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hoofdstuk 15

“Goed stuk werkgelegen-
heidsperspectief”

De derde week van november 1997 leverde een akkoord op zonder een einde te 
maken aan de sociale onzekerheid van ruim driehonderd Amsterdamse poolarbeiders. 
Slechts één derde zou in een nieuwe pool terechtkomen, met als bijzonderheid dat 
bondsbestuurders de positie van werkgever innamen. Na laaiende bijeenkomsten en 
een ondoorzichtig referendum stemde uiteindelijk een kleine meerderheid in.  
Daarmee ging een traditionele havenarbeidsvoorziening ter ziele.
Tijd voor een beoordeling van het akkoord, de overlegstrategie, de bondsdemocratie  
en de door de ondernemingsraad en het actiecomité gevolgde koers.

Laatste onderhandelingsfase
Kort na de hervatting van de onderhandelingen vertrok De Wildt uit de delegatie van 

de Vervoersbond FNV die onder leiding stond van Ter Wisscha en de net geïnstalleerde 
Heilig als vervanger van Koningh. De Wildt beschreef later een lange dag vergaderen in het 
Rotterdamse kantoor van de AWVN.

“Van Gijlswijk, Wiechels en ik hadden 12 november om half acht ‘s morgens afgespro-
ken met Heilig en Ter Wisscha. Ze arriveerden om acht uur samen met Van Idsinga en 
Kamps en bleken onze afspraak vergeten. We probeerden alsnog tot een voorbereiding te 
komen. Wat is onze agenda, welke uitgangspunten brengen we in en wat kunnen we van 
Kamps en Van Idsinga verwachten? Ze noemden ons niet constructief. We kregen te horen 
dat de bond zijn eigen verantwoordelijkheden had en er zo snel mogelijk een akkoord 
moest komen. Een fikse ruzie volgde. Tegen elven kwam Kamps erbij.

Een doorstart zat er niet in, dus iedereen zou in de WW komen. Het plan was om 
vanuit die positie een nieuwe tewerkstelling binnen of buiten de haven te zoeken, tijdelijk 
en met een beperkt contract. Binnen de kortste keren kwamen allerlei details aan de orde, 
over een aanvulling op de WW, een begeleidingstraject, scholing, enzovoort. Alsof er al 
een akkoord was dat alleen nog maar enkele uitvoeringsproblemen kende. In de loop van 
de middag kwam Van Idsinga terug. Die kwam een akkoord afsluiten. Maar dan wel zo dat 
een pool van ongeveer honderd man over moest blijven en het Bureau Arbeidsvoorziening 
zorgde voor wat een sociale oplossing heette. ‘s Avonds had Van Idsinga een etentje bij een 
Chinees gereserveerd. Kamps was inmiddels vertrokken. Ik dacht: dat wordt niks, want we 
zijn het over niets eens geworden. Tot diep in de nacht ging het door. Volgens mij zat het 
helemaal vast. Heilig bracht me ‘s nachts met de auto naar huis en zei ‘we zijn er bijna uit’.  
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Daarmee was voor mij de grens bereikt, na een paar uur slaap besloot ik de onderhande-
lingsdelegatie te verlaten.”1

Heilig gaf ruim een jaar later zijn terugblik. “Ik ben er vrij plotseling ingestapt, kort 
voor het akkoord, en mij viel op dat er geen perspectief was bij al die acties. Er waren 
algemene verlangens als geen gedwongen ontslagen en samen met de Rotterdamse pool, 
maar het onderhandelingstraject was mij niet duidelijk. (...) In die patstelling, waarmee ik 
begon, kwam Kamps van Arbeidsvoorziening met een ideetje. Hij legde geen harde gul-
dens op tafel, maar wel een forse inspanningsverplichting – testen en scholing – voor een 
verantwoord sociaal plan.”2

Op 13 november lichtte De Wildt in het hok zijn vertrek toe. “Van alle kanten wordt aange-
stuurd op een zogenaamde WW-pool, waarbij als aanvulling op de uitkering bijverdiend 
kan worden.”3 Wiechels en Van Gijlswijk waren hem niet gevolgd, omdat zij hoopten de 
besluiten te kunnen bijsturen. “Zulke onderhandelingen hebben een eigen dynamiek. Ze 
duren uren, contact tussendoor met het personeel is onmogelijk, tijdens schorsingen zijn 
er bilateraaltjes tussen bondsbestuurders en ‘onze gesprekspartner’, waarmee we eten, 
enzovoort.”4

De volgende morgen deed Heilig, na een nieuwe dag en een nacht onderhandelen, 
verslag in het hok. Zonder dat er sprake was van een uitgeroepen staking, lag het werk al 
voor de tweede dag stil. Heilig stond geen warme ontvangst te wachten. Zijn opvolging van 
de ziek gemelde Koningh en het vertrek van De Wildt hadden een sfeer van wantrouwen 
opgeroepen. Daar kwam bij dat de oplossing die in de maak was, weinig vertrouwen kreeg. 
Heilig vertelde dat voor een “leerwerktraject” was gekozen. “Gemiddeld twee dagen wer-
ken voor 100 procent loon en drie dagen opleiding voor 70 procent. Voor de bond is dit het 
enige haalbare perspectief. Of er komt een pool met 99 van de 315 mensen die hun vaste 
baan behouden en de rest staat op straat”.5

Na deze mededeling bestookten de aanwezige poolarbeiders Heilig met kritiek. “Dit 
is stikken of slikken.” “Wat is dit voor flauwe kul, het gaat om 30 procent inleveren. Maar 
dat heb ik toch al gedaan, ik ben immers ontslagen. Ik heb vijftien of zestien diploma’s, 
moet ik nog meer studeren?” Het lokale televisiestation AT5 sprak van “het FNV-plan” dat  
 

1  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
2  Boot, Pool blijft speerpunt.
3  Nieuws van de Dag, 14 november 1997.
4  AT5, 13 november 1997 - IISG-AHBd.
5  Zonder het te noemen, verwees Heilig naar het onderzoeksrapport dat Coopers & Lybrand in opdracht van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam (inmiddels afgekort tot GHA) had opgesteld. In de stukken ont-
brak dit rapport. Direct betrokkenen als Koningh en De Wildt kenden het niet. Na een schriftelijk verzoek aan 
PricewaterhouseCoopers, waarin Coopers & Lybrand in 1998 was opgegaan, volgde een doorverwijzing naar het 
GHA dat meldde dat de studie “strikt vertrouwelijk” was en niet beschikbaar - brief GHA, 13 juni 2000. Een paar 
maanden later, tijdens een juridische procedure van een aantal ontslagen poolarbeiders, ontving hun advocaat 
het rapport als bijlage bij één van de stukken, titel: “Onderzoek nieuwe Havenpool Amsterdam”, 12 november 
1997. Belangrijkste conclusie: een tot 99 vaste arbeiders ingekrompen pool was levensvatbaar bij een wekelijkse 
beschikbaarheid van zes dagen, waarvan er gemiddeld vier gewerkt werden voor een loon dat ongeveer 15 procent 
lager was dan het reguliere basisloon - idem.
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Heilig voor de kijkers uitlegde: “Ik snap best dat ze dood- en doodziek zijn van dit soort 
oplossingen.”6

In de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 november liepen de onderhandelingen toch vast. 
De stand van zaken was dat de WW-pool, zoals De Wildt die voorzag, deel uitmaakte van 
de constructie van de twee pools in het convenant. Het leerwerktraject mondde na een jaar 
uit in een vaste pool van zeventig tot negentig mensen. De overigen hielden recht op een 
WW-uitkering en waren oproepbaar of vonden elders werk of kozen voor een vertrekpre-
mie. Het schoot niet op, omdat de ondernemers een inkomensgarantie van 100 procent 
weigerden, evenals een tariefsverhoging die het plan een financiële basis gaf.7

Direct daarna kondigde wethouder Krikke aan haar bemiddeling voort te zetten.8 Dat 
gebeurde maandag 17 november ‘s morgens en ‘s avonds. Inmiddels was het college van 
Burgemeester en Wethouders bereid “een achtergestelde renteloze lening te verstrekken 
van 1 miljoen gulden met een maximale looptijd van 1,5 jaar”.9

Maandagmorgen vroeg uitte Heilig in het hok felle kritiek op de ondernemers. Bleven 
de garanties uit, riep hij de leden op “er maar een rommeltje van te maken. Dan wordt 
het maar een grote klerezooi in de haven, dan hebben de werkgevers dat over zichzelf 
afgeroepen.”10 Op de ledenvergadering aan het begin van de avond in Marcanti Plaza lag 
hij echter zelf onder vuur. Op grote afstand van de volle zaal zat hij met Ter Wisscha op 
een hoog podium aan een tafel met een wit laken. In de zaal stonden microfoons waarmee 
de twee bestuurders herhaaldelijk onderbroken werden. “Jullie laten je veel te gemakkelijk 
van de onderhandelingstafel wegsturen.” Heilig herhaalde dat de ondernemers met geen 
cent over de brug kwamen. Degenen die het woord voerden, gingen niet mee in de redene-
ring dat het plan aanvaardbaar zou zijn, wanneer de ondernemers bereid waren te betalen. 
“Ik snap niks meer van de bond. Jullie zeggen dat de uitzendbureaus klaar staan om het 
werk op te pikken. En aan de andere kant blijven jullie maar beweren dat er geen werk is. 
(…). Aan wiens kant staan jullie eigenlijk?”11

Later op de avond van die drukke maandag leidde de hervatting van de onderhande-
lingen niet tot een doorbraak. En dat, terwijl de tijdsdruk toenam. Op 19 november was 
voor 214 mensen de opzegtermijn van het aangekondigde ontslag voorbij en zou de WW 
ingaan. Heilig wilde de druk op de onderhandelingen verhogen en nam contact op met 
De Wildt. “Hij vroeg me een actie te organiseren, een mars naar het stadhuis. Zo moch-
ten we meewerken aan een oplossing die we niet wilden. Daar had ik geen zin in. We 
organiseerden een bijeenkomst op 18 november ‘s morgens vroeg in Marcanti Plaza en 
eisten dat Heilig uitleg kwam geven. Als deadline voor een eventueel akkoord was 11.00 
uur genoemd. Misschien was er nog wat recht te zetten.”12

6  AT5, 14 november 1997 - idem.
7  NRC Handelsblad, 15 november 1997. Vervoersbond FNV, Persbericht, 16 november 1997 - IISG-AHBd.
8  Rotterdams Dagblad, 17 november 1997.
9  P. Krikke, Aan gemeenteraad, 18 november 1997 (besluit dateerde van 14 november 1997) - IISG-AHBd. Bij 
een achtergestelde lening kan de lener als laatste (faillissement) het geleende bedrag terugeisen.
10  Nieuwsblad Transport 18 november 1997.
11  AT5, 17 november 1997 - IISG-AHBd.
12  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
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Ook de gesprekspartners van Heilig namen initiatieven. Het GHA schreef Kamps bereid 
te zijn met de nieuwe rechtspersoon een overeenkomst aan te gaan over de huur van “het 
terrein met opstal en inventaris” voor de som van één gulden per jaar tot 1 januari 2000.13 
Elshoff bevestigde bij Krikke dat Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland middelen 
en mensen beschikbaar stelde. Voorwaarde was een akkoord over een bedrijfseconomisch 
verantwoorde, nieuwe personeelsvoorziening.14

Heilig bleek tijdens de spoedbijeenkomst op de vroege ochtend van dinsdag 18 november 
op de hoogte te zijn van het aanbod van gemeentebestuur, GHA en Arbeidsvoorziening: 
“stappen in de goede richting”. Hij zat alleen tegenover een zaal van zo’n driehonderd 
mensen en vertelde dat er kans op overeenstemming was door de gemeentesteun van één 
miljoen gulden, gevolgd door de toezegging van de ondernemers voor een “kapitaalin-
jectie” van één miljoen. Daarnaast was er uit “allerlei potjes” twee miljoen gulden extra 
beschikbaar gekomen.

