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hoofdstuk 11

Van SHB naar Arbeidspool

In de maanden februari/mei 1995, waarin CTA Nieuw met steun van de gemeente 
Amsterdam het faillissement van CTA achter zich liet, vocht de ondernemingsraad 
van de SHB met de directie een slepende adviesprocedure uit. Tegenstander van het 
door de bonden met de SVN afgesloten akkoord over een gecombineerde oplossing 
voor de twee noodlijdende bedrijven, volgde de ondernemingsraad een eigen weg. 
Uiteindelijk kwam deze, na informeel beraad met de nieuwe directeur, toch uit op een 
marktgerichte besloten vennootschap. Met deze Arbeidspool als uitzendonderneming 
voor een breder terrein dan de haven brak een nieuwe fase aan.

Selectieve acties
Donderdag 9 februari, de dag dat het Beleidsplan verscheen, was actievol geweest, 

verwarrend en emotioneel. De Vervoersbond FNV probeerde orde te scheppen door een 
tegenplan aan te kondigen dat overigens nooit verscheen is. Na het weekeinde begonnen 
de onderhandelingen met de directie.1 De ondernemingsraad van de SHB stelde daaraan 
grenzen: geen splitsing van de SHB, een duurzame inkomensgarantie in een CAO voor 
de gehele haven, geen toelating derden (“sluiten van de achterdeur”) en geen gedwon-
gen ontslagen. Voor het rekenwerk zorgde het adviesbureau voor ondernemingsraden Tim 
Lakeman, Wijk bij Duurstede, voor juridische bijstand de advocaat Rudi van der Stege, 
Utrecht.2

Op vrijdag 10 februari gingen de stakingen door, ook bij CTA. Tijdens een drukbezochte 
vergadering verlieten de bondsbestuurders de kantine van CTA, een actiecomité van vak-
bondsleden nam de leiding over om juridische stappen tegen de bond te voorkomen; het 
overleg moest immers nog beginnen.3 Een nieuwe actie blokkeerde de toegang, niemand 
kon CTA in of uit. Daarna trokken de arbeiders in een lange stoet naar het distributiecen-
trum van Van Gend & Loos, een dochter van Nedlloyd, in Amsterdam West naast CTA. 
Vooraan reed een truck met het spandoek “Nedlloyd maakt meer kapot dan je lief is”. Ook 
hier ging de poort dicht, binnen en buiten vormden zich lange rijen vrachtwagens. Na een 
tijdje konden de chauffeurs wegrijden, het leek alsof ze uit solidariteit al die tijd hadden 
gewacht. Zo vertelde Hekking het ook voor de plaatselijke televisiezender AT5, in werke-
lijkheid konden ze door de opstoppingen niet eerder vertrekken.4

1 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 13 februari 1995 - IISG-AHBd.
2 Uitgangspunten en stellingen ondernemingsraad SHB Amsterdam, 13 februari 1995 - idem.
3 Nieuwsbrief Vervoersbond FNV, 12 februari 1995 - idem.
4 Gesprek met A. de Wildt, 18 februari 1999.



280 opstandig volk

Tijdens deze actie gingen berichten rond dat schepen naar andere havens uitweken. 
Reden voor de stakers in de loop van de middag het werk te hervatten. Koningh vreesde 
voor de werkgelegenheid en had er op aangedrongen “niet ongebreideld te staken”.5 De 
Vervoersbond FNV zou de komende weken slechts oproepen tot “selectieve en korte 
stakingsacties”.6

Het Gemeentelijk Havenbedrijf complimenteerde de stakers: “De havenwerkers heb-
ben gelukkig op tijd ingezien dat zij met een staking hun eigen graf aan het delven waren.” 
Hoewel het GHB meedeelde niet over concrete gegevens te beschikken, nam het aan dat 
schepen voor Antwerpen en Rotterdam kozen.7 Met het GHB verscheen het Amsterdams 
gemeentebestuur op het toneel. Wethouder Peer (VVD) gaf de havenarbeiders niet veel 
hoop: “Wij kunnen ons (…) niet bemoeien met de gang van zaken in een bedrijf. Als het 
CTA ophoudt met bestaan, moeten wij uitkijken naar andere bedrijven die de taken van 
CTA kunnen overnemen.” In een eerdere, besloten commissievergadering van de gemeen-
teraad had de directeur van het GHB, Van den Heuvel, in aanwezigheid van Peer, al te 
kennen gegeven, een tegenstander te zijn van financiële steun aan een sociaal plan voor 
CTA. Wel zag hij toekomst in gemeentelijke investeringen, “nadat [onderstreept] er een 
sanering van het verleden” had plaatsgevonden.8 Tegen die achtergrond stond de paritaire 
opdracht aan het GHB om op korte termijn met een plan te komen dat het voortbestaan 
van de Amsterdamse stukgoedsector garandeerde.9

Vol van actielust als ze waren, pakten zo’n honderd arbeiders de handschoen van de selec-
tieve en korte acties op. Aanleiding was de hernieuwde bekendmaking van Haak dat de 
SHB aan CTA alleen nog maar mensen tegen kontante betaling leverde. Ze voerden een 
‘omgekeerde staking’ uit door naar het kantoor van de SHB te gaan en Haak te vertellen 
dat ze direct bij CTA aan de slag wilden.10

Maar het bleef niet bij een symbolische protestactie, er speelde in de week na de ver-
schijning van het Beleidsplan meer. Terwijl de SHB en CTA op springen stonden, liep een 
traditioneel havenprobleem door. De ‘achterdeur’ van de SHB bleek voor de zoveelste 
keer wijdopen te staan, oftewel de vreemde inhuur ging gewoon door. SHB’ers diepten de 
Stofkam op en stelden vast dat bedrijven “op grote schaal gebruik maken van zogenaamde 
uitzendbureaus, koppelbazen dus!”. Ook wanneer bedrijven geen garantieafspraak met 
de SHB kenden, dus niet betaalden voor de leegloop, hadden ze als lid van de SVN wel 
een afnameplicht.11 De Stofkam ging gepaard met acties. Een voorbeeld. Samen met hun 
collega’s van CTA bezetten SHB’ers, in totaal driehonderd man, het terrein van Transit 
Terminal Amsterdam (TTA) op Westpoint. Ze kropen onder een groot hek door, waaraan 

5 Nieuws van de Dag, 11 februari 1995.
6 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 12 februari 1995 - IISG-AHBd.
7 Nieuws van de Dag, 11 februari 1995.
8 Verslag besloten vergadering van de gemeentelijke Commissie voor Economische Zaken, Haven en 
Luchthavenaangelegenheden, Markt en Internationale Contacten, 9 februari 1995 - IISG-AHBd.
9 de Volkskrant, 11 februari 1995. De opdracht ging naar Coopers & Lybrand; het rapport verscheen 24 maart 1995.
10 Het Parool, 16 februari 1995.
11 Algemeen Dagblad, 4 maart 1995.
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een bord hing met “Voor eigen risico betreden” en stuurden vijftien sjorders weg die niet 
volgens de CAO aan het werk waren.12

In pamfletten, verspreid tijdens deze actie en de weken daarna, kwam het Amsterdamse 
gemeentebestuur onder vuur te liggen: “50.000 banen volgens Peer, maar voor 400 geen 
plaats meer”. Op billboards was overal in de stad de gemeentelijke campagne “De haven 
werkt” aan de gang met de trotse vermelding van de 50.000 voorspelde nieuwe arbeids-
plaatsen in 2015. Westpoint zou model staan voor deze uitbreidingen, waar met instem-
ming van de gemeente de daar gevestigde bedrijven zich niets van de CAO aantrokken en 
SHB’ers weigerden; het resultaat was een “vrijhandelszone met pulparbeid”.13

De kritiek richtte zich ook op het Gemeentelijk Havenbedrijf. Directeur Van den Heuvel 
had zich leren kennen als de promotor van het Havenmasterplan en kreeg het verwijt te 
horen aan Westpoint geen sociale voorwaarden te stellen. Aangewakkerd door het feit 
dat het GHB een winst van 23 miljoen gulden maakte en voor de SHB en CTA geen cent 
beschikbaar stelde, mondde de ergernis op woensdag 3 maart uit in een actie bij het 
Havengebouw, de zetel van het GHB.14 Fraai gelegen aan het IJ was dit gebouw, sinds 1988 
de opvolger van het Scheepvaarthuis, het symbool van de Amsterdamse havenonderne-
mers. Mede door het ervoor gelegen pleintje was het een vaste plek voor protesterende 
havenarbeiders. Deze keer grendelden arbeiders van CTA en de SHB het gebouw geheel af. 
De komst van wethouder Peer kon daaraan een einde maken. Hij kwam, uitte zijn zorgen 
en zegde toe dat de gemeente geld voor CTA zou uittrekken, wanneer de moederbedrijven 
de verantwoordelijkheid namen voor een sociaal plan.15

Als het ware tussen de acties door hield de ondernemingsraad van de SHB zich met het 
Beleidsplan bezig, terwijl de bonden gesprekken voerden met de het bestuur van de SVN 
en de directie van de SHB. Er kwam weinig naar buiten, behalve dat het niet erg vlotte.16

De ondernemingsraad toonde zich bereid tot de concessie van aanpassing van de roos-
ters aan het werkaanbod; bijvoorbeeld door een verbod op vrije dagen in de cacaotijd en 
meer zaterdagen werken bij pieken. Hekking: “Flexibel werken is bij ons best mogelijk. 
Voor nachtwerk, of werk in de Rotterdamse haven, zijn altijd vrijwilligers te vinden.”17

Begin maart waren de ondernemingsraad en zijn externe adviseurs nog steeds in con-
claaf over de adviesaanvragen. Uit tactische overwegingen beperkte de informatievoorzie-
ning zich tot de vrijwel dagelijkse bijeenkomsten in het hok. Maar slechts een deel van de 
SHB’ers nam daaraan deel ((leegloop, arbeidsongeschiktheid), zodat geruchten vrij spel 
konden krijgen. Bijvoorbeeld dat de adviezen al klaar waren en de directie op het punt 
stond beslissingen te nemen. De ondernemingsraad had dit verwarring zaaiende effect 

12 Nieuws van de Dag, 16 februari 1995.
13 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 16 februari 1995 - IISG-AHBd.
14 Trouw, 9 maart 1995.
15 Nieuws van de Dag, 4 maart 1995.
16 Het Parool, 14 februari 1995. Vanwege het vele werk had de ondernemingsraad besloten het dagelijks bestuur, 
waarvan Hekking en De Wildt deel uitmaakten, een mandaat te geven om beslissingen te nemen. Minimaal één 
maal per week legde deze groep verantwoording af. Tijdens de jaarlijkse scholing bleek deze werkwijze goed beval-
len te zijn. Verslag OR-cursus SHB, 26-28 juni 1995 - IISG-AHBd.
17 Het Parool, 17 februari 1995.
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van de gevolgde tactiek onderschat. Het verklaarde waarom de raad pas een maand na de 
bekendwording van het Beleidsplan een samenvatting uitbracht.18

Verschrikkelijke onzekerheid19

“Als partner van één van de vele SHB werknemers maak ik mij zorgen. Zorgen om mijn 
man, maar ook zorgen om meer dan vierhonderd werknemers van de SHB die samen 
met hun huisgenoten in een verschrikkelijke onzekerheid leven. De brief van de SHB, 
waarin duidelijk wordt gemaakt dat het geheel er niet goed voorstaat. De persberichten, 
waarin wordt gesproken dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Informatie van de 
ondernemingsraad, het geeft veel vragen, maar geen duidelijkheid.
Bij veel werknemers zal dit erg veel angst en spanning oproepen; op de werkplek, maar zeker 
in de thuissituatie. Om meer begrip en steun vanuit de thuissituatie te krijgen, maar ook om 
te voorkomen dat de werknemers in een isolement terecht gaan komen, is het zeer zinvol 
deze huisgenoten goed te informeren en te betrekken in de discussies die nu gaande zijn. 
Voor velen staat ook hun toekomst op het spel.”

