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Voorwoord d 

Dee oprichting van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de 
Universiteitt van Amsterdam, in 1993, luidde voor mij een nieuwe fase in. Samen met 
iMES-directeurr Rinus Penninx maakte ik de overstap van de Vakgroep Methoden en 
Techniekenn van de Vrij e Universiteit naar de Universiteit van Amsterdam, om bij dit 
kersversee instituut aan de slag te gaan. Ik ben Rinus veel dank verschuldigd voor de 
wijzee waarop hij me, eerst als mijn scriptiebegeleider en later als mijn promotor, de 
kneepjess van het verrichten van onderzoek en het enthousiasme voor minderheden-
studiess heeft bijgebracht. 

Eenn van mijn eerste werkzaamheden bij het IMES was het schrijven van een voorstel 
voorr een vergelijkend onderzoek naar de houding van West-Europese vakbonden 
tegenoverr immigratie en immigranten, dat in samenwerking met het Internationale 
Instituutt voor Sociale Geschiedenis zou worden uitgevoerd. Daarbij werd me - als ik 
hett onderwerp 'leuk genoeg' vond - de gelegenheid geboden hier ook een promotie-
projectt aan te koppelen. Het resultaat hiervan ligt voor u. Mij n begeleiders, Jan Lucassen, 
Marcell  van der Linden en Rinus Penninx, ben ik dankbaar voor hun kritisch, maar 
immerr opbouwend commentaar op mijn manuscript. De niet aflatende geestdrift 
waarmeee zij de (deel) resultaten met me bespraken, werkte zeer inspirerend. 

Bijj  de totstandkoming van dit boek hebben veel (ex-)FNv'ers en CNv'ers een rol 
gespeeld.. Het is onmogelijk om hen allemaal persoonlijk te bedanken, maar ik wil Nel-
sonn Cid Jara, Talip Demirhan, Klaas van der Meer (die inmiddels helaas is overleden) 
enn Ariane Blokzijl met name noemen. Ook de geïnterviewde werknemers van de 
Nederlandsee Spoorwegen ben ik veel dank verschuldigd voor de bereidwilligheid waar-
meee zij hun medewerking hebben verleend. Met name Max Rorak en Sabri Akbulut 
zijnn zeer behulpzaam geweest bij het verstrekken van achtergrondinformatie en het 
wegwijss maken in het bedrijf. 

Yolandee Brands, de voormalige secretaresse vann het IMES, was vooral in de begin-
fasee een grote organisatorische steun en toeverlaat. Met Anja van Heelsum en Rick 
Wolfff  deelde ik een kamer, waar we behalve het voeren van inhoudelijke discussies 
heell  wat hebben afgelachen. Mede door hen en de overige collega's van het IMES heb 
ikk mijn aio-periode als erg plezierig ervaren. Jan Rath dank ik voor het kritisch door-
lezenn en becommentariëren van delen van het manuscript, Heleen Ronden voor de 
eindredactiee en Michael Dallas voor de correctie van de Engelse samenvatting. Mij n 
(nieuwe)) collega's van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies van de Universi-
teitt van Amsterdam, Jelle Visser en Mare van der Meer, ben ik erkentelijk voor de 
ruimtee die zij mij in de eindfase hebben geboden om het manuscript af te ronden. 



Tott slot wil ik degenen bedanken die het meest onder dit boek hebben 'geleden' en 
mijj  moreel hebben ondersteund. Dit zijn mijn huisgenoten Edson en Yanay Koorn-
dijk,, die wel erg veel geduld met me hebben gehad, en natuurlijk mijn ouders, zonder 
wierr vele oppaswerk dit project nooit tot een goed einde was gekomen. Aan hen draag 
ikk dit boek op. 

JudithJudith Roosblad 
Amsterdam,, mei 2002 
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Inleidin g g 

Inn de periode volgend op de Tweede Wereldoorlog herstelde de Nederlandse econo-
miee zich relatief snel. De wederopbouw was zelfs zo succesvol dat er in sommige sec-
torenn van de Nederlandse arbeidsmarkt al spoedig een tekort aan arbeidskrachten 
ontstond.. Om dit probleem het hoofd te bieden, werden vanaf het midden van de 
jarenn vijfti g buitenlandse arbeiders aangetrokken, waartoe ook speciale wervings- en 
tewerkstellingssystemenn werden ontwikkeld. Het eerste officiële, van overheidswege 
gereguleerdee wervingsakkoord werd in i960 gesloten, met Italië, daarna volgden 
akkoordenn met andere mediterrane landen als Spanje (1961), Portugal en Turkije 
(1964),, Griekenland (1966), Marokko {1969) en Tunesië en Joegoslavië (1970). 