Met deze informatie kreeg Heilig de handen niet op elkaar. Op de drie miljoen die ken-
nelijk in de voorafgaande nacht op tafel was gekomen, kwamen reacties van ongeloof. “Je 
hebt helemaal niks bereikt en één of andere toezegging gekregen van misschien wel een 
gek die met zijn mobieltje gebeld heeft.” Af en toe klonk er iets van instemming: “Laten we 
pakken wat we pakken kunnen en zorgen dat de blijvende groep groter wordt.” 15

De bijeenkomst verliep chaotisch. Mensen schreeuwden door elkaar, anderen liepen 
weg of zaten er verslagen bij. Heilig kwam tot een afsluiting. “We kunnen nu wel kappen 
met de onderhandelingen, omdat we de deadline van elf uur niet hebben gehaald. Maar op 
dit moment zie ik dat er een redelijke hoeveelheid poen is bijgekomen (…). Dan moet je dat 
gewoon afmaken.” Tenslotte deelde hij mee dat in de loop van de dag de onderhandelingen 
een voortzetting kregen. Na afloop vroeg een journalist van AT5 naar de herkomst van de 
extra twee miljoen gulden. Heilig: “Het is een mondelinge toezegging van betrouwbare 
mensen. Dat zijn de meest onduidelijke constructies om ze naar zo’n stichting te loodsen. 
Meer kan ik eerlijk niet zeggen.”16

Een akkoord stond er aan te komen. Het beeld was als vanouds, op het laatste moment 
kwam er overeenstemming en op onderdelen schoof de besluitvorming naar de toekomst. 
Nieuw was dat de bonden in de positie van werkgever kwamen.

Akkoord op hoofdlijnen
In de nacht van 19 november sloten de onderhandelaars een akkoord af. Twee proble-

men vroegen, na de hervatting een week eerder, nog om een oplossing. Wie vormde de 
nieuwe rechtspersoon? Uit welke aantallen bestonden de twee pools na de splitsing?

 

13  C. Oudendijk (waarnemend directeur GHA), Aan: J. A. Kamps, 18 november 1997 - IISG-AHBd.
14  R.P.T. Elshoff (regionaal directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Holland), Aan wethouder P. Krikke, 18 
november 1997 - idem.
15  AT5, 18 november 1997 - idem.
16  Idem.
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Voor de rechtspersoon, een stichting, wensten de ondernemers geen verantwoordelijkheid 
te dragen. “Dan zou je klant zijn en tegelijkertijd meebesturen”, luidde de toelichting van 
delegatievoorzitter Van Idsinga. Hun inbreng beperkte zich tot een “afnamegarantie en een 
kapitaalinjectie”.17 De oplossing die Heilig later “een noodgreep” noemde, dook op toen de 
twee functionarissen van Arbeidsvoorziening Elshoff en Kamps bereid waren gedurende 
een overgangsfase deel te nemen aan een stichtingsbestuur.18 Daarbij stelden ze als voor-
waarde dat ook de bonden zich daarin lieten vertegenwoordigen, hetgeen gebeurde.

De tweede kwestie lag ingewikkelder. Voor de Vervoersbond FNV was de langjarige 
afspraak van geen gedwongen ontslagen in de haven heilig. De gebruikte term luidde dan 
ook “vrijwillig vertrek”, voorzien van een premieregeling. De verwachting was dat vijftig 
mensen daarop een beroep deden. Over de aantallen van de te vormen twee pools was 
niets vastgelegd, maar over de uiteindelijk overblijvende pool kwam naar buiten dat daar 
plaats was voor zeventig tot negentig mensen.19

Over de financiering was Heilig positief, hoewel “nog wat Ubochten” genomen moes-
ten worden.20 Ruim een jaar later deed hij een verrassende mededeling over de herkomst 
van de beslissende gelden. “We hadden een paar dagen en nachten dooronderhandeld. (…) 
Tot het laatste moment was er geld tekort. Ik dacht echt: het is op, alle potjes waren omge-
keerd. Toen kwam het gebaar van de Rotterdamse werkgevers en lag er twee miljoen.”21

Het akkoord droeg een titel, “Hoofdlijnen voor het ontwerp (…)”, waarin de open einden tot 
uitdrukking kwamen.22 Het stuk bestond uit drie pagina’s en een bijlage. De inhoud was 
nauwelijks nog een verrassing. Uitgangspunt was dat, onder handhaving van de Haven 
CAO, twee stichtingen (A en B) voorzagen in de vraag naar flexibele arbeid van de havenbe-
drijven. De oprichting van stichting A volgde zo spoedig mogelijk. Ze was de werkgever van 
alle werknemers van de Arbeidspool en bood een dienstverband voor een bepaalde tijd.

De reorganisatie voltrok zich in twee fasen:
Fase 1 bestond naast werken uit testen, scholen en oriënteren en duurde een half jaar.
Fase 2 begon na een half jaar, het moment van de splitsing in twee pools, en duurde een 
jaar. Daarin functioneerden een Scholingspool die onder stichting A bleef vallen, en een 
Operationele pool, bestuurd door stichting B.23 Voor degenen die bij stichting B in dienst 
traden, ging het dienstverband over in een aanstelling van onbeperkte duur. Na een jaar 
eindigde de Scholingspool en bleef de Operationele pool als nieuwe havenpool over. De 

17  de Volkskrant, 20 november 1997.
18  Boot, Pool blijft speerpunt.
19  Nieuwsblad Transport, 15 november 1997. NRC Handelsblad, 15 en 18 november 1997.
20  Nieuwsblad Transport, 20 november 1997.
21  Boot, Pool blijft speerpunt. De uitspraak van Heilig verklaarde de zin in de bijlage van het akkoord onder 
het kopje “Aanvullende financiering”: “Partijen dragen kennis van een aanbod van derden voor het geven van een 
aanvullende financiering (...) voor een totaal bedrag van circa twee miljoen”  IISGAHBd.
22  Hoofdlijnen voor het ontwerp van een bedrijfseconomische en sociaal acceptabele personeelsvoorziening voor 
de Amsterdamse haven, 18 november 1997 (hierna: Hoofdlijnen) - idem.
23  Stichting A kreeg de naam: Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam Noordzeekanaalgebied, Span - 
Statuten, 5 december 1997. Stichting B heette: Stichting Personeelsvoorziening Amsterdam Noordzeekanaalgebied 
Operationeel, Spano. Statuten, 23 juni 1998 - idem.
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benoeming van het bestuur van stichting A geschiedde door Arbeidsvoorziening en de 
beide vervoersbonden, dat van stichting B alleen door de bonden.

fase 1   fase 2

half jaar   één jaar

stichting A – iedereen  stichting A – Scholingspool, Span

tests, opleiding, oriëntatie  opleiding

drie dagen   drie dagen

uitstroom sociaal plan  uitstroom sociaal plan

 stichting B – Operationele pool Spano Spano

In de eerste fase ondergingen de werknemers met behoud van uitkering gedurende gemid-
deld drie dagen in de week tests, ontvingen een korte opleiding en maakten een oriënta-
tie op de arbeidsmarkt door. Een onafhankelijk instituut.was met de uitvoering belast en 
gaf na een half jaar “een objectieve beoordeling” van de kwaliteiten van de werknemers 
die uitmondde in één van de volgende mogelijkheden: deelname aan Scholingspool of 
Operationele pool of uitstroom via sociaal plan. In dat half jaar maakten de havenbedrijven 
gebruik van stichting A en garandeerden een afname van 14.000 diensten voor een inko-
men dat “minimaal 85 procent van het laatstverdiende schemamaandsalaris” bedroeg.
In de tweede fase liep de inleen via de Operationele pool, waarbij de havenbedrijven gedu-
rende twee jaar garant stonden voor de afname van 10.000 diensten per jaar. De inkomens 
van de werknemers werden, onder behoud van WW-rechten, bepaald door de omvang van 
de werkzaamheden en de in rekening gebrachte tarieven.

De werknemers van de Scholingspool volgden in deze periode een leerwerktraject dat 
hen kwalificeerde voor uitstroom naar arbeidsovereenkomsten binnen of buiten de haven 
of naar de Operationele pool. Het schema van dit traject bleef gemiddeld drie dagen oplei-
ding en twee dagen werk (vraag van havenbedrijven, wanneer Operationele pool geen men-
sen beschikbaar had). Garantie via stichting B van 10.000 diensten. Inkomensgarantie: 
minimaal 80 procent van het laatstverdiende schemamaandsalaris.

Om de financiële bijdrage van de werkgevers te bepalen, was allereerst een onderzoek 
nodig of de bestaande tarieven “dekkend” waren voor de afgesproken arbeidsvoorwaarden 
en andere kosten. Vervolgens werden aan het aantal gegarandeerde diensten – 17.500 in 
het eerste half jaar en 20.000 in het jaar daarop – voorwaarden verbonden.24 Kwam het 
aantal gedurende het eerste half jaar uit tussen 14.000 en 17.500, dan betaalden de haven-
bedrijven per minder afgenomen dienst 125 gulden. Bleef dat aantal onder de 14.000 dien-
sten en het daarop volgende jaar onder de 20.000, dan waren de bedrijven aansprakelijk 
voor een bedrag van één miljoen gulden.