Het hok was ‘s morgens vroeg de vaste ontmoetingsplaats van SHB’ers. In deze actieperi-
ode vormde de hal rond de brede balie een vergaderruimte, waaraan het kantoortje van de 
ondernemingsraad grensde dat als actiecentrum fungeerde. De ramen, ook van de overige 
ruimtes en het kantoor, waren volgeplakt met pamfletten. Het houten noodgebouw met 
alleen een begane grond was in de jaren zeventig neergezet op de rand van het toenma-
lige oude en nieuwe havengebied in Amsterdam West bij het Houtveem aan de Nieuwe 
Hemweg.

Op de ochtend van de achtste maart stonden een paar honderd SHB’ers in het hok te 
wachten op de directie – directeur Haak, hoofd personeelszaken en hoofd loonadminis-
tratie – die verslag zou doen van de contacten met de vervoersbonden. Bekend was dat 
de avond ervoor die gesprekken waren vastgelopen De directie verscheen niet. Na heen 
en weer bellen en een paar uur wachten, arriveerden de drie functionarissen om half tien. 
De stemming was geladen en roerig. Alle boosheid over de trage voortgang en ongewisse 
toekomst projecteerde zich op de drie heren. Ter plekke spraken de actievoerders een 
schorsing van twee dagen uit wegens “mismanagement”. Het drietal kreeg de opdracht 
het gebouw te verlaten, zich te beraden op de toekomst van de SHB en niet meer achter-
over te leunen.20 De directie vertrok en liet zich een paar dagen niet zien. Binnen de kortste 
keren hingen er plakkaten op de ramen: “Proclamatie: Gezien het wanbeleid en onjuist 
functioneren naar het personeel toe, is het management voorlopig geschorst in afwachting 
van ....!?”21 Koningh deelde mee dat de Vervoersbond FNV de actie steunde: “De mensen 
zijn terecht ongeduldig.”22

18 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Info, 8 maart 1995. Gesprek met A. de Wildt, 18 februari 1999.
19 Uit een breed verspreide brief van de partner van één van de SHB’ers, 27 februari 1995 - IISG-AHBd.
20 de Volkskrant, 9 maart 1995.
21 Trouw, 9 maart 1995.
22 Nieuws van de Dag, 9 maart 1995.
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Tegen twaalven bleek het werk hervat, het actiecomité gebruikte de middag om de laatste 
hand te leggen aan het draaiboek voor een gezamenlijke actie van CTA’ers en SHB’ers de 
volgende dag. Het bleef echter bij een plan, want de actie, bedoeld als een voorlopig hoogte-
punt door de strijd te verbreden naar ECT en andere sectoren, smoorde in de kiem. Terwijl 
SHB’ers op Westpoint het lossen van een schip door vreemde inhuur verhinderden, over-
reedde regiobestuurder Heilig ‘s morgens om zeven uur honderden arbeiders in de kantine 
van CTA om de actie uit te stellen. De bondskaderleden van ECT waren niet toe aan een 
poortblokkade, bovendien zouden stakingen het faillissement van CTA alleen maar versnel-
len, juist op het moment dat de bewindvoerders positief waren over een alternatief plan.23

Een half jaar later gaf Hekking de volgende terugblik: “De bondsbestuurders zijn vooral 
bang voor verbreding van de actie. We hadden contacten met bouwvakkers, met mensen 
in het vervoer. En met de Rotterdammers. Op dergelijke momenten krijgt de strijd een 
eigen dynamiek en hebben de bestuurders er geen controle meer over. Dat wilden ze koste 
wat kost voorkomen. Een blokkade van ECT in Rotterdam is in de ogen van de bestuurders 
een revolutie. Ze willen af van het principe van solidariteit.”24

De kater was groot. Het had een voorbeeldige actie moeten worden. Via de ECT zou 
de grote boosdoener achter CTA en eerdere saneringen in beide havens, Nedlloyd, geraakt 
worden. Bovendien was de actie gericht op verbreding van de strijd naar andere sectoren 
en bonden.

De ondernemingsraad van de SHB, voor een deel samenvallend met het actiecomité, 
kwam in botsing met Heilig. De lokale bestuurder Koningh moest zich bij deze gebeurte-
nissen neerleggen. Eén van de gevolgen was dat de intensiteit van de acties afnam.

Directeur Haak vergezelde zijn terugkeer met een brief aan de ondernemingsraad vol onge-
duld over het uitblijven van de adviezen. Betaalde CTA niet, dan werd “het bestaansrecht 
van de SHB verder bedreigd”.25 Tegen de achtergrond van dit alarm traden de problemen 
van de SHB in een nieuwe fase. Daarvoor waren twee gebeurtenissen verantwoordelijk.

Allereerst bereikte minister Melkert 14 maart met de vervoersbonden en de twee 
scheepvaartverenigingen overeenstemming over de gelden die hij tot en met 1999 aan de 
Rotterdamse en Amsterdamse havenpool beschikbaar stelde. In totaal was dat ongeveer 
64 miljoen gulden, voor de Amsterdamse SHB maximaal 24,1 miljoen. Het ging om een 
steun die de havenbijdrageregeling verving en bedoeld was voor de herstructurering naar 
een pool op commerciële basis en voor her en bijscholing van havenarbeiders.26 Al de 
volgende dag verscheen een persbericht van de ondernemingsraad met een vraag over 
de besteding van wat de ‘Melkert gelden’ ging heten. Zou de werkgelegenheid daarmee 
gediend zijn?27 Voor Haak betekende de komst van deze gelden een herziening van de 
adviesaanvraag.28

23 Gesprek A. de Wildt, 18 februari 1998.
24 De Groene Amsterdammer, 4 oktober 1995.
25 M.J. Haak, Aan de ondernemingsraad van de SHB, 10 maart 1995 - IISG-AHBd.
26 Het Parool, 15 maart 1995.
27 OR SHB, Persbericht, Havenwerkers wachten verontrust, 15 maart 1995. De Melkert gelden waren ook bestemd 
voor “organisatieadvieskosten” en “kosten van outplacement en tijdelijke improductiviteit” - IISG-AHBd.
28 M.J. Haak  Aan de ondernemingsraad SHB, 21 maart 1995 - idem.



284 opstandig volk

Vervolgens kwam in diezelfde tijd het rapport uit dat in opdracht van het GHB door 
Coopers & Lybrand was samengesteld.29 Daarin stonden verschillende scenario’s over een 
gecombineerde oplossing van de problemen bij de SHB en CTA. Later zei De Wildt daar-
over: “Dat sloeg in als een bom. Eigenlijk zei het rapport dat de SHB maar moest worden 
opgeheven.”30

De steun van Melkert en het nieuwe – nog te bespreken – rapport bespoedigden het 
akkoord dat de bonden op 6 april 1995 over de SHB en CTA bereikten (aprilakkoord). Een 
ernstige complicatie was dat de ondernemingsraad van de SHB een eigen weg volgde en 
pas zeven weken later tot overeenstemming met de directie kwam.

Hoe verbonden de problemen en de arbeiders van SHB en CTA ook waren, de ontwikke-
lingen in en rond de twee bedrijven kenden ook hun eigen loop. Om die reden afzonderlijke 
aandacht aan CTA vanaf de komst van de bewindvoerders. Even terug in de tijd.

Reddingsplan CTA
Tijdens het eerste overleg in het weekeinde van 11/12 februari 1995 deelden de twee 

bewindvoerders de bondsbestuurders mee een oplossing zonder gedwongen ontsla-
gen na te streven.31 Hoewel de bondsvoorkeur voor beperkte acties ook gold voor CTA, 
waren er al op de maandag werkonderbrekingen.32 Ook bij Home Container Divisie van de 
Rotterdamse ECT, waar na de lunchpauze de dagploeg ruim de tijd nam om de problemen 
te bespreken. De volgende dag sloten CTA’ers samen met de collega’s van de SHB de poort 
van Nedlloyd Districentres af. Een actie die zo veel commotie opriep dat de portier de 
directeur niet binnenliet uit vrees voor ‘binnenglippende’ havenwerkers.33

Divisiedirecteur van Nedlloyd, Van Gorp, stelde een grens aan de manoeuvreer-
ruimte van de bewindvoerders door te verklaren CTA “niet meer van strategisch belang te 
vinden”.34 Kort daarna hoorden zij dat Nedlloyd en InternatioMüller hun handen defini-
tief van CTA aftrokken.En daarmee was op 15 februari de surseance van betaling een feit.

Toen dat bekend werd en ook de bewindvoerders alleen in een “afgeslankte CTA” nog 
toekomst zagen, dreigde een algemene havenstaking (op dat moment voerden SHB’ers 
hun omgekeerde staking uit). De bewindvoerders lieten weten dat CTA nog een paar 
weken de salarissen kon uitbetalen. Maar daarvoor waren inkomsten nodig en geen sta-
kingen. Bleven die uit, dan zou het aantal ontslagen minder worden dan eerder was aan-
gekondigd; tussen de 58 en 88 in plaats van 113. Voorwaarde was wel dat CTA de garantie 
aan de SHB beëindigde. De bondsbestuurders sloten zich daarbij aan. “We willen niet (…) 
het verwijt krijgen de haven kapot te staken.” CTA’ers dachten daar anders over en bezet-

29 Coopers & Lybrand, Stukgoed in haven van Amsterdam heeft perspectief! Scenario’s voor personeelskosten 
reductie en acquisitiekracht vergroting, maart 1995 (hierna: Stukgoed in haven).
30 De Groene Amsterdammer, 4 oktober 1995.
31 Het Parool, 14 februari 1995.
32 Voorzitter ondernemingsraad CTA: “We hebben de grootste problemen de mensen aan het werk te houden. 
Het is nu niet handig om te staken. Als we geen inkomsten hebben, kan CTA ook de SHB niet meer betalen” - J. 
Zonneveld, Havenarbeiders in actie tegen ontslagen, Praktijkblad voor Medezeggenschap, maart 1995.
33 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 15 februari 1995 - IISG-AHBd.
34 Het Parool, 14 februari 1995.
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ten de volgende morgen het bedrijfsterrein en gingen los van de bond over tot een staking 
van vier uur.35 Ondanks herhaald aandringen van het GHB – “de concurrentiepositie van 
de Amsterdamse haven is in gevaar” – bleek Koningh niet bereid te garanderen dat er een 
einde kwam aan de acties.36