Bijj  de werving en tewerkstelling van deze buitenlandse werknemers was (direct en 
indirect)) een groot aantal actoren betrokken. Daarbij ging het niet alleen om de natio-
nalee overheid, maar ook om lokale overheden, (potentiële) werkgevers en instituties 
alss werkgevers- en werknemersorganisaties - om hier de belangrijkste partijen te noe-
men.. Deze gevestigde partijen reguleerden gezamenlijk de arbeidsmarkt, maar had-
denn daar ook ieder voor zich eigen belangen te verdedigen; belangen die voor een 
groott deel ook hun houding tegenover (de komst van) buitenlandse arbeiders bepaal-
den.. In dit boek staat die houding van een van deze actoren centraal, namelijk die van 
dee georganiseerde arbeiders en hun vakbonden, oftewel de Nederlandse vakbeweging. 

Dee Nederlandse vakbeweging is in de loop van de twintigste eeuw tot een invloedrijk 
instituutt uitgegroeid en is, naast de overheid en werkgeversorganisaties, een zeer 
belangrijkee rol gaan spelen in het sociaal-economische besluitvormingsproces. Juist 
vanwegee die positie en rol móest zij vanaf het midden van de jaren vijfti g ook wel een 
standpuntt innemen over arbeidsmigratie, alsook beleid formuleren ten behoeve van 
dee arbeidsmigranten die op dat moment reeds deel uitmaakten van de groepen werk-
nemerss die zij geacht werd te representeren. Immers, het belangrijkste doel van de 
vakbondenn was het beschermen van de individuele en collectieve belangen van werk-
nemerss tegenover werkgevers en alle overige instanties die de sociaal-economische 
positiee van werknemers konden beïnvloeden (Reynaerts & Nagelkerke 1982). Het 
wass dan ook in het belang van de bonden zo veel mogelijk werknemers te organise-
ren.. Derhalve leek de vakbeweging ook dé aangewezen organisatie om de belangen 
vann de buitenlandse arbeiders te behartigen. Maar dééd zij dat ook? Zo ja, hoe? En zo 
nee,, waarom niet? 
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Overr de houding van de Nederlandse vakbeweging tegenover de naoorlogse immi-
gratiee en de aanwezigheid van immigranten in de Nederlandse samenleving, alsmede 
overr de factoren die hierop van invloed zijn, is weinig bekend. In Nederland is 
althanss tot nu toe nauwelijks systematisch onderzoek naar dit onderwerp verricht.' 
Dee hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn echter niet uniek voor Nederland. Ook 
anderee West-Europese landen gingen halverwege de jaren vijfti g over tot het aantrek-
kenn van buitenlandse arbeidskrachten. In deze landen is meer  onderzoek gedaan naar 
dee relatie tussen vakbonden en arbeidsmigranten/ In enkele van deze studies zijn 
vakbewegingenn in diverse West-Europese landen op dit thema met elkaar vergeleken, 
maarr dit is zelden in historisch perspectief gedaan.' Om deze lacune te vullen, hebben 
hett Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en het Instituut 
voorr Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam een historisch 
onderzoeksprojectt opgezet naar de houding van vakbonden tegenover de naoorlogse 
immigratiee en immigranten. Dit project omvat twee deelprojecten. In het eerste is 
hett beleid van vakcentrales van zeven landen (West-Duitsland, Zweden, Frankrijk, 
Groot-Brittannië,, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland) vergeleken in de periode 
vann i960 tot 1993.4 Het tweede deelproject - de onderhavige studie — geeft een verdie-
pingg van de Nederlandse casus. In deze studie wordt de houding van de Nederlandse 
vakbewegingg op drie niveaus (centrale, bonden en de werkvloer) in (nagenoeg) het-
zelfdee tijdvak geanalyseerd en vergeleken met de bevindingen uit het Europese deel-
project.. Om een systematische vergelijking mogelijk te maken, zijn beide projecten 
vanuitt een en hetzelfde analytische kader verricht. Daartoe zijn op basis van de op de 
West-Europesee context gestoelde literatuur drie hoofddilemma's geformuleerd waar-
meee vakbewegingen worden geconfronteerd in het geval van immigratie en immi-
grantenn (Penninx & Roosblad 2000b: 4-12),5 alsmede enkele mogelijk verklarende 
factorenn voor (verschillen in) hun opstelling (Penninx & Roosblad 2000b: 13-16). In 
hett onderstaande werk ik deze dilemma's uit en laat ik vervolgens, ter illustratie, zien 
hoee de diverse Europese vakbonden daarmee in de praktijk zijn omgegaan. De ver-
klarendee factoren komen verderop in deze inleiding aan bod. 