 

24  De tekst bevatte voor het eerste half jaar (fase 1) een ondernemersgarantie van zowel 14.000 (p. 1) als van 
17.500 (p. 3) diensten. In het eerste geval zal een grens bedoeld zijn, waaronder een vergoeding van kracht was 
- IISG-AHBd.
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Gedurende de anderhalf jaar van het bestaan van stichting A gold een sociaal plan. Dit 
kende naast een vertrekpremieregeling gedurende één jaar een loonsuppletie tot 100 pro-
cent, waarvan de financiering echter nog niet rond was.25

Kort nadat in de nachtelijke uren overeenstemming was bereikt, vond 19 november ‘s 
morgens in een zaal van het stadhuis een druk bezochte persconferentie plaats. Gezeten 
onder een koninklijk portret toonden Heilig, Kamps, Krikke, Wiechels en Ter Wisscha hun 
tevredenheid aan verschillende televisiecamera’s en de schrijvende pers. De ondernemers 
waren afwezig. Krikke vond het “een heel goed voorstel”. Wiechels was voorzichtiger. “Dit 
is natuurlijk niet een akkoord dat er erg mooi uitziet. Maar aan de andere kant is het heel 
duidelijk dat er geen ander plan is.” Heilig antwoordde op een kritische vraag over de werk-
zekerheid na de Scholingspool: “Als je goed opgeleid een baan buiten de haven krijgt, dan 
(…) word je een goed stuk werkgelegenheidsperspectief geboden.”26

In de daarop volgende berichtgeving viel op hoe de open einden van het akkoord gedicht 
werden. AT5 voorzag de Operationele pool van het getal honderd en de Scholingspool van 
150.27 Elders liepen alleen bij de Operationele pool de getallen enigszins uiteen. De eerdere 
verwachtingen van zeventig tot negentig waren tijdens de onderhandelingen bijgesteld. De 
ondernemers gingen uit van negentig tot 12028 en Heilig rekende op 150 (het uiteindelijke 
aantal zou een half jaar later 110 bedragen).29

Behalve over de omvang verschenen ook berichten over de samenstelling van de twee 
pools. De strekking was vrijwel identiek, zodat aangenomen kon worden dat de informatie 
van de onderhandelaars kwam. Ten eerste, leek het geen geheim meer dat er op de korte 
termijn geen werk was voor vijftig mensen. Formeel zou dat niet leiden tot een gedwon-
gen ontslag, legde Wiechels uit: “Dat gebeurt volstrekt vrijwillig. En voor ons staan de 
aantallen niet vast.”30 Ten tweede, heetten de mensen die na het eerste half jaar in de 
Scholingspool terechtkwamen “overtollige havenwerkers”.31 Ten derde, waren de mensen 
die voor de Operationele pool in aanmerking kwamen in staat hoogwaardige arbeid te ver-
richten en behoorden ze tot de breed inzetbare allrounders die zwaar materieel konden 
besturen.32

De conclusie was dan ook gerechtvaardigd dat achter het globale karakter van het 
akkoord een toekomstscenario schuil ging, waarin voor verschillende groepen poolarbei-
ders de weg in de reorganisatie reeds uitgestippeld was.

25  Een slotparagraaf meldde dat in de onderhandelingen over de SHB een integratie van de twee pools aan de 
orde kwam - idem.
26  AT5, 19 november 1997. SBS 6, 19 november 1997 - idem.
27  Dit getal van 150 stond ook in: NRC Handelsblad, 19 november 1997; Het Parool, 19 november 1997; de 
Volkskrant, 20 november 1997 en Nieuwsblad Transport, 20 november 1997.
28  Het Parool, 19 november 1997.
29  NRC Handelsblad, 19 november 1997. de Volkskrant, 20 november 1997.
30  Het Parool, 19 november 1997.
31  Nieuwsblad Transport, 20 november 1997. de Volkskrant, 20 november 1997.
32  NRC Handelsblad, 19 november 1997.
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De commentaren van een paar hoofdrolspelers boden nog een andere blik achter de 
schermen van het akkoord. Wethouder Krikke toonde zich opgelucht dat het conflict was 
beslecht.33 Het gemeentebestuur had overigens consequent vastgehouden aan een sum-
miere financiële bijdrage en negeerde het beroep op steun dat de Vervoersbond FNV en de 
poolarbeiders regelmatig deden. Wiechels vatte dat kort voor de afsluiting van het akkoord 
nog eens samen: “De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen. Ze is havenbe-
heerder, eigenaar van het Gemeentelijk Havenbedrijf, het meest winstgevende bedrijf van 
de haven. En ze heeft prioriteitsaandelen in de OBA. Kortom, de gemeente kan niet doen 
alsof haar neus bloedt. Zeker niet, omdat ze miljarden in de haven investeert. Daarbij 
horen eisen op sociaal gebied. Op ons mag de gemeente graag de markt loslaten, maar de 
bedrijven legt ze in de watten.”34

Dat het anders liep en het gemeentebestuur niet veel meer deed dan bemiddelen, kreeg 
uiteindelijk de instemming van de onderhandelingsdelegatie. De Wildt daarover: “Tijdens 
de onderhandelingen zijn helaas mijn collega’s meegegaan. De elkaar snel opvolgende 
gesprekken gaan een eigen leven leiden en drukken de eerder ingenomen standpunten 
weg. Zeker als je weet dat we eerder in de onderhandelingen bij de gemeente een eis van 
vijftien miljoen hebben neergelegd. Krikke stond met de rug tegen de muur, in plaats van 
even doorduwen is ze een handje geholpen.”35

 

33  Idem.
34  H. Boot, A. van der Veen, Havenspecial Solidariteit, november 1997.
35  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.

‘s Morgens in het ‘hok’, na extra overlegvergadering met bekendmaking faillissement Arbeidspool, 27 augustus 1997 

– foto Chris Pennarts
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Van Idsinga gaf een kort commentaar: “Wij hebben er vertrouwen in dat deze pool het 
product levert dat wij willen hebben.”36 Daarmee trof hij de kern van de opstelling van 
de ondernemers. Zij bepaalden de voorwaarden waaronder de inleen geschiedde. Om die 
reden stemden ze in met de verplichting in de eerste plaats gebruik te maken van de pool 
als uitzendbedrijf. Van de Vijver die tijdens de onderhandelingen op de achtergrond een 
belangrijke rol speelde, wilde eigenlijk geheel van die verplichting af en stond zeer scep-
tisch tegenover elke financiële ondersteuning van de nieuwe pool.37 Vandaar dat de één 
miljoen gulden die de ondernemers op tafel legden een voorwaarde meekreeg. Slechts 
wanneer ze het aantal gegarandeerde diensten niet haalden, stelden ze zich verantwoorde-
lijk voor een financiële compensatie. Bovendien bleven de tarieven voorlopig op het oude 
niveau.

Tekenend voor de opstelling van de Amsterdamse ondernemers was dat het akkoord pas 
mogelijk was, nadat derden voor een aanvullende financiering van twee miljoen zorgden. 
De herkomst van dit geld drukte het belang uit dat de gezamenlijke Rotterdamse havenon-
dernemers aan het akkoord toekenden. Overeenstemming en sociale rust in Amsterdam, 
zo zullen zij gedacht hebben, oefenen een verzwakkend effect uit op het verzet tegen de 
reorganisatie van de SHB.

Al met al pakte het akkoord gunstig uit voor de Amsterdamse ondernemers. Hun 
doelen waren gerealiseerd, want de pool onderging een drastische sanering, de flexibele 
beschikbaarheid was toegenomen, de kosten voor de leegloop kwamen bij de pool en de 
sociale fondsen te liggen en een fusie met de SHB was afgewend.

De bonden waren positief. Volgens de bestuurder van de Vervoersbond CNV, Van 
Buchem, bood het akkoord zijn leden “voldoende inkomenszekerheid om hun boterham te 
kunnen verdienen”.38 Heilig verdedigde het akkoord met verve. “Dit is een absolute breuk 
met het verleden. Het was voor de leden bijna onmogelijk om te accepteren dat ze in de 
WW terechtkomen en op hun veertigste nog eens naar school moeten. Maar langzaam is 
het besef doorgedrongen dat de absolute chaos en de nederlaag het enige alternatief was.”39 
Hij verwachtte dat de nieuwe pool winst zou maken en de tarieven deugden, “anders was 
ik niet in de nieuwe stichting gaan zitten”.40 Deze peptalk verschilde nogal van zijn beoor-
deling toen het akkoord in de maak was: “een waardeloze oplossing”.41 Bovendien stond 
de verdediging op gespannen voet met een eerdere mededeling het akkoord als een onder-
handelingsresultaat, dus met een neutraal advies, aan de leden voor te leggen.42

De woede die 19 november ‘s avonds losbarstte tijdens de ledenvergadering in Marcanti 
Plaza betrof niet alleen de inhoud van het akkoord. Ook een grote ontevredenheid over de 
bondsdemocratie kwam naar boven.

36  de Volkskrant, 20 november 1997.
37  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
38  NRC Handelsblad, 19 november 1997.
39  Nieuwsblad Transport, 20 november 1997.
40  de Volkskrant, 20 november 1997.
41  Nieuwsblad Transport, 18 november 1997.
42  Het Parool, 19 november 1997.
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Bondsdemocratie
Op de ledenvergadering deden Heilig en Ter Wisscha verslag van de laatste fase van 

de onderhandelingen. Niet op het hoge podium, maar achter tafels aan de kop van de 
zaal gezeten, lichtten ze het akkoord toe. Maar zo eenvoudig ging dat niet. De zaal was 
“kokend” en “grimmig”.43 Tijdens de uitleg drongen mensen naar voren en kon fysiek 
geweld met moeite voorkomen worden.44 De aanwezigheid van Koningh achterin – “hij 
liep kerngezond rond” – ontging niemand. De zaal overstemde de pogingen van Heilig en 
Ter Wisscha om het sociaal plan te belichten dat iedereen na anderhalf jaar een baan zou 
garanderen. De oprichtster van de Havenvrouwen Amsterdam, Ria van Zijl: “Wat is nou 
ons lot? Op dit moment duiken de mannen onvrijwillig de WW in. In dit plan gaan wij zelfs 
akkoord met het voorstel dat de helft van de pool na wat cursussen werkloos wordt.” 45

De initiatiefneemster van de vrouwengroep, Ria van Zijl:46

“Er zijn verschillen in actievoeren tussen de mannen en de vrouwen. Je merkt dat de vrouwen 
fanatieker zijn. Daar mogen de mannen best een voorbeeld aan nemen. Ook zijn we meer 
bezig met de politiek. We hebben meer tijd de zaken op een rijtje te zetten en zijn minder dan 
de mannen van dag tot dag bezig. (…)
Wij zijn er niet om broodjes te smeren voor de mannen. We hebben onze eigen acties, maar 
als de rechter onze mannen zou verbieden actie te voeren, nemen wij het over. Het gaat ook 
om de toekomst van het gezin en de kinderen. En op je eigen werk sta je in precies dezelfde 
positie. Je kunt er beter nu wat aan doen.”