“Nedlloyd en I.M. haalden CTA leeg”, luidde de kop van het persbericht dat de Vervoersbond 
FNV 18 februari uitbracht.37 Geraadpleegde deskundigen betwistten de door de directie 
van CTA verspreide financiële gegevens. Sterker nog dan de ondernemingsraad in 1993 
was de conclusie dat de moederconcerns gelden aan CTA hadden onttrokken en vervol-
gens een “sluitingsscenario” construeerden.38 Van Gorp verwierp de berekeningen en de 
suggestie dat aan CTA geld ontnomen was.39

Ondanks deze verschillen in beoordeling en de ontevredenheid over de kwaliteit van de 
beschikbare gegevens, legde de bond op 22 februari aan de bewindvoerders een Plan van 
Aanpak voor.40  Dit reddingsplan nam de, volgens de bond te sombere, prognose van de 
directie over dat CTA in 1995 een omzetdaling zou doormaken. Toch leek bij een vermin-

35 de Volkskrant, 17 februari 1995.
36 Nieuws van de Dag, 17 februari 1995.
37 Vervoersbond FNV, Persbericht, 18 februari 1995 - IISG-AHBd.
38 Zie hiervoor p. 252. Op basis van de jaarrekeningen 1989-1994 berekenden de onderzoekers “een positieve 
kasstroom richting moedermaatschappijen van maar liefst 18,6 miljoen” - bijlage bij persbericht Vervoersbond 
FNV, 18 februari 1995 - idem.
39 Nieuws van de Dag, 21 februari 1995. Volgens Van Gorp was CTA niet leeggehaald, maar juist gesteund door de 
twee moederconcerns die in de jaren 1993 en 1994 het vermogen van CTA met vijf miljoen hadden aangezuiverd.
40 Vervoersbond FNV, Gespreksnotitie bewindvoerders CTA. Commentaar op plan CTA, 21 februari 1995. 
Vervoersbond FNV, Persbericht met bijlagen, 22 februari 1995 - IISG-AHBd.

Drie SHB’ers, één van hun laatste pauzes vlak voor de VUT, 19 januari 1997 – foto Chris Pennarts
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dering van het personeelsbestand met twintig personen in 1995 een positief resultaat van 
meer dan een half miljoen mogelijk. De verschillende betrokkenen dienden dan wel een 
bijdrage te leveren.

Ten eerste, Nedlloyd en Internatio-Müller, door de omzetting van een lening van 12,2 
miljoen in eigen vermogen van CTA en de financiering van de vervroegde uittreding van 
veertien arbeiders van 55 jaar en ouder. Ten tweede, het Gemeentelijk Havenbedrijf, door 
een ‘sale/lease back’ constructie om kranen, loodsen en terreinen te kopen en te verhuren 
en voorwaarden te stellen aan de naleving van de Haven CAO en het gebruik van de pool.41 
Ten derde, het personeel, door aanpassing van de roosters, betaling van atv dagen, kosten-
verlaging bij de nachtdiensten en verbreding van de operationele functies.

De bewindvoerders reageerden, volgens Koningh, “niet onwelwillend”, terwijl Leer afstand 
bewaarde en meedeelde te gaan rekenen.42 “CTA kan geen sociaal werkhuis blijven.” 
Nedlloyd en Internatio-Müller zwegen vooralsnog en leken voor CTA een koper te zoe-
ken.43 Het Amsterdams gemeentebestuur zag in tegenstelling tot de bewindvoerders niets 
in de ‘sale/lease back’ regeling.44 Twee weken na de bekendmaking van het reddingsplan 
herhaalde Van Gorp het eerder ingenomen standpunt: “Nedlloyd investeert alleen in een 
onderneming waaruit rendement komt en dat was bij CTA niet het geval.”45

Alles overziend, kwamen in de CTA-kwestie gedurende de tweede week van maart de 
kaarten op tafel te liggen. De bewindvoerders zochten een uitweg tussen het bondsplan 
en het oorspronkelijke saneringsscenario van de directie. Net als de bond probeerden zij 
de gemeente tot een financiële bijdrage te bewegen. Maar die was daartoe slechts bereid, 
wanneer de weinig gretige aandeelhouders van CTA over de brug kwamen en de stuwa-
doors gezamenlijk hun sector saneerden.

De ontwarring van deze knoop van plannen, opvattingen en tegenstellingen kreeg pas 
kansen in combinatie met het vraagstuk van de SHB. Hoe de afloop rond CTA ook zou zijn, 
de doorwerking naar de SHB was onvermijdelijk. Tegelijkertijd zou een herziene SHB van 
belang zijn voor de opvang van de pieken bij een gekrompen CTA.

Terwijl de Vervoersbond FNV en de SVN druk onderhandelden over de toekomst van CTA 
en de SHB, bracht Coopers & Lybrand een rapport uit dat van de twee bedrijven weinig 
overliet. De ondernemingsraad van de SHB vervolgde zijn eigen weg.

Ontknoping nadert
De afgeblazen actie van 9 maart had een verdeeldheid laten zien binnen de 

Vervoersbond FNV, binnen de arbeidersgelederen bij CTA en tussen die van CTA en de 

41 In een petitie “namens alle werknemers in de Amsterdamse haven” aan de gemeenteraad en het GHB uitte 
het actiecomité zijn zorgen over het verlies van reguliere werkgelegenheid. “Het uitruilen van vaste banen tegen 
dagloners is een ‘stoelendans’, maar dan met elektrische stoelen”, 22 februari 1995 - idem.
42 de Volkskrant, 23 februari 1995.
43 Nieuwsblad Transport, 23 februari 1995.
44 Nieuws van de Dag, 2 maart 1995. Een woordvoerder van de gemeente herhaalde de bereidheid van het GHB 
overleg te voeren “over het overeind houden van de hele stukgoedsector. Dat is in het belang van heel Amsterdam”.
45 Algemeen Dagblad, 4 maart 1995.
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SHB. Mede hierdoor vielen de acties bij CTA stil en besloot de ondernemingsraad van de 
SHB “zoveel mogelijk de eigen lijn te blijven volgen”.46 Het toch al naar verzelfstandiging 
neigende overleg en de daaruit voortkomende onderhandelingen die Verroen, Heilig en 
Koningh namens de bond voerden, kregen een eigen verloop dat pas in het eindstadium 
de openbaarheid bereikte.

De weg van de ondernemingsraad verschilde van de overleg/onderhandelingskoers 
van de vervoersbonden. Overkoepeld door een actiegerichtheid – steeds mogelijkheden 
aangrijpen en zoeken naar zichtbare acties – waren drie terreinen te onderscheiden. Ten 
eerste, de informatievoorziening van het personeel; via de, zo nodig dagelijkse, bijeen-
komsten in het hok. Daarin iedereen betrekken had een hoge prioriteit, zoals bleek uit 
de schriftelijke benadering van de arbeidsongeschikte collega’s.47 Ten tweede, de reac-
ties op het Beleidsplan. Ten derde, de verbreding van het ‘probleem SHB’; zowel door te 
benadrukken dat de Amsterdamse stukgoedsector als geheel in het geding was als door 
contacten te leggen met collega’s buiten de haven.48

Juist door de bemoeienis met het Havenmasterplan en in het bijzonder met Westpoint 
was de gemeente Amsterdam een geschikt aangrijpingspunt voor een havenbrede bena-
dering.49 Dat gebeurde via de Havenbeleidscommissie, waarvan Hekking secretaris was. 
Hij kondigde de komst aan bij de commissie van Economische Zaken50 en kritiseerde de 
gemeente en het GHB vanwege hun weigering sociale eisen te stellen aan de vestiging van 
bedrijven op Westpoint.51 De publieke tribune was geheel bezet door havenwerkers met 
een spandoek “Havenwerk onder de Haven CAO”. Wethouder Peer herhaalde dat toezicht 
op de arbeidsvoorwaarden geen taak van de gemeente was, het overcompleet van CTA en 
de SHB noemde hij “een molensteen om de nek van de werkgevers”.52

Kritiek was er ook op de arbeidsomstandigheden bij Westpoint. Wil van Zijl, initia-
tiefneemster van de vrouwengroep, haalde aan dat een vader en zoon waren ingehuurd 
voor de lossing van een schip. Zichtbaar “niet gekwalificeerd” kreeg de zoon een klap van 
de laadklep. Hij lag gewond op het dek en de vader kreeg de opdracht door te werken. De 
bedrijfsleiding deed er alles aan om de arbeidsinspectie buiten de deur te houden. “De 
inspecteur is uiteindelijk gewaarschuwd door de ‘echte’ havenwerkers, zowel de reder als 
de stuwadoor kregen een boete. (…) Zijn dit de vooruitzichten voor de toekomstige haven-
arbeiders volgens het nieuwe concept van werkgevers en gemeente?”53

De ondernemingsraad van de SHB sloot aan op deze verontrusting en wendde zich tot 
de arbeidsinspectie met de vraag om samen bij de gemeente toezicht op de CAO af te 

46 Verslag extra vergadering ondernemingsraad, 15 maart 1995 - IISG-AHBd.
47 Ondernemingsraad SHB, Brief zieke collega’s, 23 maart 1995 - idem.
48 Bijvoorbeeld in plaatselijke vakbondsvergaderingen, bijeenkomsten van het gevormde steuncomité en andere 
groepen en het maandelijks vakbondscafé van het blad Solidariteit.
49 Westpoint was via BV Hallum voor 50 procent eigendom van de gemeente - Coopers & Lybrand, Stukgoed in 
haven, p. 32.
50 Secretariaat Havenbeleidscommissie Amsterdam, Aan leden van de Commissie voor Economische Zaken,  
14 maart 1995 - IISG-AHBd.
51 Nieuwsblad Transport, 23 februari 1995.
52 Verslag Raadscommissievergadering voor ondernemingsraad SHB, 21 maart 1995 - IISG-AHBd.
53 W. van Zijl, Aan leden van de Commissie voor Economische Zaken, Amsterdam 15 maart 1995 - idem.
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dwingen. Het multi modale transportcentrum Westpoint was de grootste boosdoener 
in de “wildwest” die in de Amsterdamse haven heerste. “Op dit moment zijn tientallen, 
zo niet honderden onbevoegden aan het werk en worden alle veiligheidsregels met voe-
ten getreden.”54 Dat kort daarna de arbeidsinspectie een waarschuwing aan de bedrijven 
stuurde over het verband tussen inhuur van derden en veiligheid, illustreerde de ernst van 
de situatie.55

Uitgerekend de arbeidsverhoudingen bij Westpoint stonden model voor de toekom-
stige Amsterdamse haven in de studie die Coopers & Lybrand in opdracht van het GHB 
verrichtte. En uitgerekend de kwestie van de onbevoegden bleef buiten beschouwing.56 
In 1999 vertelde De Wildt, tot februari 1998 voorzitter van de ondernemingsraad, dat erg 
geheimzinnig werd gedaan over dat onderzoek. “We wisten dat het plaatsvond, maar 
hoorden alleen dat het Havenbedrijf de informatie voor zich wilde houden om in de onder-
handelingen de handen vrij te hebben. De inhoud zou schokkend zijn, dat gerucht ging 
stevig rond. Maar het rapport zelf hebben we nooit gezien, eind maart kregen we een 
samenvatting in handen.”57

De algemene conclusie in de studie was dat de overslag van het stukgoed goede toe-
komstkansen had, mits de personeelskosten daalden en de acquisitiekracht toenam.58 De 
haalbaarheid van deze twee doelen werd in acht scenario’s onderzocht. Vijf voor een toe-
komstige inkrimping of opheffing van de SHB en drie voor een gesaneerde voortzetting of 
opheffing van CTA. Een beletsel was dat in vergelijking met andere sectoren de stukgoed 
CAO en de garantieregeling kostbaar en “zeer gunstig voor de werknemers” waren.59

Van de vijf scenario’s voor de SHB was de opheffing die samenging met de afschaffing 
van de stukgoed CAO voor de gehele haven het meest winstgevend. De haalbaarheid leek 
echter gezien de sociale verhoudingen “momenteel gering”.60 Het minst gunstig waren 
varianten van het Beleidsplan. Van de drie CTA-scenario’s was overname/participatie door 
andere stukgoedbedrijven de meest winstgevende mogelijkheid, mits het GHB en de SHB 
de schuldenclaims oplosten, het ladingspakket behouden bleef en installaties en loodsen 
het GHB toevielen.

