rotterdam 
op vrijwillige basis; in totaal ging het om 82 mensdagen - SHB, Verslag over het jaar 1994, p. 39.
132 Nieuwsblad Transport, 4 februari 1995.
133 Vervoersbond FNV, Ultimatum aan SHB, 6 februari 1995. Idem aan SVN en CTA - IISG-AHBd.
134 Nieuws van de Dag, 7 februari 1995.
135 Directie CTA, Telefaxbericht aan bestuur Vervoersbond FNV, 8 februari 1995.
136 Het Parool, 8 februari 1995.
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Arbeiders van CTA en SHB wachtten niet op het verstrijken van het ultimatum en voerden 
8 februari een bliksemactie uit bij Nissan dat een contract beëindigde en het werk “in 
eigen beheer” nam.137 Heftrucks en busjes reden 8 februari het terrein van Nissan op in 
het Westelijk Havengebied. Ze blokkeerden met twee opleggers vol containers het uitladen 
van de autoboot Seka Car. Op één van de opleggers hing een groot spandoek “Havenwerk 
voor havenwerkers”. Van Nissan eisten ze herstel van het contract met CTA en van CTA 
terughalen van de opdracht. Leer meende dat de acties het CTA nog moeilijker maakten 
“het hoofd boven water te houden”. De directie van Nissan droeg een steentje bij aan de 
verscherping van de verhoudingen door te dreigen de “de torenhoge schade” te verhalen 
en alle contracten met CTA te verbreken.138

De volgende dag, 9 februari, was het echt raak. Na een massaal bezochte actievergadering 
in de kantine ging het vrijwel voltallige CTA-personeel, vergezeld van SHB’ers, in een pro-
testtocht naar het hoofdkantoor van Nedlloyd in Rotterdam. Daar nam directeur Van Gorp 
op de eerste etage een petitie in ontvangst. Eén maal buiten hoorden de actievoerders van 
journalisten dat CTA surseance van betaling had aangevraagd.139 De verontwaardiging was 
groot. Koningh nam het woord. “Je kunt gevoeglijk aannemen dat het met de arbeidsrust 
in de Amsterdamse haven gedaan is. Het wordt klinkklare oorlog.”140

Een paar uur later bracht de Vervoersbond FNV onder de kop “Nedlloyd en Internatio-
Müller onbetrouwbare boeven” een Nieuwsbrief uit. De slotzinnen probeerden richting 
aan de woede te geven: “We zullen ons niet laten verleiden om perspectiefloos actie te 
voeren. (…) Onze acties zullen gericht moeten zijn op het treffen van de werkgevers.”141

Opnieuw wachtten de arbeiders van CTA niet af. Terug uit Rotterdam sloten ze ‘s avonds 
met containers de poorten van CTA af. De avondploeg bleef in de portiersloge zitten en ook 
‘s nachts lag het werk stil. De volgende morgen kwamen in de kantine van CTA ongeveer vijf-
honderd arbeiders uit de hele haven bijeen in een actievergadering. De SHB bleef gevrijwaard 
van acties, de directie was bereid het beleid van geen gedwongen ontslagen te respecteren.142

Inmiddels echter had de ondernemingsraad van de SHB de adviesaanvragen ontvangen 
die bij het verstrekte Beleidsplan hoorden. De toelichting liet een ander geluid horen. Door 
de ineenstorting van CTA was een “verkleining van de omvang van de onderneming” nodig 
om de continuïteit van de SHB te waarborgen.143 Voor de ondernemingsraad was het dui-
delijk: wel gedwongen ontslagen. Koningh: “Ik heb vanochtend de boel nog aan de gang 
gepraat en nou krijg ik de kous op de kop.”144

137 Nissan had twee contracten met CTA. Eén over het uitladen van autoboten uit Japan en Engeland dat doorliep tot 
1996. Eén over het laden van binnenvaartschepen voor dealers in Zuid Duitsland. Dit tweede, kleinere contract was 
met ingang van 1 februari opgezegd vanwege de acties en de financiële onzekerheid van CTA (in 1994 was de looptijd 
van een jaar teruggebracht tot een maand) - de Volkskrant, 9 februari 1995.
138 De Telegraaf, 9 februari 1995. Een kleine week later, CTA verkeerde ‘in surseance’, bleekt Nissan een nieuw con-
tract te willen sluiten - de Volkskrant, 14 februari 1995.
139 Later op de dag bevestigd door een persbericht uitgebracht door CTA - IISG-AHBd.
140 Nieuws van de Dag, 10 februari 1995.
141 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 9 februari 1995.
142 M.J. Haak, Faxbericht aan Vervoersbond FNV, 8 februari 1995. Het Parool, 9 februari 1995 - IISG-AHBd.
143 Directeur SHB, In Handen OR, 9 februari 1995; toelichting bij adviesaanvragen, pp. 1 en 8 - idem.
144 Nieuws van de Dag, 10 februari 1995.
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Naast het advies over deze ingreep in het personeelsbestand, kreeg de ondernemingsraad 
aanvragen voorgelegd over de oprichting en organisatie van een besloten vennootschap en 
de benoeming van Haak tot directeur daarvan.145