Veel kritiek trof de Operationele pool. “Er is werk zat. In IJmuiden, in Vlissingen en in 
Harlingen. Maar daar werken ze voor dertien gulden per uur. Daar moet de bond eens naar 
kijken. Alle havens moeten onder de Haven CAO vallen. Als jullie dat voor elkaar krijgen, 
zijn de problemen in Amsterdam zo voorbij.”47 Van de Bos vreesde dat mensen met een 
“opleidinkje” gedumpt zouden worden. “Misschien als loempiavouwer. Omdat ze in de 
haven niet terecht kunnen, wordt gezegd je was te stom of te lui, je kan opsodemieteren, 
het is je eigen schuld.”48

Hoewel de definitieve besluitvorming een week later via een schriftelijk referendum 
gepland was, vroegen Heilig en Ter Wisscha een voorlopige instemming om “een aan-
tal praktische zaken” uit te werken.49 Heilig: “Het akkoord zorgt ervoor dat mensen niet 
alleen maar gedumpt worden, maar begeleid en geschoold worden naar andere banen. En 
dat is waarover het referendum gaat. (…) Als jullie nee zeggen, treedt de chaos op.” Ter 
Wisscha probeerde tot een afronding te komen: “Het is natuurlijk een klotenplan. Sorry 
voor het woord, maar het is gewoon zo. We moeten erkennen dat er geen werk in de haven 

43  Het Parool, 20 november 1997.
44  AT5, 20 november 1997 - IISG-AHBd.
45  Rotterdams Dagblad, 20 november 1997.
46  H. Boot, A. van der Veen, Havenspecial Solidariteit, november 1997.
47  Het Parool, 20 november 1997.
48  AT5, 20 november 1997.
49  de Volkskrant, 20 november 1997.
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is. De leegloop is te groot. Dit is het best haalbare plan.”50

Na een paar uur liep de vergadering naar het einde. De bij veel bijeenkomsten en acties 
aanwezige journalist van Het Parool, Ton Damen, gaf de volgende schets van de sfeer en 
het tumultueuze slot. “Alle registers van de specifieke vakbondsdemocratie moeten wor-
den opengetrokken. Het plan werd dus helemaal niet ter beoordeling voorgelegd aan de 
havenpoolers. Eerst werd de inhoud besproken zonder dat conclusies werden getrokken. 
De havenpoolers mochten kritiek leveren. Hoofdstuk stoom afblazen moeten Heilig en 
Ter Wisscha hebben gedacht. Het resultaat was dat zinnige kritiek verloren ging temid-
den van geschreeuw van havenwerkers die hun woede afreageerden. (...) En aan het slot 
volgde onvermijdelijk het hogeschoolwerk van vakbondsdemocratie. Ter Wisscha nam de 
microfoon van Heilig over. Met rustgevende stem vertelde hij de zaal dat hier vanavond 
geen beslissing hoefde te vallen. Dat zou per referendum later gebeuren. Maar wel had hij 
groen licht nodig om een aantal zaken op gang te brengen. (…) ‘Daarom heb ik een peiling 
nodig. Wie is er voor dat we nu snel aan het werk gaan?’ Met een vluchtige blik zag hij dat 
zeker veertig procent van de handen omhoog was gegaan. Wijzend op een hoek met veel 
voorstemmers, trok hij de conclusie dat een kleine meerderheid akkoord was.”51

Eén van de praktische zaken waar de bestuurders van Vervoersbond FNV voor stonden, 
was de overbrugging van wat de curator een vacuümperiode noemde. Van een groei-
ende groep eindigde de arbeidsovereenkomst (vanaf 19 november: 214 mensen), terwijl 
de nieuwe stichting er nog niet was. Het werk moest doorgaan en de groep die nog een 
dienstverband had, kon te klein zijn om de vraag van de ondernemers te honoreren. Door 
te putten uit de groep zonder arbeidsovereenkomst, zou dit probleem opgelost kunnen 
worden. Degenen die vervolgens aan het werk gingen, zouden dan een volledig inkomen 
ontvangen en de overigen 70 procent, het niveau van de WW. 52

Tijdens de drukbezette ochtendbijeenkomst in het hok, 21 november, wezen de poolar-
beiders deze ongelijkheid af en eisten een volledige inkomensgarantie voor iedereen. Een 
paar dagen later verscheen een niet ondertekende brief op het papier van de Vervoersbond 
FNV met de mededeling dat het beoogd bestuur van de op te richten stichting besloten had 
“de inkomensgarantie van 100 % gedurende het eerste jaar met terugwerkende kracht in 
te laten gaan vanaf woensdag 19 november j.l., indien het referendum een positieve uitslag 
kent”.53 De inwilliging van de eis verliep dus soepel. Dat was opmerkelijk, want de bijlage 
van het akkoord sprak van een sociaal plan dat het eerste jaar een volledige loonsuppletie 
bood, indien de financiële middelen dat toelieten. Zonder enige aanwijzing dat er centen 
bij gekomen waren, achtte het aankomend bestuur de financiële middelen kennelijk toe-
reikend. Daarnaast bleek uit niets dat over deze aanpassing met de ondernemersdelegatie 
onderhandeld was. Dat de wijziging voorwaardelijk was – afhankelijk van de goedkeuring 
van het akkoord – deed vermoeden dat de snelle toegeving een poging was de uitslag van 
het referendum te beïnvloeden. De begeleidende brief bij het referendum was op zijn minst 

50  Het Parool, 20 november 1997.
51  Idem.
52  J.C. van Apeldoorn, Aan ex-werknemers Arbeidspool, 24 november 1997 - IISG-AHBd.
53  Vervoersbond FNV, Aan alle (ex)werknemers van de Arbeidspool, 24 november 1997 - idem.
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verwarrend. De samenvatting van het akkoord meldde de aanvulling tot 100 procent, maar 
in de als bijlage meegestuurde officiële tekst ontbrak deze aanpassing.54

Met het referendum werd haast gemaakt. De brief bij het stemformulier was 25 novem-
ber gedateerd, maar de betreffende papieren lagen pas vrijdag 28 november in de bus.55 
Het tijdstip van inleveren was “uiterlijk zondag 30 november voor de laatste buslichting”. 
De telling was dinsdag 2 december.56

De laatste week van november stond geheel in het teken van het referendum. Er waren 
discussies in het hok, verschenen pamfletten en de sectorraad kwam in een extra 
vergadering bijeen. In diezelfde tijd onderging de situatie in Rotterdam een bijzondere 
wending. 

Bevlekt referendum
In Rotterdam hervatten de bestuurders van de bonden direct na het Amsterdams 

akkoord de onderhandelingen met Schermer, terwijl zo’n 75 SHB’ers de havenbedrijven 
langsgingen om steun te zoeken voor hun kritiek op de Vervoersbond FNV. Met als gevolg 
dat op vier zeeschepen het werk stopte.57 De volgende dag, vrijdag, blokkeerden tweehon-
derd mensen de poorten van de Delta Terminal van de ECT op de Maasvlakte, de grootste 
aandeelhouder van de SHB. Honderden vrachtwagens stonden vast, drie schepen werden 
niet gelost, het spoorvervoer en de binnenvaart lagen bijna drie uur stil.

‘s Maandags, 24 november, spande de directie van de ECT een kort geding aan om alle 
acties te verbieden. De rechter ging daarin niet mee, maar sprak wel een vonnis uit, waarin 
hij aan nieuwe poortblokkades bij de ECT een dwangsom verbond van 10.000 gulden per 
dag per persoon.58 Deze uitspraak trof negentien SHB’ers die door “een identificatieteam” 
van de ECT aan de hand van foto’s waren ‘gespot’.59

Na deze tweede gerechtelijke beperking van de actiemogelijkheden – en het door de 
rechter goedgekeurde ontslag van Toussaint – kromp de groep actievoerders en strand-
den nieuwe initiatieven in een afnemende steun voor het actiecomité. Het Nieuwsblad 
Transport schreef een tevreden commentaar onder de kop “Werkgevers dwingen SHB’ers 
op de knieën”. Ook de woordvoerder van de Vervoersbond FNV toonde zich content. “Wij 
hebben toch de indruk dat het overgrote deel van de havenwerkers achter ons staat.”60

Zo leek in Rotterdam aan de vooravond van het Amsterdams referendum een situatie te 
bestaan van gedoofd verzet en naderend akkoord. De bondsbestuurders volgden deze ont-
wikkeling niet op een afstand, maar waren actief betrokken. In Amsterdam gaven ze het 
akkoord een aanvaardbaarder gezicht; in Rotterdam zetten ze de lichten op groen. Van een 

54  Bestuur Vervoersbond FNV, Aan leden werkzaam (geweest) bij de Arbeidspool, 25 november 1997 - idem.
55  De datum van de brief van het bondsbestuur - 25 november 1997 - klopte niet, omdat daarin een verslag 
stond van een extra vergadering van de sectorraad op 26 november 1997 - IISG-AHBd. Deze laatste datum kreeg 
een bevestiging in de Volkskrant en NRC Handelsblad, 27 november 1997.
56  Bestuur Vervoersbond FNV, Aan leden werkzaam (geweest) bij de Arbeidspool, 25 november 1997 - idem.
57  NRC Handelsblad, 20 november 1997.
58  Het Financieele Dagblad, 25 november 1997.
59  Nieuwsblad Transport, 25 november 1997.
60  Idem.
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gezamenlijke strijd in beide steden kon niet meer gesproken worden en de gerezen pro-
blemen waren in een proces van oplossing gebracht. Na Amsterdam zou Rotterdam spoe-
dig volgen, zo verwachtten de bondsbestuurders. Het ging echter anders, in Rotterdam 
duurde het tot mei 1998 eer er een akkoord kwam en in Amsterdam riep de definitieve 
beslissing via het referendum grote vraagtekens op.

In de pamfletten die in de week voorafgaande aan het referendum in Amsterdam rondgin-
gen, overheerste de kritiek op het akkoord. De algemene teneur was dat maanden acties 
waren doodgelopen in anderhalve week onderhandelingen. De financiële basis van de ver-
trekpremieregeling en de loonsuppletie tot 100 procent ontmoette veel wantrouwen. Hoe 
was in de Operationele pool een inkomensgarantie van 100 procent mogelijk, wanneer de 
lonen in deze pool afhankelijk waren van “de omvang van de werkzaamheden en de in 
rekening gebrachte tarieven”? Bovendien betekenden de 10.000 gegarandeerde diensten 
slechts werk voor 50 tot 60 arbeiders. Ook waarschuwden pamfletten tegen de splitsing 
in twee pools die groepen arbeiders tegenover elkaar plaatste. Door een “addertje” in het 
akkoord was het aantal gegadigden voor de Operationele pool groot. Want voor wie de 
bemiddeling naar ander werk niet slaagde – “de ouderen, de luien, de mensen met een te 
grote mond etc.”- volgde automatisch de overgang naar die pool.61

Inmiddels was de sectorraad Havens volgens de bondsregels vooraf aan de verzending 
van de stemformulieren bijeengekomen. De meerderheid bracht een negatief advies uit 
over het referendum: zeventien stemmen tegen, elf voor en zes onthoudingen. Volgens de 
woordvoerder van de bond ging het slechts om “een handjevol kaderleden”.62 Het bonds-
bestuur schreef in de begeleidende brief dat ondanks dit advies “de leden het recht hebben 
om zich over het onderhandelingsresultaat uit te spreken, omdat (…) geen betere alterna-
tieven voorhanden zijn”.63

Na afloop van de vergadering sloot het actiecomité zich aan bij de meerderheid van de 
sectorraad en publiceerde een pamflet met een overzicht van “pluspunten” en “kritiekpun-
ten”. De eerste rij was aanzienlijk korter dan de tweede; het comité noemde onder andere 
de bijdrage van Arbeidsvoorziening, de scholing en het eerste half jaar waarin “iedereen 
bij elkaar blijft en gelijk is”. In de kritiekpunten stond centraal dat het akkoord aan de tra-
ditionele verantwoordelijkheid van de ondernemers een einde maakte en de “navelstreng 
tussen pool en vasten” doorsneed. Dit had gevolgen voor de poolarbeiders, maar ook voor 
de vaste collega’s. De verwachting was dat de lage tarieven van de pool die van de vasten 
onder druk zetten en dat de goedkope inleen bij pieken vaste werkgelegenheid verdrong.64

Op 27 november, een donderdag, merkte het actiecomité dat de stemformulieren nog 
steeds niet bij de leden waren gearriveerd. Besloten werd tot een bijeenkomst in het hok 
op maandag 1 december, de uiterste dag van inlevering.