De slotconclusie luidde dat opheffing of sterke aanpassing van de SHB en samenbun-
deling van de Amsterdamse stukgoedactiviteiten tot “een structurele verbetering” van de 
sector kon leiden.61

54 Ondernemingsraad SHB, Aan Inspectiedienst SZW, 29 maart 1995 - idem.
55 Inspectiedienst SZW, Regio Noordwest, 31 maart 1995: “Bij recentelijk door mijn inspecteurs gebrachte 
bezoeken aan stuwadoors- en veembedrijven in de Noordzeekanaalhavens is naar voren gekomen dat als gevolg 
van de grote aanvoer van cacao, de laatste maanden in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van werknemers 
van ‘uitzendbureaus’. Gelet op een aantal andere ontwikkelingen in de havens is de verwachting niet ongegrond, 
dat deze inhuur niet van incidentele aard zal zijn” - idem.
56 Coopers & Lybrand, Aan Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, 24 maart 1995. Al eerder, in 1991, deed dit 
bureau van Management Consultants onderzoek voor het GHB, zie hoofdstuk 9, noot 28. In 1997 gebeurde dat 
opnieuw, waarbij de onderzoekers teruggrepen op het rapport van 1995.
57 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
58 Coopers & Lybrand, Stukgoed in haven, p. iv.
59 Idem, pp. 7 en 9.
60 Idem, p. 16.
61 Idem, p. v.
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De invloed van het rapport dat midden in de onderhandelingsperiode verscheen, lag mis-
schien wel juist in de verwerping van de plannen die de gesprekken beheersten. Ook, 
omdat niemand twijfelde aan de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens. Bovendien 
bevatten alle scenario’s voor de arbeiders ongunstiger oplossingen en die, zoals het open-
breken van de stukgoed CAO, de onderzoekers op de korte termijn niet mogelijk achtten, 
maar op de langere termijn wel wenselijk. Veel onderhandelingsruimte had het rapport de 
bonden niet te bieden.

Aan de andere kant richtte het rapport zich ook tot de ondernemers. In het bijzonder 
tot Nedlloyd en InternatioMüller die voor de financiering van de CTAscenario’s moesten 
zorgen. Zou dat niet lukken, dienden “andere partijen” een rol te spelen. En dat konden 
slechts de gemeentelijke en/of centrale overheid zijn. Zouden die blijven weigeren, dan 
stonden de bonden ook langs die kant onder druk. Een omstandigheid die, gevoegd bij het 
herhaald appèl op de gezamenlijkheid, de ontknoping naderbij bracht.

Die ontknoping betrof de toekomst van CTA en SHB en de overgang van CTA personeel 
naar de SHB. Los daarvan liep de adviesprocedure over het Beleidsplan van de SHB, 
waarover de directie een nieuwe aanvraag had aangekondigd.

Akkoord CTA/SHB
De dag van 1 april, waarop de bondsonderhandelaars “witte rook” aankondigden, 

naderde.62 Over de loop van de gesprekken bleef het vrijwel stil. Bestuurder Koningh was 
bezorgd. “De spanningen zijn al hoog opgelopen. We zullen de zaak dus goed moeten 
uitleggen.”63 De ondernemingsraad van de SHB had er genoeg van en wendde zich tot 
het landelijk bestuur van de Vervoersbond FNV. De grootste zorg was dat een kritische 
reactie op het Beleidsplan uitbleef. De berichten die naar buiten druppelden, riepen vooral 
verbazing op. Terwijl een “minipool” en een “WW-pool” in de maak waren, zou het over-
compleet van CTA naar de SHB gaan. Dus aan de ene kant eraf en aan de andere kant erbij, 
hoe viel dat te rijmen?64

Eind maart ontving de ondernemingsraad de nieuwe adviesaanvraag. Volgens Haak 
ging het slechts om een aanpassing. Bijna terloops kwam, zonder CTA te noemen, ter 
sprake dat “een veel groter bestand aan medewerkers” te verwachten was. Tevens koos 
Haak in navolging van zijn Rotterdamse collega Schermer voor een scheiding tussen de 
Besloten Vennootschap en de Stichting SHB. De eerste leverde flexibele arbeidskracht uit 
het bestand van de tweede.65

De handhaving van de oorspronkelijke deadline van 1 april en het dringende verzoek 
aan de ondernemingsraad zich aan deze datum te houden, waren onwerkelijk. Maar het 
betalingsuitstel aan CTA eindigde 1 april en het betreffende geld was nodig voor de lonen. 
Maar wat ging er met CTA gebeuren, hoe groot was de kans dat de SHB dit geld zou ont-
vangen? Bovendien daalden de inkomsten, doordat ruim een kwart van het personeel zich 

62 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 23 maart 1995 - IISG-AHBd.
63 Het Parool, 24 maart 1995.
64 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, Aan bestuur van de Vervoersbond FNV, 27 maart 1995 - IISG-AHBd.
65 M.J. Haak, Aan leden ondernemingsraad, 29 maart 1995 - idem.
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ziek had gemeld. De ondernemingsraad noemde de situatie bij de SHB “stuurloos”, de 
directie zegde overlegvergaderingen af, was zelden te zien en liet veel in het ongewisse.66

Ook eind maart gaven vertegenwoordigers van het bureau Lakeman aan de onderne-
mingsraad een tussenrapportage. Zij noemden het Beleidsplan de “explosie” van de SHB. 
Jaarcontracten namen de plaats in van het wezenlijke garantiesysteem, de afzonderlijke 
CAO zou leiden tot verslechteringen, de opvang van de cacaopiek door de reservepool was 
volstrekt onduidelijk, werken buiten de CAO om vormde een reële bedreiging. In de  bere-
keningen was op voorhand het ladingspakket van CTA buiten beschouwing gelaten. Het 
voorlopig advies aan de ondernemingsraad luidde: haal er een sterk sociaal plan uit met 
een “zeer goede, vrijwillige vertrekregeling”. Haast was geboden vanwege het risico dat de 
Melkert gelden via de financiering van de leegloop doorschoven naar de bedrijven in plaats 
van besteed te worden aan een degelijk sociaal plan.67

Nog dezelfde dag stuurde de ondernemingsraad de directie een fax met een negatief 
advies, de toelichting kwam een dag later. De eerdere kritiek (handhaving garantiesysteem, 
één pool en geen aparte CAO) kreeg gezelschap van vragen over de komst van de CTA’ers 
en de gevolgen voor de leegloop en het uitgangspunt van geen gedwongen ontslagen. In 
de slotzin wees de ondernemingsraad erop dat de afwijzing geen voorgenomen besluiten 
toestond, ook niet de overkomst van een groep collega’s van CTA.68

De directie kon dit negatieve advies naast zich neerleggen. Wilde ze vervolgens het 
Beleidsplan uitvoeren, dan diende ze een maand te wachten. De eventuele komst van de 
CTA’ers was echter ook een onderdeel van de onderhandelingen over een totaal akkoord. 
Dat kwam op 5 april.69

In persberichten rekenden zowel de SVN als de Vervoersbond FNV zich rijk.70 De SVN 
deelde mee dat “meerjarige arbeidsrust in de Amsterdamse Haven tot stand was gebracht” 
en zweeg over CTA. De bond opende met “Gedwongen ontslagen zijn definitief van de 
baan!!” en sprak over de plaatsing van ongeveer vijftig operationele CTA-ers bij de SHB. 
Het meest opvallend was dat de basispool en het reservebestand niet terugkeerden.

Onder de algemene noemer van een “marktgericht functionerende pool” rustte de 
nieuwe stichting, geheten “Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaalgebied”, op drie pei-
lers. 1) Een werkterrein dat bestond uit het gebied van het Noordzeekanaal en van daar af 
alle havens tot en met de Rijnmond. 2) Gespecialiseerde ‘derdebedrijven’, met vergunning, 
stelden arbeiders beschikbaar, wanneer de pools in Amsterdam en Rotterdam uitverkocht 
waren. 3) Een gedifferentieerd tarievenstelsel verving het garantiesysteem.71 Van het GHB, 

66 Ondernemingsraad SHB, Info, 29 maart 1995 - idem.
67 Bureau Lakeman, Tussenrapportage OR SHB, 30 maart 1995 - idem.
68 Ondernemingsraad SHB Amsterdam, brief aan directeur Haak, 31 maart 1995 - idem.
69 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 5 april 1995 - idem.
70 Scheepvaart Vereniging Noord, Persbericht, Akkoord Amsterdamse Haven, 6 april 1995. Vervoersbond FNV, 
Persbericht, Akkoord over toekomst CTA en SHB Amsterdam, 6 april 1995 - idem.
71 Protocol van afspraken m.b.t. aanpassing en modernisering van de Arbeidspool (de huidige SHB) in relatie tot 
de totale werkgelegenheidsproblematiek in de Amsterdamse haven, 6 april 1995. Ondertekend door: SVN, SHB, 
bewindvoerders CTA, Vervoersbond FNV en Vervoersbond CNV - idem.
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geen partij in het akkoord, verwachtte het protocol een verlaging van de vaste kosten.
Veel afspraken bleken te wachten op een uitwerking die grotendeels – bestuursvorm, 

overkomst CTA’ers en scholingsprogramma – bij de ondernemingsraad terechtkwam. Een 
nadere uitwerking behoefden ook:
— wijzigingen in de stukgoed-CAO (grotere beschikbaarheid, overwerk in tijd en ‘kopen’ 

van arbeidstijdverkorting),72

— vorming van een paritair bestuurd fonds om “(buitengewone) leegloop” te financieren 
(bijdrage ondernemers en arbeiders ieder 0,5 procent van de loonsom),

— opstelling van streefpercentages om de daling van de leegloop te bewaken (1995-1999),
— onderzoek naar mogelijke financiering via de werkloosheidwet van een tijdelijk over-

compleet vanwege de omvorming van de pool,73

— vertrekregeling van maximaal 35 SHB’ers (geen terugkeer in de haven).
Tot slot bevatte het protocol financiële afspraken over CTA Nieuw. Zoals een bijdrage 

van Nedlloyd en Internatio-Müller van 7,6 miljoen gulden voor de oplossing van het 
overcompleet van 95 arbeidsplaatsen. Plus 100.000 gulden voor algemene problemen en 
350.000 gulden van de SVN (restant akkoord november 1993) voor de oprichting van een 
paritaire stichting Sociale oplossingen CTA (Socta).