Het uiteindelijke Beleidsplan bevatte als kern een basispool van 125 specialisten en all-
rounders, gericht op de continue behoefte.146 De aanname daarbij was overigens dat het 
jaarlijkse aantal (netto) beschikbare dagen per arbeider steeg van 164 naar 175.147 De te 
selecteren personeelsleden ontvingen een aanvullende opleiding, gericht op de verbetering 
van de arbeidsmotivatie (dienstbare houding ten opzichte van klant en organisatie) en de 
verbreding van de vakbekwaamheid (minstens drie functies). De SHB kreeg een specifieke 
CAO op basis van het principe “werken als er werk is”. De financiering van de leegloop liep 
via de tarieven, vastgelegd in contracten met de deelnemende bedrijven van bij voorkeur 
een jaar.148

Degenen die niet voor de basispool in aanmerking kwamen, 279 personen, functio-
neerden als een reservebestand dat voornamelijk naar fysieke arbeid bemiddeld kon wor-
den. Met een zelfstandige structuur, dus buiten de SHB, en een eigen regiem van arbeids-
voorwaarden kon op deze uitzendpool een beroep gedaan worden tijdens de cacaopiek, 
bij incidentele pieken en het resterende deel van de continue behoefte. Een sociaal plan 
ving in eerste instantie de betrokken arbeiders op, de definitieve omvang van deze nieuwe 
constructie was een kwestie van de marktontwikkelingen.149

De keuze van het bestuur van de SHB voor een beperkte en gespecialiseerde arbeids-
pool rustte aanvankelijk op onderzoek naar mogelijk werk in andere sectoren: Hoogovens, 
de haven van Beverwijk, centra voor distributie en expeditie en Schiphol. De resultaten 
waren echter negatief (te duur en te lastig).150

Na verzekerd te hebben dat eerder gemaakte afspraken “vanzelfsprekend” van kracht 
bleven, sloot directeur Haak de toelichting af met het klemmende verzoek aan de onder-
nemingsraad – “gezien de precaire financiële situatie” van CTA – voor 31 maart 1995 met 
adviezen te komen. In de slotzin van het Beleidsplan benadrukte hij “dat directie en bestuur 
veel waarde hechten aan zorgvuldig overleg met ondernemingsraad en vakorganisaties”.151

145 Toelichting bij adviesaanvragen, p. 2.
146 SHB, Beleidsplan, februari 1995, p. 5 - IISG-AHBd.
147 Idem, p. 8 en bijlage 3.
148 Idem, p. 9.
149 Idem, pp. 10, 11.
150 Idem, pp. 3, 4.
151 Toelichting, p. 8. Beleidsplan, p. 11.
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Ondanks de bezwering dat de gesloten akkoorden nagekomen zouden worden, was 
in de SHB nieuwe stijl voor de grote meerderheid van het operationele personeel en 
een derde van de kantoororganisatie geen plaats. Ook een met de bonden af te sluiten 
sociaal plan kon dit ‘afscheid’ niet verhullen. Wie in de uitzendpool terechtkwam of 
bleef hangen, zou met aanzienlijk ongunstiger arbeidsvoorwaarden te maken krijgen 
dan in de SHB gebruikelijk was. Op z’n minst kon dus van een gedwongen overplaatsing 
naar een slechtere situatie gesproken worden.
Het Beleidsplan riep in combinatie met de perikelen van CTA felle acties op. De 
doorgaande vreemde inhuur droeg daaraan bij. Los daarvan bereikten de bonden met 
minister Melkert overeenstemming over een financiële herstructureringsregeling. 
In afwachting van procedures van advies en instemming had de ondernemingsraad 
inmiddels een externe deskundige aangetrokken.152

152 Ondernemingsraad SHB, Aan de directie, 3 januari 1995 - IISG-AHBd.