61  Waarschuwing 1 en 2, niet gedateerd - IISG-AHBd.
62  de Volkskrant, 27 november 1997.
63  Bestuur Vervoersbond FNV, Aan leden werkzaam (geweest) bij de Arbeidspool, 25 november 1997 
- IISG-AHBd.
64  Perspectief, 26 november 1997 - idem.
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De situatie was onoverzichtelijk. Voor het merendeel van het personeel was de arbeids-
overeenkomst beëindigd. Een deel daarvan kon opgeroepen worden voor werk, evenals de 
minderheid waarvoor de opzegtermijn nog niet verstreken was. Onduidelijkheid bestond 
over wie wel of niet werkte, bovendien was er formeel geen werkgever. Over het referendum 
waren over het algemeen kritische standpunten ingenomen, maar de kater over de gang 
van zaken was minstens zo groot als de onzekerheid over de toekomst. Het actiecomité 
riep tot een bijeenkomst op om nog eens de balans op te maken, daarna de stembriefjes 
in te vullen en deze demonstratief af te leveren op het hoofdkantoor van de Vervoersbond 
FNV in Utrecht. De Wildt: “De voorbereiding van het referendum was een rommeltje. De 
stembriefjes kwamen veel te laat, een aantal leden had helemaal niets ontvangen en er 
waren briefjes terechtgekomen bij mensen die niet bij de Arbeidspool werkten. Na een 
discussie haalden we een dikke tachtig briefjes op. Ieder had individueel het briefje in de 
enveloppe gedaan. Uit de commentaren kon gerust de conclusie getrokken worden dat 
bijna iedereen ‘nee’ had aangekruist.”65

Een busje met een delegatie van zeven man trok met de enveloppen naar het post-
kantoor in Utrecht. De stapel kon niet in één keer in de postbus en na opening door een 
beambte bleek deze geheel leeg te zijn.66 De volgende dag, 2 december ging de delegatie 
naar het bondsgebouw aan de Goeman Borgesiuslaan om bij de telling van de stemmen 
aanwezig te zijn. Op het bureau van voorlichter Duym lag een stapel briefjes met een elas-
tiek erom. Van hem hoorden ze dat de telling een dag was uitgesteld. “Er zijn pas 99 brief-
jes binnen. Wat wij doen is dat zo veel mogelijk stemmen van de leden gehoord worden. 
Als we daar een dag extra voor moeten nemen, is dat geen ramp.”

Woedend en zwaar teleurgesteld druppelden de mannen een kwartier later naar bui-
ten. “Ze kunnen beter een nieuw referendum uitschrijven, zodat mensen de gelegenheid 
krijgen alles rustig in te vullen.”67

De volgende dag bracht Duym een persbericht uit. “Het akkoord over de toekomst van de 
failliete pool in Amsterdam is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Van de 265 ver-
zonden stembriefjes kwamen er uiteindelijk 214 terug. Voor waren er 125, tegen 87. Twee 
stemmen waren ongeldig.”68 Opkomst 81 procent, meerderheid 58 procent.

Een nieuw referendum kwam er niet, pogingen daartoe bleven uit. De onvrede zat ech-
ter diep. De Wildt: “Tot op de dag van vandaag denken velen dat er gerommeld is. Niet 
alleen in de procedure, die klopte van geen kant, maar de uitslag was geheel anders dan de 
stemming tijdens de discussies. Plotseling was er de volgende dag een grote stapel voor-
stemmers. Omdat we onze komst op maandag via een persbericht hadden aangekondigd, 
wisten ze dat in Utrecht. Volgens mij zijn toen de bellen gaan rinkelen. We hebben nog 
gevraagd de stemformulieren openbaar te maken. Maar ook dat is nooit gebeurd.”69

 

65  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
66  AT5, 1 december 1997 - IISG-AHBd.
67  AT5, 2 december 1997 - idem.
68  Vervoersbond FNV, Persbericht, 3 december 1997 - idem. De leden van de Vervoersbond CNV spraken zich 
kort daarna in een referendum unaniem voor het akkoord uit - Nieuwsblad Transport, 4 december 1997.
69  Gesprek met A. de Wildt, 1 september 1999.
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Ook al ontbraken feitelijke bewijzen voor een gemanipuleerde stemming, het wantrouwen 
over de gang van zaken bleef. Ook omdat de Vervoersbond FNV zich na de vermelding van 
de uitslag in zwijgen hulde. De bestuurders hadden veel belang bij de aanvaarding van het 
akkoord, beschikten over geen enkele onderhandelingsruimte meer, spraken meermalen 
over het beslist laatste bod en trachtten op verschillende manieren de stemming te beïn-
vloeden. Er waren dus voldoende redenen te twijfelen aan een correct verlopen procedure. 
Telefonische pogingen, een half jaar later, om alsnog inzage in de uitgebrachte stemmen 
te krijgen, liepen op niets uit.70 Na de vaststelling van de uitslag waren de betreffende 
briefjes, “zoals gebruikelijk”, vernietigd.

Daarmee eindigde de Arbeidspool definitief en trad het akkoord in werking. De over
eenkomst die later in Rotterdam totstandkwam, bracht de Vervoersbond FNV in een 
positie die in Amsterdam met grote moeite voorkomen was.

Moeizaam akkoord Rotterdam
Na het actieverbod leek op 8 december de verwachting bewaarheid te worden dat ook 

in Rotterdam een akkoord binnen handbereik lag. Schermer en de bonden bereikten over-
eenstemming over een overlevingsplan.71 Bij het referendum van de Vervoersbond FNV 
op 30 januari 1998 stuitte dit echter op de afwijzing door een grote meerderheid van de 
leden bij de SHB. Bij een opkomst van 82 procent stemden 500 leden tegen, 38 voor en 8 
ongeldig.72

In het akkoord keerden de eerder aangekondigde ontslagen niet terug. Dat was wel het 
geval met de werkweek van gemiddeld 4,5 dag bij een oproepbaarheid van zes dagen.73 
Kort voor het referendum verklaarde de ondernemingsraad de overeenkomst “onverteer-
baar”. Het kopen van de arbeidstijdverkorting en het verlies van twee vakantiedagen en een 
deel van de toeslag bij overwerk kwamen volgens de ondernemingsraad neer op “inleveren 
van gemiddeld 13 procent loon”. De toegenomen flexibiliteit betekende “meer weekend-
diensten en nachtdiensten, zodat je geen gezinsleven meer hebt”.74

Schermer sprak van “een heel bedreigende situatie” en wenste geen nieuwe gesprek-
ken te voeren “met bonden die geen achterban blijken te hebben.75 Er zit een vacuüm 
tussen de bond en de achterban, zoals dat in Nederland nog nooit is vertoond”. Stam: “Ik 
denk dat de leden door een klein groepje werknemers systematisch zijn geïndoctrineerd. 
(...) Het zou wel eens zo kunnen zijn dat wij de belangen van de leden niet meer kunnen 
behartigen.”76

 
 

70  In juni 1998 door mij ondernomen.
71  Nieuwsblad Transport, 9 december 1997.
72  FNV Bondgenoten, Nieuwsbrief, 2 februari 1998.
73  Nieuwsblad Transport, 9 december 1997.
74  Ondernemingsraad SHB, Persbericht, 26 januari 1998 - IISG-AHBd.
75  NRC Handelsblad, 31 januari 1998.
76  de Volkskrant, 5 februari 1998.
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Directeur Schermer koos een eigen weg en passeerde de bonden met een enquête onder 
het personeel. Op naam gesteld bestond de keuze uit voor of tegen het akkoord.77 De res-
ponse was met tachtig reacties mager en bevatte “geen eenduidige richting”.78 Daarna 
kondigde Schermer individuele arbeidsovereenkomsten aan. Voor wie niet tekende, zou 
een ontslagvergunning aangevraagd worden. Om van deze dreiging af te komen, besloot 
de ondernemingsraad op 16 februari 1998 tot oriënterende gesprekken met Schermer. “U 
weet wel hoe dat gaat, als egeltjes”, zo beschreef de voorzitter van de ondernemingsraad 
G. IJzermans de sfeer. Hij was de opvolger van Toussaint en secretaris van de bij het OVB 
aangesloten Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer (LBV).79

Na een maand lag er een “intentieverklaring”, een basis voor onderhandelingen over 
een (driejarige) CAO, inclusief de reorganisatie van de SHB.80 Afgesproken was dat naast 
FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond81 de LBV en de VLD – voor het eerst82- deelna-
men.83 Terwijl Schermer deze afspraak als voorwaarde had aanvaard, reageerden de bon-
den van FNV en CNV afwijzend. De beide ‘nieuwelingen’ zouden ongunstig zijn voor “de 
representativiteit van de onderhandelingsdelegaties” en ontbraken bij centrale onderhan-
delingen in de haven. “Werknemers zijn niet gebaat bij verdeeldheid en vliegen afvangen 
aan de onderhandelingstafel.”84

De positie van FNV Bondgenoten was er niet gemakkelijker op geworden. Voor de hand 
liggend was geweest na de afwijzing van het akkoord ledenvergaderingen te organiseren 
en na te gaan welke mogelijkheden nieuwe onderhandelingen over het oude eisenpak-
ket boden. Dit bleef uit. Stam: “Ik wil niet worden weggestuurd met onhaalbare eisen.”85 
Vervolgens besloot hij tot een enquête onder de leden, overigens nadat de ondernemings-
raad van de SHB met Schermer in conclaaf ging.86 Dat was geen succes. Van de 668 ver-
stuurde formulieren kwamen er 145 terug (22 procent), 79 waren geldig. De uitslag heette 
“niet representatief”.87

 