Dat het GHB, met het rapport van Coopers & Lybrand in de hand, weinig waardering had 
voor het akkoord, was geen verrassing. De SHB was niet opgeheven, CTA niet door andere 
stukgoedbedrijven overgenomen en aan versterking van de concurrentiepositie leek hele-
maal niet gedacht. In tegenstelling tot de SVN rekende het GHB op nieuwe arbeidsonrust, 
omdat het akkoord onuitvoerbaar zou zijn.74 Een woordvoerder van Coopers & Lybrand 
kraakte het akkoord vanwege de ontbrekende aandacht voor de te hoge arbeidskosten, de 
onvoldoende inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen en het risico dat de Melkert gelden 
opgingen aan de financiering van de leegloop.75

Op de bijeenkomst van de Vervoersbond FNV in het Open Haven Museum76, twee 
dagen na de bekendwording van het akkoord, moesten de ruim vierhonderd aanwezige 
leden eerst een samenvattende tekst doornemen (“neem je leesbril mee”), alvorens het 
debat kon beginnen.77 In een “grimmige sfeer” richtte de kritiek zich op de ongerijmd-

72 Aanwijzen door ondernemers van 16 van de 29 roostervrije dagen en maximaal 8 zaterdagen in het cacaosei-
zoen. Kopen door arbeiders van 15 dagen atv voor 0,48 procent van het bruto maandloon. De algemeen verbin-
dendverklaring van de vierjarige CAO zou nader bezien worden.
73 Dit onderzoek door het Bureau van Economische Argumentatie (BEA) - “Op weg naar een levensvatbare SHB 
Amsterdam” - was reeds 3 april 1995 gereed. Kort daarna waren twee negatieve adviezen bekend over onder meer 
de “juridische haalbaarheid”. Een ambtenaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde 
telefonisch en op persoonlijke titel de strijdigheid vast met de Werkloosheidswet - BEA, Aantekeningen telefoon-
gesprek, 4 april 1995. W.J.P.M. Fase, deskundig op het terrein van sociale verzekeringen en arbeidsverhoudingen: 
“het de boer opgaan met dit rapport is (…) onverstandig”, “het past niet in het sociaal verzekeringssysteem”. Brief 
aan BEA, 3 april 1995 - IISG-AHBd.
74 Trouw, 8 april 1995.
75 Het Financieele Dagblad, 14 april 1995.
76 De begin jaren tachtig door de KNSM verlaten en vervolgens gekraakte passagiershal was in de oude luister 
hersteld. Als onderdeel van een klein museum over de Amsterdamse haven functioneerde de prachtige zaal als 
ruimte voor conferenties en vergaderingen.
77 Vervoersbond FNV, Aan alle leden werkzaam in de haven, 5 april 1995 - IISG-AHBd.
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heid van bij de SHB vertrekkende arbeiders en bij de Arbeidspool aankomende CTA’ers, 
de uit eigen zak te betalen arbeidstijdverkorting en de bijdrage aan de vergoeding van de 
leegloopkosten.78 De gemoederen liepen hoog op bij de oude kwestie van het havenpasje, 
het zogenoemde havenidentificatiebewijs waarover ieder diende te beschikken. Het pasje 
was onderdeel van het akkoord, terwijl de algemeen verbindendverklaring van de CAO een 
open zaak bleef. Een onaanvaardbare ongelijkheid. Verwacht kon worden dat de toegela-
ten derdebedrijven zich van zo’n pasje weinig aantrokken en de ‘achterdeur’ open bleef.79

Hoe onaf het akkoord ook was, de Vervoersbond FNV was erin geslaagd het streven van 
geen gedwongen ontslagen te handhaven. Over de praktische betekenis daarvan waren de 
meningen onder de arbeiders van CTA en de SHB sterk verdeeld. Aan degenen die gebruik 
konden maken van een vertrekregeling of hoopten via bemiddeling elders werk te vinden, 
bood het akkoord een persoonlijke uitweg. Door eieren voor hun geld te kiezen, stonden ze 
achter het akkoord. Collega’s die het akkoord afwezen, respecteerden een dergelijke keuze, 
maar als blijvers kregen ze te maken met verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden en 
onzekerheden over de uitwerking van het akkoord. Velen zetten grote twijfels bij de vrij-
willigheid van het vertrek. Het akkoord bepaalde immers dat er mensen moesten vertrek-
ken. Bij de Arbeidspool zou dat bovendien in fasen plaatsvinden en afhankelijk zijn van 
het commerciële succes van de nieuwe, marktgerichte opzet. Peilmomenten bepaalden de 
aantallen, waardoor ‘niet gedwongen’ een betrekkelijke betekenis kreeg.

Deze verdeeldheid kwam in het referendum dat 28 april 1995 sloot, tot uitdrukking. Bij 
een deelname van 60 procent, stemde 55 procent voor het akkoord en 45 procent tegen.80 
De ondernemingsraad, in afwachting van een opnieuw gewijzigde adviesaanvraag, voelde 
zich door die verdeeldheid gesteund in zijn eerdere keuze een eigen lijn te volgen.

De tijdsdruk van de directie liet de ondernemingsraad van de SHB aan zich voorbijgaan. 
Er gebeurde ook nogal wat: de aankondiging van de komst van een nieuw directielid en 
nieuwe verzoeken om advies, gevolgd door een groot aantal vragen en antwoorden.

Vertragingsstrategie
Nogal onverwacht ontving de ondernemingsraad een adviesaanvraag over de benoe-

ming van een algemeen directeur. Haak die als ‘gewoon’ directeur aan de SHB verbon-
den bleef, meende zo tegemoet te komen aan de kritiek op het management.81 Het betrof 
Rients de Boer, een prominent bestuurder die eerder in verschillende functies het pad van 
de Rotterdamse SHB en haven had gekruist82, lid van de Partij van de Arbeid.83

78 Nieuws van de Dag, 10 april 1995.
79 Trouw, 8 april 1995; de Volkskrant, 11 april 1995.
80 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 9 mei 1995 - IISG-AHBd.
81 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad, 11 april 1995 - IISG-AHBd.
82 Zie hiervoor pp. 208, 228 en 267.
83 Curriculum Vitae R. de Boer, verstrekt door de SHB-directie bij adviesaanvragen - IISG-AHBd. Tot 1 september 
was hij voorzitter van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). Onder zijn bewind waren de arbeids-
bureaus verzelfstandigd, maar zijn voorstellen de arbeidsbemiddeling uit te besteden kregen een slecht onthaal. 
Daarna kondigde hij zijn vertrek aan en deelde mee zich volledig te willen wijden aan zijn adviesbureau dat hij 
naast zijn werk bij het CBA had aangehouden - de Volkskrant, 26 april 1995.
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Een dag later, 12 april, volgde nog eens vier adviesaanvragen. Over de gewijzigde bestuurs-
vorm, de oprichting van de besloten vennootschap, de benoeming van een bestuurder (De 
Boer), en de herplaatsing van oud-CTA’ers. Directeur Haak benadrukte dat een eventu-
ele blokkade van de adviesprocedure door de ondernemingsraad ernstige gevolgen zou 
hebben. “Een omvorming tot een levensvatbare, commercieel opererende organisatie in 
welke vorm dan ook is onvermijdelijk.”84 De toelichting op de adviesaanvragen liet haar-
scherp de gevolgen voor het personeelsbestand zien aan de hand van de nagestreefde 
leeglooppercentages.

Tabel 11.185 – Verwachtingen bestand SHB/Arbeidspool

 1995 1996 1997 1998

gemiddeld leeglooppercentage  40,5 28,2  14,1   4,4

omvang bestand einde jaar 409 358 257  168

plus: ex-CTA 50   -     -    -

min: door ouderenregelingen 12 12     -    -

min: door verloop en maatregelen     89 89     89    -

resultaat einde jaar   358 257   168  168

gemiddeld bestand op jaarbasis   407 307   212  168

Opnieuw drong de directie op spoed aan. Deze keer, omdat volgens het akkoord de CTA’ers 
uiterlijk 1 mei arriveerden. Formeel contact tussen directie en ondernemingsraad was er in 
1995 nog niet geweest. Op de eerste overlegvergadering deelde voorzitter De Wildt mee dat 
de gekozen leden, ondanks de opgelegde tijdsdruk, zorgvuldig hun “eigen traject” bleven 
volgen. Zeker gezien de onduidelijkheden over de gepresenteerde cijfers en de gevolgen 
voor het personeel. Haak antwoordde dat de omvang van de leegloop cruciaal was. Deze 
zou grotendeels afhangen van de “commerciële inspanning” om het werkterrein uit te 
breiden.86

Na een schorsing was de conclusie van de ondernemingsraad dat beraad met de des-
kundigen gewenst was en de directie daarna een aantal vragen tegemoet kon zien. Tien 
dagen later bleken het er 45 te zijn. De vragen hadden betrekking op aannames en cijfers 
in het Beleidsplan, de onuitgewerkte onderdelen van het akkoord en de bestuursvorm. Van 
elk hier ter illustratie een voorbeeld.
 — Beleidsplan – hoe honoreert de directie de wens van de afnemers om de kostprijzen te 

verlagen?
 — Akkoord – functioneren de Melkert gelden bij concurrerende tarieven als subsidie en 

hoe worden ze beheerd?
 — Bestuursvorm – waarom is besloten tot twee rechtspersonen?87

84 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad SHB, 12 april 1995, p. 2 - IISG-AHBd.
85 Idem, p. 6.
86 Notulen van de eerste overlegvergadering in 1995, 14 april 1995 - idem.
87 Ondernemingsraad SHB, Aan de directeur, 24 april 1995 - idem.
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Zonder overdrijving kon gezegd worden dat de ondernemingsraad uitputtend gebruik 
maakte van de wettelijke mogelijkheden in de adviesprocedure. Met de rug tegen de muur 
en nog voor de uitslag van het referendum volgde een spervuur van vragen. De onderne-
mingsraad beschikte niet over de positie het akkoord te wijzigen. Wel was het mogelijk dat 
de vele vragen het akkoord zo ter discussie stelden dat ze vakbondsleden tot een afwijzing 
stimuleerden. Bovendien drukten de vragen uit dat de lopende procedure ernstige man-
kementen vertoonde. Met een “bizarre deadline” van 1 mei, de oneigenlijke druk van de 
bewindvoerders door op 21 april het faillissement van CTA aan te vragen en een directie die 
suggereerde dat de vijftig CTA’ers de dupe dreigden te worden van het uitblijven van het 
advies.88 “(…) de ware veroorzakers van de ellende zijn niet de havenwerkers. Als we dat 
voor ogen houden, dan komen we er gezamenlijk uit. De OR zal in ieder geval geen blok-
kade opwerpen tegen de overkomst. Welkom dus.”89