77  J.G. Schermer, Aan het personeel, 6 februari 1998 - IISG-AHBd.
78  Rotterdams Dagblad, 25 februari 1998.
79  Trouw, 26 februari 1998.
80  Intentieverklaring, resultaat overleg tussen OR en directie, “SHB de autoriteit”. Kaders voor de SHB 
Rotterdam CAO en het te voeren arbeidsvoorzieningsbeleid in haven Rotterdam, 20 maart 1998 - IISG-AHBd.
81  In januari 1998 ging de Vervoersbond FNV op in FNV Bondgenoten en de Vervoersbond CNV in CNV 
Bedrijvenbond.
82  Bij de LBV ging het om een koerswijziging. IJzermans: “Vijfenveertig jaar actievoeren heeft ons achteraf 
gezien minder opgeleverd dan vijf jaar constructief overleggen. (...) De FNV heeft zich van het midden- en klein-
bedrijf vervreemd. Daardoor vallen er gaten en daar springen wij op in” - NRC Handelsblad 3 maart 1998. De 
voorzitter van de FNV, Lodewijk de Waal, had in zijn nieuwjaarsrede “fel uitgehaald” naar het OVB: “Die club biedt 
nu schuilmogelijkheden voor werkgevers om zich te ontrekken aan een goede CAO “- Het Financieele Dagblad, 8 
januari 1998.
83  Het Financieele Dagblad, 18 maart 1998. IJzermans schatte het aantal leden van de LBV op 8.000 en van 
het OVB op 20.000 tot 25.000 - R. van Baden en A. van der Veen, Van boksring naar onderhandelingstafel, in: 
Solidariteit, juni 1998. Bij de SHB kwam hij op 300 leden - NRC Handelsblad, 3 maart 1998.
84  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
85  Algemeen Dagblad, 3 februari 1998.
86  FNV Bondgenoten, Enquête, Aan de leden bij de SHB Rotterdam, 18 februari 1998 - IISG-AHBd.
87  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
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De intentieverklaring van Schermer en ondernemingsraad was in die zin schokkend voor 
de bond dat zonder arbeidstijdverkorting noch sprake was van gedwongen ontslagen, noch 
van inkomensverlies. Dat was mogelijk door een zogenaamde slingerweek, waarin per zes 
weken steeds een groep arbeiders gedurende één week voor vijf diensten beschikbaar was, 
zeven dagen van 24 uur. Een betere service maakte, volgens de tevreden Schermer, een 
loonsvermindering overbodig.88 Stam stelde zuur vast dat eerder deze vorm van flexibili-
sering op groot verzet stuitte bij de ondernemingsraad en het actiecomité. “Blijkbaar heeft 
de OR nu gekozen voor werkgelegenheid en inkomen en zich losgemaakt van de parolen 
van het Actiecomité SHB.”89

Op 30 maart organiseerde de ondernemingsraad twee personeelsvergaderingen. Tijdens 
de ochtendvergadering leed de intentieverklaring schipbreuk, omdat de aanwezigen als 
voorwaarde stelden dat de ontslagen oud-voorzitter van de ondernemingsraad, Toussaint, 
terugkwam. In de avondvergadering bracht IJzermans een scheiding aan tussen de inten-
tieverklaring en de kwestie Toussaint, hetgeen ertoe leidde dat in totaal 293 mensen voor 
en 181 tegen het akkoord stemden.90 IJzermans: “We hebben nu een goed vertrekpunt voor 
de vakorganisaties.” Schermer: “We kunnen er gauw uit zijn.”91

Stam herhaalde dat de FNV geen CAO tekende die met categorale bonden was afge-
sloten.92 De sectorraad Havens bevestigde deze benadering in een extra vergadering op 
6 april, maar besloot tevens op basis van de intentieverklaring onderhandelingen aan te 
gaan over een nieuwe CAO. Van een leien dakje ging het niet. Er waren twee stemmingen, 
met veel onthoudingen, nodig.93

Schermer koos kort daarna eieren voor zijn geld. Even hield hij vast aan de afspraak 
met de ondernemingsraad, maar mede op aandringen van de AWVN sloot hij de “extreem 
linkse splintervakbond OVB” van de onderhandelingen uit; hetzelfde gebeurde met de 
VLD.94 Doorslaggevend was voor Schermer dat de bonden van FNV en CNV een stabiele 
factor vormden.95 Op 23 april lag er een nieuwe CAO.96 Drie weken later volgde de goed-
keuring in een referendum. Van de 643 verzonden formulieren kwamen er 362 (56 procent) 
terug, daarvan waren er 207 voor, 152 tegen en drie ongeldig.97

IJzermans voelde zich “in ‘t pak genaaid. Maar (…) na anderhalf jaar onrust zijn de 
mensen het beu”.98 Schermer rekende volgend jaar op “een negen tot tien miljoen beter 
bedrijfsresultaat”.99

88  Het Financieele Dagblad, 18 maart 1998.
89  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
90  NRC Handelsblad, 31 maart 1998. Na deze scheiding kwam de kwestie Toussaint niet meer terug.
91  Rotterdams Dagblad, 31 maart 1998.
92  Algemeen Dagblad, 1 april 1998.
93  A. de Wildt, Nieuwe ronde, nieuwe kwartjes, in: Solidariteit, juni 1998. De Wildt was lid van de sectorraad.
94  Het Financieele Dagblad, 8 april 1998.
95  Algemeen Dagblad, 25 april 1998.
96  SHB Rotterdam CAO, 1 juni 1998 t/m 31 maart 2001, 23 april 1998 - IISG-AHBd.
97  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief 12 mei 1998.
98  Trouw, 13 mei 1998.
99  Het Financieele Dagblad, 14 mei 1998.
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De “ambitieuze, koele manager” zou dat volgend jaar bij de SHB niet meemaken.100 Met 
ingang van 1 september 1998 werkte Schermer als directeur Personeelszaken bij het 
Gemeentevervoerbedrijf in Amsterdam (GVB). Zijn vertrek maakte de indruk dat ‘de klus’ 
bij de SHB geklaard was en een nieuwe wachtte bij het GVB dat de naam had één van de 
laatste vakbondsbolwerken rond een radicale ondernemingsraad te zijn.101

Maar niet alleen Schermer riep het beeld op van ‘een klus klaren’, hetzelfde kon gezegd 
worden van de bestuurders van de Vervoersbond FNV. Niet de belangenbehartiging van de 
leden stelden ze centraal, maar de erkenning van de bond als exclusieve onderhandelaar 
die reguliere akkoorden afsloot. Dat het uiteindelijke akkoord slechts de steun kreeg van 
ruim 30 procent van de leden (207 van 643 leden brachten een voorstem uit), namen ze 
daarbij voor lief. Een dergelijk verzelfstandigd optreden toonden de bestuurders ook, toen 
zij de eisen van de leden niet volgden ondanks de hevige kritiek van het actiecomité en de 
acties tegen de koers van de bond. Integendeel, zij gaven de voorkeur aan een gezamen-
lijke weg met Schermer naar een bedrijfsvoering die de “structurele kosten en opbrengsten 
van de SHB” in evenwicht bracht.102

Door de falende bondsdemocratie liep ook nog een pokerspel over posities van vak-
bonden, waaraan Schermer en de ondernemingsraad een bijdrage leverden. Schermer 
brak met de erkende partners en ging met de ondernemingsraad en daarmee met de LBV 
en VLD in zee. Deze twee vakorganisaties hoopten zo een positie aan de CAO-tafel te 
verwerven en zetten FNV Bondgenoten buiten spel die vervolgens de LBV verketterde. 
Schermer liet de LBV en VLD vallen en keerde terug naar de erkende bonden. Daarna nam 
FNV Bondgenoten genoegen met een akkoord, waarvoor de eerder zo gehekelde onderne-
mingsraad de basis legde.

De felle kritiek op de LBV vanuit de FNV, zowel op Rotterdams als landelijk niveau, was een 
teken van zwakte. In Rotterdam had de FNV, en eerder het NVV, al vanaf 1948 te maken 
met deze vakorganisatie. Die halve eeuw liet zien dat de invloed van het OVB groeide op de 
momenten dat de moderne bonden zich meer bekenden tot samenwerking met de onder-
nemers. En juist dat illustreerde de beschreven reorganisatie van de SHB.103

In deze zwakte paste het verzoek van De Waal, kort na het referendum in Rotterdam, 
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het OVB te verbieden CAO’s 
af te sluiten. Hij verdacht de bonden van het OVB geen leden te hebben en “volledig [te] 
draaien op geld dat ze van de werkgevers krijgen, wanneer ze een CAO afsluiten. (...) Dan 
moeten ze teveel tegemoet komen aan de wensen van werkgevers”.104 Dat mocht een opval-
lende stelling genoemd worden van de voorzitter van de FNV die kort daarvoor tijdens het 
oprichtingscongres van FNV Bondgenoten, 29 januari 1998, een wel heel bijzondere ver-
houding met de werkgevers bepleitte. Tegenover dertig buitenlandse collega’s verklaarde 
hij geen voorstander te zijn van een hoge organisatiegraad: “(...) ik zie een nieuw evenwicht 

100  Het Parool, 20 juni 1998.
101  de Volkskrant, 29 augustus 1998. De Groene Amsterdammer, 17 maart 1999.
102  FNV Bondgenoten Goederenvervoer, Nieuwsbrief, 21 maart 1998.
103  Te zien aan de samenstelling van de ondernemingsraad na de verkiezingen van april 1999. De LBV verwierf 
zeven zetels, FNV Bondgenoten zes en de VLD twee - IISG-AHBd.
104  Rotterdams Dagblad, 19 mei 1998.
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in de relaties met werkgevers en overheid liever ontstaan bij een organisatiegraad van 
hooguit zo’n 35 procent. Een machtspositie die veel sterker is, zo sterk dat een vakbond 
alle veranderingen tegen zou kunnen houden, is niet goed.”105

Het initiatief van De Waal en de eerdere bemoeienis van Waleson maakten duidelijk 
dat de verwikkelingen in Rotterdam proporties aannamen die het beleid en de positie van 
de vakbeweging in het algemeen raakten. De strategie van strijd ten opzichte van de onder-
nemers die de bondsleden in Rotterdam volgden, beschouwde de leiding van de FNV en 
van FNV Bondgenoten als een bedreiging van de gevolgde strategie van overleg. De con-
sequentie daarvan was tweeërlei. In het conflict tussen leden en bondsbestuurders was de 
opstelling van de eersten een hinderpaal die opgeruimd moest worden. In het conflict met 
Schermer maakten de bestuurders veel, zo niet alles, ondergeschikt aan het behoud van de 
onderhandelingspositie. Deze dubbele conflictbeheersing was in zoverre succesvol dat de 
leden het akkoord over de CAO in een referendum formeel goedkeurden.

Met die goedkeuring trad de SHB een nieuwe fase binnen, met nieuwe zorgen.106 In deze 
studie is dat het afscheid van de ontwikkelingen in Rotterdam. Wat Amsterdam betreft, 
een goed moment voor een beoordeling van het akkoord en de totstandkoming ervan.