Een dag na de uitslag van het referendum herhaalde de ondernemingsraad zijn kritiek 
op de onvolledigheid van het akkoord. CTA Nieuw was afhankelijk van een koper en de 
nieuwe Arbeidspool van een startkapitaal. Ook de bondsonderhandelaars werden daar-
voor verantwoordelijk gesteld. Vooraf aan het referendum hadden ze al – wat provocerend 
– laten weten dat bij een afwijzing van het akkoord niet zij, maar de mensen zelf met een 
probleem zaten.90

Met de lawine van vragen leek de ondernemingsraad op tijdwinst uit te zijn om via afspra-
ken met de directie zoveel mogelijk open einden te dichten. Terwijl de deadline naderde, 
verstarde de sfeer. De ondernemingsraad toonde zijn ongeduld en eiste vier dagen na de 
verzending antwoord op de gestelde vragen.91 De directie schreef een overlegvergadering 
uit op Koninginnedag. De ondernemingsraad weigerde te komen. “Waar jaren achterover 
is geleund, moet nu opeens alle overleg in haast gebeuren.”92 Vervolgens postte de directie 
twee stukken. Eén over de vragen van de ondernemingsraad en één over de herplaatsing 
van de CTA-ers. De laatste kwestie kon niet los van de andere adviesaanvragen aangepakt 
worden, het akkoord gebood een gezamenlijke behandeling. Zonder de nieuwe stichting 
was de overgang en onmogelijk.93 In de inleiding van de beantwoording van de vragen 
meldde Haak dat helaas de afronding voor 1 mei 1995 “niet haalbaar” was. Hier een indruk 
van zijn reactie aan de hand van de eerder vermelde vragen.94

— Beleidsplan; verlaging kostprijzen – deze was mogelijk door een minimalisering van de 
leegloop, de aanwijzing van de roostervrije dagen, flexibilisering van de inzetbaarheid en 
een sterke daling van het ziekteverzuim.
— Akkoord; tarieven – voor de verlaging kon een tijdelijke subsidie uit de Melkert gelden 

88 Het faillissement was 25 april 1995 uitgesproken. Die dag stuurde directeur Haak de curatoren (de ‘opvolgers’ 
van de bewindvoerders) en  CTA-directie een fax met de mededeling dat levering van SHB’ers uitsluitend tegen 
kontante betaling plaatsvond en de tarieven een opslag van 20 procent van het loonbestanddeel bevatten - idem.
89 Ondernemingsraad SHB, Info, 27 april 1995 - idem.
90 Idem, 29 april 1995.
91 Ondernemingsraad SHB, Aan directeur Haak, 28 april 1995 - idem.
92 Info ondernemingsraad SHB, 28 april 1995 - idem.
93 Directeur Haak, Aan ondernemingsraad SHB - Overgang ex-CTA-werknemers, 28 april 1995 - idem.
94 Idem, Beantwoording vragen inzake adviesaanvraag, 28 april 1995 - idem.
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worden vrijgemaakt: Voor de besteding van deze gelden was een paritaire stichting verant-
woordelijk die onder het College van Toezicht Sociale Verzekeringen viel.
— Bestuursvorm; twee rechtspersonen – een besloten vennootschap was de meest 
geschikte structuur voor een marktgerichte, commerciële onderneming, omdat ze snelle 
beslissingen mogelijk maakte. De stichting kwam te staan onder een raad van toezicht van 
vijf personen en kende twee directeuren; de werknemers bleven in dienst van de stichting.

De antwoorden van directeur Haak bevatten weinig nieuws. Of het zou moeten zijn dat 
de uitbreiding van de werkzaamheden weinig kans maakte, de mogelijke afnemers zich 
terughoudend opstelden, de cijfers onvoldoende controleerbaar waren en beslissingen 
over de financiën in de toekomst verborgen bleven. De verstrekte informatie had meer het 
karakter van een mededeling dan van een uitleg.

Het akkoord was ondanks de betrekkelijke steun van de vakbondsleden zeer bepalend. 
Onderhandelaars lieten zien dat het bereiken van overeenstemming ook betekende dat 
bepaalde beslissingen uitbleven, bijvoorbeeld de financiering van de afvloeiingen, de vast-
stelling van de tarieven en de besteding van de Melkert gelden. Zo merkte de onderne-
mingsraad over het startkapitaal van één miljoen gulden op: “Dat is nog geen twee weken 
salaris voor alle medewerkers”.95

Temidden van de dertien pagina’s antwoorden vielen twee, bijna zijdelings gemaakte, 
opmerkingen op. 1) De stukgoed-CAO  was “een nog niet opgelost knelpunt”, oftewel een 
commercieel levensvatbare Arbeidspool vereiste een goedkopere CAO. 2) De af te vloeien 
arbeiders waren voornamelijk werkers, de Arbeidspool bestond dus overwegend uit speci-
alisten en allrounders. Daarmee keerde de basispool van het oorspronkelijke Beleidsplan 
terug. Weliswaar bleef de vorming van een uitzendpool uit, de “elleboogstomers” (wer-
kers) stond een vertrek te wachten, waarvan de financiering nog niet rond was.

De ondernemingsraad besloot “de strijdbijl” niet te begraven en zette de vertragings-
strategie voort. De hoop was dat de tijdsdruk die de SVN, de directie van de SHB en de 
curatoren ondervonden, het mogelijk maakte op onderdelen het tij te doen keren. Dat een 
paar weken eerder na veel geduw en getrek de laatste drie oud-Rietlanders alsnog in vaste 
dienst waren getreden bij de SHB, voedde die hoop.96

De samenhang tussen het door de SVN en bonden gesloten akkoord en het Beleidsplan 
kwam scherp tot uiting in de positie van de vijftig mensen die van CTA naar de SHB 
zouden verhuizen. Een patstelling dreigde.

Vijftig CTA’ers
Terwijl de adviesaanvragen in behandeling waren, voerde de directie met ingang van 

1 mei de aanwijzing van roostervrije dagen en de tijd voor tijd regeling in.97 De onderne-

95 Ondernemingsraad SHB, Info, 29 april 1995 - idem.
96 Rob van Zijl (één van de drie oud-Rietlanders) dankte de ondernemingsraad in een brief van 10 april 1995 - idem.
97 De oude kwestie van aan te wijzen vrije dagen zou nog regelmatig terugkomen. Tegenover aanwijzen stond 
immers vrij opnemen en de op stapel staande, gekochte arbeidstijdverkorting zou onder de laatste categorie vallen. Al 
eerder berichtte de ondernemingsraad dat vrije dagen zeer moeilijk op te nemen waren. Een probleem dat alleen maar 
groter zou worden bij de uitbreiding van de arbeidstijdverkorting en tot tekorten zou leiden. “Het gevolg hiervan zou 
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mingsraad protesteerde binnen de kortste keren. De procedure liep nog, bovendien han-
delde de directie in strijd met de nog geldende CAO. “Graag hoort de OR van u binnen 
één dag na heden.”98 De directe deed dat. Ze dacht dat de aanvaarding van het akkoord 
voldoende grond was om onderdelen uit te voeren. Maar het zou niet meer gebeuren.99

Hoe nu verder? Een extra overlegvergadering stond in het vooruitzicht met opnieuw de 
adviesaanvragen op de agenda. Met name de ontwikkelingen bij CTA riepen veel vragen op 
(faillissement, kopers, doorstart, herplaatsing). Bestuurder Koningh sprak zijn verontrus-
ting uit. “Wat werkelijk ongehoord is, is dat na het debacle CTA – wat nog niet is afgerond 
– en na de acceptatie van de verslechteringen, er doorgestaan wordt bij CTA. (...) Probeer je 
collega’s op het rechte spoor te houden.”100

De ondernemingsraad bereidde de vergadering grondig voor, uitgangspunt was 
“behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid”, want het zou “nooit iedereen lukken 
om met een oprotpremie weer iets anders te vinden”. De adviseurs meenden nog steeds 
dat wie dat wilde aanspraak moest kunnen maken op een vertrekpremie. “Nu kan het 
nog, straks is het te laat.” Als tweede punt werkte de ondernemingsraad zijn bezwaren 
uit tegen de splitsing van de organisatie in twee rechtspersonen. De nieuwe Arbeidspool 
kwam daarmee op zichzelf te staan en verloor de verbinding met de havenbedrijven. Met 
als gevolg dat een tweespalt dreigde tussen poolarbeiders en vasten.101

De extra overlegvergadering duurde een lange dag. Tot een doorbraak kwam het niet. 
Een hoog oplopend meningsverschil over de komst van de CTA-mensen  beheerste de 
discussie. De ondernemingsraad had hen welkom geheten en beschouwde dat als een 
instemmend advies. De directie eiste echter opnieuw een uitspraak over het totaal en ver-
weet de ondernemingsraad “de belangen van de ex-CTA-ers ten zeerste te schaden”.102

Kort daarna vernam de ondernemingsraad dat de bewindvoerders de ex-CTA’ers betaalden 
uit het bedrag dat de SHB nog tegoed had van CTA. Dus wiens belangen liepen dan schade 
op? Het bedrag was groot genoeg en rechtvaardigde “geen overijlde haast”.103 De situatie 
bleek echter gecompliceerder. Vijftig “zeer verontruste ex CTA werknemers” schreven niet 
in de Arbeidspool, maar in de WW te belanden. Reden: de vrees van de curatoren, zon-
der positief advies van de ondernemingsraad, de doorstartvariant te moeten beëindigen.104 
Heilig bevestigde dat laatste. Hem was gezegd dat CTA zou “omvallen”, wanneer de vijftig 
niet op de korte termijn bij de Arbeidspool in dienst traden. Op 1 mei was het ontslag 
aangezegd, maar gedurende de opzegtermijn van zes weken was CTA tot doorbetalen  
 

een ontoelaatbare hoeveelheid inhuur van derden zijn.” Ondernemingsraad SHB, Aan directie, 30 maart 1995 - idem.
98 Ondernemingsraad SHB, Geachte heer Haak, 3 mei 1995 - idem.
99 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad, 4 mei 1995. Een brief aan de jubilarissen die de directie op 
dezelfde dag verstuurde, illustreerde de schrilheid van de ontstane situatie. Degenen die in 1994 25 jaar in dienst 
waren en de groep die gebruik maakte van de 55-jarigenregeling ontvingen een uitnodiging voor een boottocht. 
Vergezeld van “dame of introducé” wachtten koffie met toebehoren, een aperitief en een groepsfoto  idem.
100 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 9 mei 1995 - idem.
101 Ondernemingsraad SHB, Diskussiestuk adviesaanvragen Beleidsplan, 8 mei 1995 - idem.
102 Notulen extra overlegvergadering SHB, 10 mei 1995 - idem.
103 Ondernemingsraad SHB, Aan directie, 12 mei 1995 - idem.
104 50 Zeer verontruste ex-CTA werknemers, Zijn wij gek of zijn zij het, 15 mei 1995 - idem.
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verplicht. Maar daarvoor zou het geld ontbreken. De woordvoerder van de curatoren  
bestreed dat. “Het is pertinent niet waar dat de bodem van de kas in zicht is.”105

Wat Heilig ook verteld is, hij was het niet eens met de “bokkende” ondernemingsraad 
en vond de opstelling van de directie – totaaladvies – begrijpelijk. “Alleen een uitspraak 
van de ondernemingsraad over die vijftig mensen heeft geen zin. Zou de SHB hen nu over-
nemen, en de ondernemingsraad gaat niet akkoord met de reorganisatie, dan ontstaat 
een onoverkomelijk probleem.”106 De vijftig verontrusten zagen dat anders en boden vrij-
dagmorgen 19 mei een petitie aan bij de directie van de SHB, waarin zij hun arbeidsplaats 
opeisten. Haak verwees hen naar de SVN, uiteindelijk kwamen de vijftig bij de directie van 
CTA uit die een snelle oplossing beloofde.107

Misschien was deze belofte een slag in de lucht, ze bleek een juiste voorspelling. De 
volgende dag, 20 mei, bereikte de ondernemingsraad een overeenkomst met de nieuwe 
directeur De Boer en kwam een einde aan de patstelling met de zittende directie.