Beoordeling totstandkoming akkoord
In een terugblik op het Amsterdamse akkoord benadrukten Heilig en Ter Wisscha dat 

uit de onderhandelingen een maximaal resultaat was gehaald. Desgevraagd gaf Heilig toe 
dat het akkoord “geen schoonheidsprijs” verdiende. Ter Wisscha wees op een “failliete 
boedel.” waar niets meer te halen viel. Ze voerden hierbij vier argumenten aan.
1. De hoeveelheid werk voor de pool was drastisch afgenomen. Heilig: “ (...) er is in 
Amsterdam simpelweg niet voldoende werk meer voor driehonderd SHB’ers.”
2. De ondernemers waren niet coöperatief. Heilig: “De tijd is voorbij dat we samen met de 
werkgevers eruit kwamen.”
3. De overheid, zowel landelijk als lokaal, was niet bereid geld beschikbaar te stellen. Ter 
Wisscha: “(...) de tijd dat de overheid met een zak geld over de brug kwam, is voorbij.”
4. De macht van de bond was verminderd. Ter Wisscha: We hebben “de vakbondsmacht 
niet meer die ons wordt toegedacht (...) , het wordt steeds moeilijker vaste krachten bij de 
andere bedrijven in actie te laten komen uit solidariteit met de havenpool”.107

105  Het Financieele Dagblad, 30 oktober 1998.
106  Na jaren van faillissementsdreiging, reddingsplannen, reorganisaties, personeelsinkrimping en vervroegde 
pensionnering kwam in januari 2009 een einde aan het bestaan van de SHB. Eerder (2006) overgenomen door 
het Vlissingse uitzendbedrijf Humares, ging de SHB verder als Rotterdam Port Services (RPS) met als eigenaar H. 
Vervat die reeds de erkende uitleenbedrijven Matrans en Unilash in zijn bezit had. Bij het faillissement waren nog 
440 mensen in dienst van de SHB, ruim driehonderd van hen konden zich na een selectie bij RPS inschrijven op 
basis van bij leegloop een WW-uitkering. Een principe dat in 2002 al gold voor de meerderheid van het toenmalige 
personeelsbestand van duizend.
107  FNV Magazine, 11 december 1997.



goed stuk werkgelegenheidsperspectief 395

Hier een commentaar op elk van deze argumenten.
1.  Werkgelegenheid. De bulkvorm van het cacaotransport en de groei van het container-
gebruik verminderden ontegenzeggelijk de hoeveelheid werk. Daar stonden tegenover de 
vreemde inhuur, de selectieve besteking, het overwerk en het systeem van klaar naar huis. 
De negatieve effecten hiervan waren even onweerlegbaar.
Hoewel in het akkoord maatregelen ontbraken om deze effecten tegen te gaan, zouden zij 
niet opgewassen zijn tegen de gevolgen van de verbulking en containerisering. De aange-
kondigde uitbreiding van de werkgelegenheid in het Westelijk Havengebied bood echter 
wel.de nodige compensatie. Heilig noemde dit “toekomstfietserij. (...) Nieuw havenwerk 
zal er niet van komen, wel een enorme infrastructuur voor distributie- en expeditiewerk. 
Dat betekent slecht betaald loodswerk, met hier en daar een CAO-tje. Met de arbeidsvoor-
waarden van de haven zijn we daar nooit binnengekomen en dat zie ik ook in de toekomst 
niet gebeuren”.108

 * Heilig verklaarde dus de bond onmachtig het ‘nieuwe’ werk onder de Haven CAO 
te brengen, maar daarmee onthulde hij ook de betrekkelijkheid van dit argument. Het 
werk was er of kwam nog, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden vormde het werkelijke 
strijdpunt.
2.  Ondernemers. De Amsterdamse ondernemers toonden inderdaad geen coöperatieve 
opstelling. Maar ook hier was de betekenis van het argument, als rechtvaardiging voor het 
resultaat, betrekkelijk. Het gold slechts de situatie, waarin de bereidheid van de onderne-
mers ‘paritair’ tot een oplossing te komen de uitkomst van vakbondsactiviteiten bepaalde. 
Het gebrek daaraan zou geen verrassing mogen zijn, noch een beslissend criterium voor 
vakbondssucces.
 * Zou het beleid van een bond rusten op een visie, waarin de confrontatie met de onder-
nemers als leidraad gold, dan deed zich een andere situatie voor. Of vervolgens werkgele-
genheid met de gewenste arbeidsvoorwaarden binnen bereik kwam, was dan primair een 
vakbondsvraagstuk.
3.  Overheid. De tegenstelling in het overheidsbeleid tussen de ruime steun aan infrastruc-
turele investeringen en de sobere sociale verantwoordelijkheid lag bondsbestuurders en 
actievoerders zwaar op de maag. Van die zorgen was in het akkoord weinig terug te vinden, 
terwijl het gemeentebestuur er toch veel aan gelegen was het sociale conflict tot een einde 
te brengen. En dat, terwijl via Arbeidsvoorziening wel degelijk gemeenschapsgelden aan-
gesproken werden. Deze steun hing samen met het type akkoord, namelijk aanpassingen 
in de arbeidsmarktpositie van de betrokken arbeiders om een drastisch ingekrompen en 
marktconforme pool mogelijk te maken.
Koningh stond een benadering voor ogen, waarin de leegloop inherent was aan het bestaan 
van de pool. Nu wentelde de beleden marktconformiteit de kosten af op de werknemers 
en de fondsen van de sociale uitkeringen. In plaats daarvan zou – gelet op de algemene 
economische en maatschappelijke functie van de pool – de leegloop een gedeelde verant-
woordelijkheid moeten zijn van ondernemers en overheid. Het gebruik van de pool was 
dan voor de ondernemers een verplichting in een algemeen verbindend verklaarde CAO.109

108  Boot, Pool blijft speerpunt.
109  H. Boot, A. van der Veen, Havenspecial Solidariteit, november 1997.
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 * Ook hier is de vraag niet te beantwoorden tot welk resultaat een alternatieve bena-
dering zou leiden. Vast staat wel dat de te maken analyse en de daaruit volgende strategie 
bepalend zijn. Prevaleert de economische logica van het faillissement van de Arbeidspool 
en wordt binnen de daaruit voortvloeiende grenzen overlegd? Of staat de sociale logica 
van de belangen van de poolarbeiders centraal en wordt gestreefd naar machtsvorming die 
deze grenzen tot het uiterste oprekt?
4. Vakbondsmacht. Dat in de Nederlandse havens de vakbondsmacht tanende was, 
stond buiten kijf. Als oorzaak noemde Ter Wisscha: “Verladers en reders kunnen met 
de moderne communicatiemogelijkheden zonder problemen hun planning aanpassen bij 
langdurige acties.”110 Daarmee deed Ter Wisscha ook een uitspraak over de macht van de 
internationale vakbeweging. Of echter een appèl op die macht in de jaren negentig wezen-
lijk verschilde van de tijd vóór deze vervoerstechnologie, viel te betwijfelen. Tenslotte 
beschikten ook de internationale vakbondsfederaties en organisaties van havenarbeiders 
over dergelijke nieuwe technieken. Bepalend was het gebruik en het doel.111

 * De toelichting van Ter Wisscha riep meer vragen op. Hij illustreerde de verhouding 
tussen de vakbeweging en de “veranderende samenleving” met het beeld van het mee-
buigend riet: “Als vakbond moet je (…) zorgen dat je niet breekt, maar meebuigen en weer 
terugveren.”112 Aangenomen dat hij bedoelde dat het bondsbeleid geen speelbal was van 
maatschappelijke veranderingen, maar een antwoord erop, dan bracht hij daarmee de 
kwaliteit van de bondsdemocratie in het geding. En zowel in Rotterdam en Amsterdam 
schortte daar veel aan. De door Ter Wisscha uitgesproken twijfels aan de solidariteit onder 
havenarbeiders verloor dan ook aan betekenis tegen de achtergrond van zijn weerstand, en 
die van collega’s, ten opzichte van ledenactiviteiten die deze solidariteit tot stand trachtten 
te brengen.

Heilig en Ter Wisscha legden de leden meerdere malen een keuze uit kwade alternatieven 
voor. Het plan zonder schoonheidsprijs tegenover de chaos, of het einde van de pool of de 
werkloosheid voor allen. Al klusklarend, voerden zij de taak waarvoor zij zich als onder-
handelaar gesteld zagen op een professionele manier uit.

Hun optreden behoort tot een oude kwaal van organisaties in de arbeidersbeweging, 
zoals de moderne vakbonden, en wordt veelal aangeduid met de term bureaucratisering. 
Een proces dat te omschrijven is als de verzelfstandiging van het bondsapparaat en zijn 
functionarissen die door hun bezoldiging uit de gelden van die organisatie een andere 
materiële positie innemen dan de massa van de leden en daardoor, en door de vrijstelling 
van het gewone werk, een zekere bevoorrechting kennen.113

110  FNV Magazine, 11 december 1997
111  Uitgerekend in de periode dat het akkoord in Amsterdam gesloten werd, zwierf de Neptun Jade over de oce-
anen, omdat onder andere in Oakland (Verenigde Staten) en Vancouver (Canada) havenarbeiders dit schip weiger-
den te lossen uit solidariteit met de strijd van de Liverpool dockers. De Neptun Jade was eigendom van het bedrijf 
dat de haven in Liverpool beheerde en waarmee die dockers reeds lange tijd in conflict waren. Deze internationale 
actie kwam via het internet tot stand en was langs die digitale weg op de voet te volgen. De International Transport 
Workers’ Federation speelde overigens in deze internationale actie geen hoofdrol. 
112  FNV Magazine, 11 december 1997.
113  Zie hoofdstuk 2 “Organization and the usurpation of power”, in: E. Mandel, Power and Money. A Marxist 
theory of Bureaucracy, London 1992.
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Met name vakorganisaties die zich concentreren op de samenwerking met ondernemers 
en/of overheid zijn gevoelig voor deze bureaucratisering die zowel in de voorbereiding als 
de uitvoering van het beleid optreedt. Met als gevolg dat binnen een raamwerk van for-
mele en informele overlegstructuren de definiëring van de belangen van leden plaatsvindt, 
strategieën worden ontwikkeld en compromissen gesloten. Dit is alleen mogelijk, wanneer 
deze verhoudingen van overleg en onderhandelen stabiel zijn.114 Dat betekent dat risico’s 
die verstorend of bedreigend zijn, worden vermeden en waar nodig bestreden. Zo ontstaat 
een scheiding tussen de realiteit van de bondsvertegenwoordigers en die van de leden die 
bepalend is voor de sociale patronen in een vakbond. Patronen die gevormd worden door 
een ongelijkheid in positie, kennis en ervaringen en uitmonden in een hiërarchie van onge-
lijke macht en dus in een verzwakking van de interne democratie.115

Hoewel de bureaucratisering zich primair uit in een hiërarchische verhouding tussen 
leden en bestuurders, vormt dit proces ook de overige sociale relaties binnen de bondsor-
ganisatie. Dat betekent dat het zich kan uitstrekken tot bijvoorbeeld de verhouding tussen 
kaderleden, die onbezoldigd een vertegenwoordigende positie innemen, en de ‘gewone’ 
leden.116 Gegeven het feit dat deze materiële aantasting van de democratie strijdig is met de 
formele structuren speelt het gevecht om de zeggenschap over het bondsbeleid zich voor 
een deel af in bijvoorbeeld een ledenvergadering, afdeling of sectorraad. Voor een ander 

114  R. Hyman, The political economy of industrial relations. Theory and Pratice in a Cold Climate, London 1989, 
p. 150.
115  Idem, pp. 181 en 182.
116  Idem, p. 246.

Niet elke arbeidsplaats biedt een kantine, soms is er niet meer dan een container met zakken strooizout, of de achterbak 

van een auto, 15 september 1998 – foto Chris Pennarts
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deel ligt het in de zelforganisatie van vakbondsleden, zoals een actiecomité, waarmee zij 
op basis van eigen eisen, strategieën en activiteiten hun belangen definiëren en naar voren 
brengen.

Bureaucratisering is geen autonoom en rechtlijnig proces. In het geval van de Arbeidspool 
hing het sterk samen met de mate van aanvaarding van de economische inzichten en 
belangen die de gesaneerde continuïteit van de pool mogelijk maakten. En daarin ging de 
bondsdelegatie ver. Ze diende rekening te houden met de opvattingen van de leden, zeker 
als dezen die niet onder stoelen of banken staken, terwijl ze zich tegelijkertijd beschouwde 
als belangenbehartiger van de leden, Deze verschillende aspecten drongen door in haar 
optreden en in het akkoord, en kreeg de vorm van een sociaal plan. Het resultaat kon ver-
wrongen zijn, dan werd niet van ontslag, maar van vrijwillig vertrek gesproken. Het kon 
een vaagheid zijn ter wille van ‘de zaak’ van de leden en kwam de financiering uit potjes of 
van niet nader genoemde derden. Het kon een standpunt betreffen dat de bond altijd met 
kracht huldigde, dan bleven gedwongen ontslagen uit en sprak Heilig van een “goed stuk 
werkgelegenheidsperspectief”.

Met name de kwestie van de ontslagen bleek de achilleshiel van het akkoord te zijn. Op 
papier was er geen sprake van, maar zowel in de uitleg door de media als in de beoorde-
ling en beleving van de leden waren ongeveer 215 havenarbeiders overtollig en kwamen ze 
voor ontslag in aanmerking. De conclusie van veel leden was dan ook dat de delegatie met 
hun opvattingen geen rekening hield en als hun belangenbehartiger faalde. Met andere 
woorden, er was sprake van een zo ver voortgeschreden verwijdering dat grote twijfels 
bestonden aan de sociale dimensie van het akkoord. De logica van het gemeentebestuur 
en de ondernemers had gezegevierd.

Beland aan de vooravond van de nieuwe poolconstructie kon niet gesproken worden van 
een succes na bijna twee jaar strijd. Gelet op de voortrekkende rol verdient ook de bijdrage 
van ondernemingsraad/actiecomité een kritische terugblik.

Beoordeling ondernemingsraad/actiecomité
De ondernemingsraad en het actiecomité waren op een breed terrein actief en voerden 

strijd tot het bittere einde. Binnen en buiten de mogelijkheden van het overleg van de 
ondernemingsraad, binnen en buiten de bond en de haven, zelfstandig en in samenwer-
king met de groep Havenvrouwen en de collega’s van de Rotterdamse SHB. Drie karakte-
ristieke en succesvolle activiteiten vielen daarbij op.

In de eerste plaats, de informatievoorziening en mobilisering van de collega’s.
Ze mondden uit in een verscheidenheid van acties die als bindmiddel functioneer-

den en zo mogelijk een relatie legden met de belangen van groepen lotgenoten buiten de 
haven. Zonder barrières verliep de vorming van de eenheid niet. Weliswaar kende de haven 
een op collectiviteit gebaseerde traditie, de lange periode van onzekerheid over de toe-
komst zette die eenheid onder druk door de verschillende posities die mensen innamen. 
Een voedingsbodem voor die verschillen vormden de selectieve besteking, het systeem van 
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vaste voorkeur en de constructie van twee pools met de uiteenlopende belangen van blij-
vers en niet blijvers. Daarnaast versterkte de onzekerheid de ‘oude’ individualisering van 
het arbeidersbelang in de vorm van ‘pakken wat je pakken kan’, zoals bij het doorstaan.

In de tweede plaats de activiteiten van de vrouwengroep.
Na een aarzelend begin steunden vrouwen met eigen middelen de acties in de haven 

en hun partners en echtgenoten. Deze bemoeienis heeft een lange traditie die teruggaat 
tot de tijd dat de gezinnen van bootwerkers bij elkaar in de buurt van de havens woonden. 
Tijdens de Rotterdamse havenstaking van 1979 werd deze traditie nieuw leven ingebla-
zen.117 In Amsterdam getuigden de ‘dames Jansen’ daarvan. De oprichting van de groep 
Havenvrouwen kwam voort uit de ervaring dat vrouwen tijdens, vooral lange, stakingen 
geïsoleerd raakten, mede door onvoldoende of onjuiste informatie. Om die reden bestond 
de eerste taak uit de benadering van het thuisfront via een bezoekje, de telefoon, een brief 
of pamflet.

De leden van de vrouwengroep lieten zich zien en horen en vroegen aandacht voor 
kwesties die het niveau van de pool overstegen. Zoals het toekomstige werk van jongeren, 
de veiligheid op het werk en de havenwerkgelegenheid in het algemeen. Bij acties als de 
bezetting van de Noordersluis hielden ze de gang erin.

Het optreden van de vrouwen toonde een onverstoorbare vasthoudendheid. Het feit dat 
acties regelmatig niet onder leiding van de bond stonden, bood ruimte aan hun activiteiten.

Een derde succes was de mobilisatie van de publieke opinie.
Bijeenkomsten en acties geschiedden bewust in de volle openbaarheid en de bepaling 

van de actie hield daarmee rekening. De kracht van de informatievoorziening was dat deze 
grotendeels onder regie stond van de ondernemingsraad en het actiecomité. Ze maakten 
gebruik van de bondsfaciliteiten, maar de zeggenschap over de inhoud en het moment 
waarop berichten verschenen, stond onder eigen beheer. Hierdoor was het mogelijk het 
gehele personeel van de pool en de collega’s van de andere bedrijven rechtstreeks te bena-
deren en aangepast aan de beoordeling van de situatie zelfstandig een toon te zetten. Door 
de ruimte die de opstellers van de pamfletten elkaar gaven, was die toon soms agiterend, 
dan weer bemoedigend of louter informerend.

Het gevolg van deze autonomie was dat een relatief kleine groep – het werk ging gewoon 
door – veel taken diende te verrichten. Voor een deel verklaarde dat waarom de organi-
satie van de solidariteit binnen en buiten de vakbeweging onvoldoende prioriteit kreeg. 
Minstens zo belemmerend echter was het beleid van de leiding van de Vervoersbond FNV 
om de strijd te beperken tot de havenpools, met als enkele uitzondering de uitgeroepen 
havenstaking in Amsterdam. Initiatieven tot verbreding van de strijd binnen de bond of de 
vakbeweging als geheel bleven uit. Zo’n verbreding was onder invloed van de algemene  
 

117  E. Nijhof, P. Schrage, Behind the picketline. The home front of the Rotterdam Dockers in times of social 
warfare, 19001980, in: L. Heerma van Voss, H. Diederiks (ed.), Industrial conflict. Papers presented to the fourth 
British-Dutch conference on Labour History, Amsterdam 1988.
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krachtsverhoudingen in Nederland niet gemakkelijk tot stand te brengen en stond boven-
dien haaks op de koers van het coöperatief overleg van de Nederlandse vakbeweging.

Uit de laatste belemmering vloeide een andere voort. Overleg over belangrijke ontwik-
kelingen rond de Arbeidspool vond veelal plaats in beslotenheid; compromissen kregen 
langzaam vorm en informatie kwam spaarzaam of laat vrij. Ondernemingsraad en actie-
comité stonden daar buiten en konden slechts een beperkte invloed uitoefenen. Zo waren 
bijvoorbeeld de contacten van de bondsbestuurders met de bemiddelingscommissie niet 
openbaar, bleef de financiering van het akkoord duister, hing mist rond de kandidaat 
kopers en faalde het toezicht op de besteding van de Melkert gelden.

Hoewel van invloed, was het niet deze beperking waardoor de ondernemingsraad en 
het actiecomité in de laatste fase de leiding over de gevoerde strijd kwijtraakten. De tegen-
draadse macht die ze met en via de poolarbeiders ontwikkelden, bleek niet opgewassen 
te zijn tegen de maatschappelijk erkende macht van samenwerkende bondsbestuurders, 
gemeentebestuur, arbeidsvoorziening en havenondernemers.118 De afzonderlijke situatie 
van de Arbeidspool bood de ondernemingsraad, het actiecomité en de poolarbeiders in dat 
stadium geen mogelijkheden de gerezen machtsverhouding te doorbreken.

De aankomende periode van Span en Spano kende geen gedwongen ontslagen. Toen 
vlak voor Kerstmis 1998, midden in fase 2, de manager van Span – E.D. Pront – het 
collectief ontslag aanvroeg van 96 arbeiders, was dat tegen de verwachtingen van de 
betrokken arbeiders.119 Voor een deel van deze groep was dat aanleiding het ontslag 
bij de rechter aan te vechten. Uitgroeiend tot 26 man en de deelname van een achttal 
vrouwen sloegen zij een lange en onoverzichtelijke weg in van juridische procedures.
Vrijwel aan het begin daarvan stond een ‘voorlopig getuigenverhoor’. Een rechtsmiddel 
dat ontbrekende informatie verzamelt en de procesmogelijkheden aftast. De getuigen 
staan onder ede, waarmee de verklaring dezelfde bewijskracht krijgt als die in de 
eigenlijke zitting. Mede omdat het bestuur van Span geen verslagen publiceerde, 
kwam uit die verhoren een schat aan informatie beschikbaar. Hierdoor ontstond de 
mogelijkheid een gedetailleerde reconstructie te maken van de gebeurtenissen. In die 
context komen de anderhalf jaar Span en de begintijd van Spano aan de orde. De groep 
van 26 zal daarin op de voet gevolgd worden.120

118  Van de aardbodem verdwenen leek het rapport van Coopers & Lybrand over een nieuwe havenpool (12 
november 1997, zie noot 5). Alle betrokkenen verbonden zich eraan, maar zwegen. Weliswaar ging in het rapport 
de voorkeur uit naar een aantal van 99 vaste arbeiders, ook de omvang van 111 werd winstgevend beschouwd, zij 
het met een hoger “omvalrisico”. Omdat de conclusies aansloten op het convenant en de opdrachtgever/wethouder 
belang had bij een geslaagde bemiddeling, bood het rapport aangrijpingspunten voor voortgezette acties. Maar 
zelfs zich daarover beraadden, was de poolarbeiders niet gegund - H. Boot, Nieuwe gegevens geven te denken, in: 
Solidariteit, oktober 2000.
119  E.D. Pront, manager SPAN, Aan Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord Holland, Melding 
collectief ontslag, 22 december 1998.
120  Een relatie met de ontwikkelingen in Rotterdam onderhield of organiseerde de groep niet. Ook andersom 
legde de laatste generatie SHB’ers geen contacten met hun Amsterdamse collega’s. Om die reden sloot in deze 
studie het CAO-akkoord van april 1998 de aandacht voor de SHB af.