Deze finale was mede het resultaat van een reeks gebeurtenissen die zich sinds 6 april tus-
sen de bewindvoerders van CTA en de gemeente Amsterdam afspeelden. Voor de betrok-
ken arbeiders gebeurde dat achter de schermen. De ondernemingsraad, wist, volgens De 
Wildt, van niks. Slechts in brieven van de directie sijpelde af en toe wat door.108 Hier een 
reconstructie, mogelijk gemaakt door de openbare besluitvorming in de gemeenteraad.

Een notitie van het Gemeentelijk Havenbedrijf vatte de positie van de Amsterdamse 
overheid als volgt samen: “Geen gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor de 
afvloeiingsregelingen voor het overcompleet aan personeel bij de havenbedrijven en/of de 
arbeidspool SHB.” Wel nodig was een overeenkomst met de bewindvoerders over steun 
en een doorstart na het faillissement op basis van “een concurrerend toekomstperspec-
tief voor de hele stukgoedsector in Amsterdam”.109 De financiële steun van de gemeente 
liep – na onderhandelingen tussen bewindvoerders en gemeenteadvocaat – langs twee 
geldstromen.110

1.  Een bijdrage van 6,3 miljoen gulden voor zowel de sanering van het bestaande bedrijf 
als  de vorming van een nieuw bedrijf dat na het faillissement aantrekkelijk was voor een 
koper. Dit geld was tevens bedoeld voor een regeling met de crediteuren ten gunste van 
een doorstart.
2.  Een bijdrage van maximaal 7,5 miljoen gulden voor de structuurverbetering van CTA 
en de stukgoedsector.

Daarnaast zette de gemeente het huurcontract enige maanden voort, ook na het faillis-
sement, zodat de bewindvoerders/curatoren samen met het GHB een nieuwe ondernemer 
kon vinden.

105 de Volkskrant, 18 mei 1995.
106 Het Parool, 18 mei 1995.
107 Het Financieele Dagblad, 20/22 mei 1995.
108 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
109 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Vergadering Cie EZ, Onderdeel Haven, 18 mei 1995 - IISG-AHBd.
110 Schikking gemeente t.b.v. ‘doorstart’ CTA na faillissement en het scheppen van een concurrerend toekomst-
perspectief voor de hele stukgoedsektor in Amsterdam, Aan de gemeenteraad, mei 1995 - idem.
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Hoewel verbaasd over het hoge totaalbedrag, eerder was gesproken van “een kleine vijf 
miljoen”, stemde de gemeenteraad in met de getroffen schikking.111 En daarmee met de 
doorstart van CTA na het faillissement dat 25 april een feit was. De werkelijke steun was 
nog hoger, namelijk 15 miljoen, vanwege de kwijtschelding van de huurschuld. De aan 
de raad verstrekte informatie heette “globaal”, details lagen “ter vertrouwelijke kennisne-
ming voor de raadsleden ter inzage”.112 In vergelijking met de moeizaam aan Nedlloyd en 
Internatio-Müller onttrokken 7,7 miljoen gulden tastte de gemeente Amsterdam stevig in 
de buidel.

Het faillissement van CTA achtte de bewindvoerders onvermijdelijk, omdat zo lang de 
adviesprocedure liep het garantiesysteem en inleentarief van kracht bleven. Dat leidde tot 
hoge kosten, waardoor voortzetting van het uitstel van betaling niet gerechtvaardigd was. 
Het besluit daartoe – een verzoekschrift aan de Arrondissementsrechtbank – vond 21 april 
plaats.113

Op de dag van de besluitvorming in de gemeenteraad, 18 mei, herhaalde directeur Haak 
zijn dringende vraag om het totaaladvies van de ondernemingsraad. Bijzonder was dat hij 
deze keer verwees naar het genoemde verzoekschrift en het directe verband tussen SHB 

111 Het Parool, 16 en 19 mei 1995.
112 Schikking gemeente t.b.v. ‘doorstart’, mei 1995 - IISG-AHBd.
113 Verzoekschrift van bewindvoerders (J.A.C. Houthoff en J.M.F. Dingemans) ter intrekking van een 
voorlopig  verleende surséance van betaling met gelijktijdige omzetting in een faillissement, Aan de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 21 april 1995 - idem.

Hans Hekking, niet alleen allrounder en secretaris van de ondernemingsraad bij de SHB, maar ook lid van het  

VU Strijdliederenkoor; in een duet 1986
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Nieuw en CTA Nieuw. Zodra de eerste formeel bestond, kon de tweede gaan draaien. Hij 
sprak over een  “onherstelbare schade”, wanneer het advies zou uitblijven; het geld van 
Nedlloyd en Internatio-Müller zou dan niet ter beschikking komen. Vervolgens ontvingen 
de ontslagen CTA’ers, waarvan de opzegtermijnen voorbij waren, geen aanvulling (tot 100 
procent) op hun werkloosheidsuitkering.114

De ondernemingsraad reageerde dezelfde dag. Het antwoord was als voorheen. De 
raad wierp tegen de komst van de CTA’ers geen blokkades op, koos voor zorgvuldigheid en 
zou snel zijn advies uitbrengen.115

Of de verwijzing naar het verzoekschrift dat bijna een maand eerder was ingediend, 
betekende dat de directie er niet eerder kennis van had genomen, was volgens De Wildt 
aannemelijk. “Haak was een vriendelijke man, maar niet meer dan een boodschappenjon-
gen van de SVN die als het kon buiten beeld bleef. Veel gebeurde over hem heen.”116

De via de gemeenteraad vrijgekomen informatie bereikte ook de ondernemingsraad. 
De invloed daarvan was mede aanleiding, gezien de onwrikbare verhouding met directeur 
Haak, De Boer te benaderen om een uitweg uit de impasse te zoeken.

De Boer bleek daartoe bereid en in grote snelheid waren met het Beleidsplan de advies-
aanvragen afgevoerd en konden de CTA’ers verwelkomd worden. De betekenis van de 
gemaakte afspraken zou nog moeten blijken.

Nieuwe fase
Kort na de extra overlegvergadering schreef de ondernemingsraad een personeelsver-

gadering uit voor zaterdag 13 mei. Mede door de actiestilte bleven de dagelijkse bijeen-
komsten in het hok uit, een moment van gezamenlijkheid in een ingewikkelde en onzekere 
adviesprocedure was gewenst. Opnieuw in de Kompaszaal van het Open Haven Museum, 
beschouwde de ondernemingsraad alleen al de opkomst van ongeveer 70 procent als een 
steun in de rug. In de relatief korte bijeenkomst, 13.00-15.00 uur, met een gesloten bar om 
“iedereen bij de les te houden”, ging het vooral om een verslag van de stand van zaken. 
“Als je elkaar minder spreekt, ontstaan al gauw verhalen over bijvoorbeeld het naderende 
faillissement van de SHB of beloftes die managers gedaan zouden hebben.”117

Het door de bonden gesloten akkoord was inmiddels ruim een maand oud en overscha-
duwd door de moeizaam verlopende adviesprocedure. Zo lang er geen gedwongen ontsla-
gen vielen, waren de aanwezigen bereid te wachten op de uitvoering van het akkoord. Aan 
de andere kant was de onzekerheid over de afloop zo groot dat de ondernemingsraad te 
horen kreeg de druk op de directie vast te houden. “Dat er meer binnen te halen was dan 
tot dat moment, leefde bij velen.”118

114 Directeur Haak, Aan de ondernemingsraad SHB, 18 mei 1995 - idem.
115 Ondernemingsraad SHB, Geachte heer Haak, 18 mei 1995 - idem.
116 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999. Met de komst van De Boer verdween Haak naar de achtergrond en 
hield hij zich bezig met de automatisering van de kantoororganisatie. Juli 1996 eindigde zijn dienstverband. Het 
afscheid vond “in besloten kring” plaats. Verslag overlegvergadering, 10 juni 1996 - idem.
117 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
118 Idem.
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Zo was de situatie kort voor de bekendwording van de gemeentelijke bemoeienis met CTA 
en de laatste patstelling tussen directeur Haak en de ondernemingsraad. Behalve de toe-
zegging van de raad snel met de adviezen te komen, maar dat was niet voor de eerste 
keer, wees niets op een in aantocht zijnde doorbraak. Tegelijkertijd was de druk op beide 
partijen onmiskenbaar. Haak kwam binnenkort op het tweede plan te staan en de onder-
nemingsraad ondervond scherpe kritiek van bondsbestuurder Heilig en verwachtte weinig 
steun van de Vervoersbond FNV.

Druk ging eveneens uit van de onzekere positie van de vijftig ex-CTA-ers. Hun actie 
bij de directies van SHB en CTA leidde al tot de krantenkop “Nieuwe onrust dreigt in 
Amsterdamse haven”.119 De collega’s die bleven, hadden moeite met deze actie, ze wilden 
snel zekerheid over de komst van CTA Nieuw. Een laatste factor die op de ondernemings-
raad inwerkte, was het meningsverschil met de ingeschakelde deskundigen over de te vol-
gen koers.120

“We maakten de balans op en kwamen tot de conclusie dat een nieuwe stap nodig was.” 
De keuze viel op een gesprek met de aanstaande directeur De Boer. Dat moest toch gebeu-
ren en kon dienen als een verkenning van wat mogelijk was. Misschien kon hij voor een 
nieuwe wind zorgen, hij kende het havenbedrijf en de overheid en had naam gemaakt als 
bestuurder. De Wildt herinnerde zich dat de antecedenten van De Boer indruk maakten. 
“Met Haak kwamen en konden we niet verder en De Boer was al tijdens de personeelsver-
gadering ter sprake gekomen.”121

De formele indiensttreding was onderdeel van de adviesaanvragen en moest dus 
nog plaatsvinden. In die zin was het gesprek van zaterdag 20 mei tussen De Boer en een 
delegatie van de ondernemingsraad, vergezeld door Koningh, informeel. Ze ontmoetten 
elkaar in een restaurant bij Leiderdorp, halverwege Amsterdam en De Boers woonplaats 
Papendrecht. Op zijn verzoek woonde een bestuurslid van de SHB de zitting bij, waardoor 
ze toch een meer formele status kreeg. De Boer wenste het gesprek open in te gaan en 
benadrukte zich volledig te willen inzetten voor het voortbestaan van de SHB en de werk-
gelegenheid. Maar dat zou alleen lukken samen met de ondernemingsraad en het perso-
neel. In zijn woorden: “We gaan ervoor, de schouders eronder. We zijn duur, maar door 
kwaliteit kunnen we het waarmaken.”122

Nog niet benoemd, bleek De Boer over zeer ruime bevoegdheden te beschikken. Vrij 
kort na het begin van de bespreking waren het Beleidsplan en de adviesaanvragen van tafel. 
Het aprilakkoord met de bonden kwam er “onverkort” voor in de plaats. Andere, nog uit 
te werken, afspraken volgden, waaronder de spoedige opname van de vijftig oud-CTA’ers. 
Nieuw was het uitgangspunt van één SHB. Dat hield opheffing van de stichting in, waarna 
het gehele personeel in dienst trad van een op te richten besloten vennootschap.

119 Het Financieele Dagblad, 20/22 mei 1995.
120 Uit een vertrouwelijke notitie van de adviseurs - begin mei 1995 - bleek het meningsverschil inmiddels ook de 
uitbreiding van de directie te betreffen. Ze vonden de aanstelling van een dure functionaris als De Boer in het kader 
van de aankomende bezuinigingen ongepast - IISG-AHBd.
121 Gesprek A. de Wildt, 30 maart 1999.
122 Ondernemingsraad SHB, Informeel gesprek Leiderdorp, 20 mei 1995 - IISG-AHBd.
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De vlotte werkwijze was voor de ondernemingsraad aanleiding de benoeming van De Boer 
te aanvaarden. Deze kondigde vervolgens aan zijn visie op papier te zetten met daarin de 
Arbeidspool als dé autoriteit voor de tewerkstelling in het Noordzeekanaalgebied. Hij gaf 
alvast drie prioriteiten aan: de werving van contracten, de opstelling van een scholings-
plan en de aanpassing van het managementteam en de kantoororganisatie.123 De onderne-
mingsraad berichtte “Einde Onzekerheid!!”.124

Uit een pamflet dat de Vervoersbond FNV kort na de Leiderdorpse doorbraak in de 
Amsterdamse haven verspreidde, bleek de paritaire begeleidingscommissie, belast met de 
bewaking van de uitvoering van het aprilakkoord, al twee maal bijeen te zijn geweest.125 
Op de agenda stond het kopen van arbeidstijdverkorting, de komst van de havenpasjes en 
de vertrekregelingen. En dat gebeurde dus voordat de ondernemingsraad en De Boer hun 
afspraken maakten, dus voor de beëindiging van de adviesprocedure. Directeur Haak was 
als lid van de delegatie van de SVN daarbij aanwezig. Hoewel formeel slechts sprake was 
van ‘voorbereiding van de uitvoering’, stond deze gang van zaken minimaal op gespannen 
voet met de bepaling in het akkoord dat de uitvoering pas mogelijk was na afwikkeling van 
de adviesprocedure. In ieder geval wenste de commissie geen misverstand te laten bestaan 
over haar bovengeschikte positie ten opzichte van de ondernemingsraad.126

Ook De Boer had geen behoefte aan misverstanden en gaf nog eens de hoofdlijn aan van 
de herstructurering: “Een nieuw systeem van uitlenen van mensen op commerciële basis, 
met een flexibel tarievensysteem dat aansluit op de vraag bij havenbedrijven en andere 
bedrijven – ook buiten de haven, en buiten Amsterdam – naar tijdelijke arbeidskrachten.”127

Benijdenswaardig was de nieuwe positie van de ondernemingsraad niet. Tegenstander 
van het akkoord en zonder het wettelijk middel van de adviesprocedure was de raad belast 
met de definitieve uitwerking die bovendien “geen afbouwscenario” mocht inhouden. Was 
de delegatie van de ondernemingsraad in Leiderdorp overdonderd door de voortvarend-
heid en het mandaat van De Boer?128 De Wildt bestreed dit. “De Boer heeft wel degelijk 
toezeggingen gedaan over een maximaal behoud van arbeidsplaatsen. Later maakte hij dat 
niet waar.”129 Een uitgebreid interview dat De Boer in die tijd aan Het Parool gaf, leek dat 
te bevestigen. Hij meende met een bestand van driehonderd operationele werkers “goed 
uit de voeten” te kunnen; een aantal dat aanzienlijk hoger was dan de streefcijfers in de 
adviesvragen.130

123 Protocol van afspraken over de herstructurering van de Stichting SHB Amsterdam, tussen de ondernemings-
raad en het bestuur van de SHB, 21 mei 1995 - idem.
124 Ondernemingsraad SHB, Info, 23 mei 1995 - idem.
125 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief. Aan alle werknemers in de Amsterdamse haven, 25 mei 1995. Naast een 
bestuurder van de Vervoersbond CNV bestond werknemerszijde uit een zware delegatie van de Vervoersbond FNV, 
te weten: Heilig, Koningh en Verroen - idem.
126 De nuance over de voorbereiding van de uitvoering was tussen de regels door in het pamflet, 25 mei 1995, 
terug te vinden:  “De SHB (nu ook de OR groen licht heeft gegeven) wordt geherstructureerd” - idem.
127 Het Parool, 30 mei 1995.
128 Dat speelde zeker een rol. Tijdens een eerste evaluatie typeerde de ondernemingsraad De Boer als “een razend 
snel opererend heerschap”. Verslag OR-cursus SHB, 26-28 juni 1995 - IISG-AHBd.
129 Gesprek A. de Wildt, 30 maart 1999.
130 Het Parool, 30 mei 1995. Zie pp. 8, 9 en tabel 11.1.
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Eind mei/begin juni 1995 leek de dagelijkse gang van zaken teruggekeerd. De aanmel-
dingsformulieren voor de vertrekregeling gingen rond131, de voorbereiding van de gesprek-
ken over de instroom van de oud-CTA’ers begon132 en de ondernemingsraad en de directie 
legden een veertiendaags agenda-afspraak vast.133 Ook de doorstart van CTA was rond. De 
curatoren kregen daarvoor de goedkeuring van de belangrijkste schuldeisers en het bedrijf, 
waarvan de naam voorlopig behouden bleef, startte met een bestand van 76 arbeiders. Alle 
eerdere contracten, waaronder met de containerdiensten van Eurosal en NCS en de auto-
boten van Nissan, werden vernieuwd.134

Ook op een andere manier keerde de ‘oude orde’ terug. Bij CTA werkten mensen van 
het derdebedrijf Burgers, terwijl er voldoende SHB’ers bij de besteking aanwezig waren 
om deze werkzaamheden te verrichten. Een protest van de ondernemingsraad van de SHB 
haalde niets uit. Daarna legden CTA’ers een autoboot, een dekschuit en een containerlich-
ter stil. De bedrijfsleiding ging overstag en SHB’ers namen het werk over.135

Zo ging de bewogen periode februari/juni 1995 over in een nieuwe fase waarin oude 
problemen terugkeerden. De Boer maakte zijn visie bekend en een paar maanden 
later maakte de secretaris van de ondernemingsraad, Hekking, de balans op. De eerste 
kwam, de tweede ging. De eerste was ambitieus en optimistisch. De tweede kritisch en 
verbitterd. Beiden symboliseerden de overgang van de SHB naar een marktconforme 
Arbeidspool.

De Boer rekende af met wat hij noemde “de oude, logge SHB” en koesterde hoge 
verwachtingen van de nieuwe, flexibele Arbeidspool. “Ik ben naar Beverwijk geweest 
om daar de nieuwe opzet van Arbeidspool Amsterdam uiteen te zetten. Ik moest 
eerst een uur naar de oude verhalen luisteren, voordat ik de kans kreeg het nieuwe 
verhaal te vertellen. (...) Arbeidspool Amsterdam is nu in staat mensen uit te lenen op 
marktconforme voorwaarden tegen tarieven die gemiddeld 25 procent lager liggen 
dan een  jaar geleden. (…) Wij gaan ook naar distributiecentra, bedrijven die in value 
added logistic zitten, in Amsterdam, maar ook in de regio: Schiphol, Zaanstad, Utrecht, 
Harderwijk. (…)  Ik heb in Rotterdam niets dan lof gehoord over het vakmanschap en 
de inzet van de Amsterdammers. Dat is een soort reclame waar wij het van moeten 
hebben. Als wij maar eenmaal in de nieuwe opzet bij bedrijven binnen zijn, dan komt 
de goede reputatie van zelf.”136

Hekking maakte gebruik van de vrijwillige vertrekregeling. In december 1994 kreeg 
hij bij de verkiezingen van de ondernemingsraad verreweg de meeste stemmen. Een 
bindende figuur die onversaagd de strijd was aangegaan. “Er is iets van binnen geknakt. 
De vakbond in Amsterdam is onthoofd en voor de komende jaren een weerloos 

131 Directeur R. de Boer, Aan het personeel SHB, 29 mei 1995 - IISG-AHBd.
132 Groepscoördinator Buitendienst en Besteking, Aan ondernemingsraad SHB, 30 mei 1995 - idem.
133 Verslag gesprek ondernemingsraad met De Boer, 9 juni 1995 - idem.
134 Nieuws van de Dag, 26 mei 1995.
135 Ondernemingsraad SHB, Verslag gebeurtenissen bij CTA, 12 juni 1995 - IISG-AHBd.
136 Het Parool, 30 mei 1995.
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instrument in de handen van de bestuurders. (...) De aanval die ze [havenondernemers] 
hebben ingezet, is voor honderd procent geslaagd. We kunnen alleen nog wat tegen-
spartelen. Het is een oud verhaal. Elke pagina van de cao is door strijd geschreven. En 
nu wil de bond geen vuist meer maken.”
De komst van De Boer in Amsterdam plaatste Hekking in de rij van oud-bondsbestuur-
ders als Schermer (SHB Rotterdam) en vooraanstaande leden van de Partij van de 
Arbeid (Van der Louw en Lems) die bij crisissituaties in de havens naar voren kwamen. 
“Allemaal sociaal-democraten. Het gaat niet zoals in andere landen met de botte bijl. 
De afbraak in de Nederlandse havens gaat langs de weg van de geleidelijkheid.  
In overleg. Heel subtiel. Maar wat wil je  de bazen hebben de tijd.”137

Veel zou veranderen. In de geest van Leiderdorp koos de ondernemingsraad bij 
de uitwerking van het aprilakkoord zelfs voor een vorm van beleidssamenwerking 
met de directie. De nieuwe fase duurde kort, de Arbeidspool bleek niet tegen ‘de 
markt’ op te kunnen. Acties bleven uit, de tegenstellingen tussen de directie en de 
ondernemingsraad niet.

137 De Groene Amsterdammer, 4 oktober 1995.