Dri ee dilemma's van vakbonden 

HetHet immigratiedilemma: coöperatie of verzet tegen immigratie? 

Hett eerste dilemma waarvoor de vakbeweging zich gesteld zag, was of zij al dan niet 
zouu meewerken aan het beoogde immigratiebeleid van overheid en werkgevers, en zo 
ja,, onder welke condities zij dat wenste te doen. Aan de ene kant vreesden de vakbon-
denn aanvankelijk dat de komst van immigranten tegen de directe belangen van hun 
'eigen'' leden indruiste, omdat daarmee het loonniveau laag kon worden gehouden en 
zijj  het als hun taak beschouwden hun leden hiertegen te beschermen. Ook waren ze 
bangg dat er een arbeidersreserve zou ontstaan en er in tijden van arbeidsconflicten 
eenn alternatieve bron van arbeid zou zijn. Aan de andere kant realiseerden zij zich ook 
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datt buitenlandse werknemers in bepaalde industriële sectoren hard nodig waren om 
dee productie draaiende te houden. Bovendien kende de vakbeweging, althans op 
papier,, een traditie van internationale solidariteit; een al te openlijk verzet tegen bui-
tenlandsee arbeiders zou, zo dit al wenselijk was, hiermee op gespannen voet staan.* 

Welkee standpunten Europese bonden ook innamen en welke invloed zij ook op de 
toelatingg van arbeidsmigranten hadden, de uitkomst was dat er in de meeste West-
Europesee landen tussen 1955 en 1973 een specifiek arbeidsmigratiesysteem in het leven 
werdd geroepen. Een van de belangrijkste kenmerken van dit systeem was dat het 
tewerkstellenn van arbeidsmigranten als tijdelijk werd beschouwd. Op de korte termijn 
zoudenn zij zo het tekort aan ongeschoolde en laaggeschoolde arbeidskrachten kunnen 
compenserenn en daarmee de productie veilig kunnen stellen. Op de langere termijn 
zoudenn zij als buffer kunnen dienen in tijden van dalende conjunctuur; in tijden van 
werkloosheidd daarentegen, konden zij weer worden teruggestuurd naar het land van 
herkomst.. Later werden nieuwe argumenten voor het tijdelijke karakter van de te-
werkstellingg toegevoegd. Door het inzetten van tijdelijke arbeidskrachten kon de 
noodzakelijkee overschakeling van een arbeidsintensieve productie naar een moder-
nere,, kapitaalintensieve en geautomatiseerde productie worden uitgesteld. Daarnaast 
werdenn zij gebruikt als buffer voor industrieën die op korte termijn naar het buiten-
landd zouden worden verplaatst. 

Dezee argumenten duiden erop dat het uitgangspunt van 'tijdelijkheid' voorname-
lij kk werd geformuleerd ter bescherming van nationale economische belangen en ook 
vanuitt deze optiek uiteindelijk werd vastgelegd in de onderlinge afspraken tussen 
overheid,, werknemers en werkgevers. Bovendien paste dit uitgangspunt aanvankelijk 
ookk uitstekend bij de doelstellingen en motieven van de arbeidsmigranten zélf, die 
veelall  in korte tijd zo veel mogelijk geld wilden sparen om daarna weer terug te keren 
naarr het herkomstland. Door de arbeidsmigratie als tijdelijk te definiëren, werd het 
voorr de vakbonden hoe dan ook moeilijker zich daartegen te verzetten, aangezien hun 
belangrijkstee bezwaren daarmee zouden worden geneutraliseerd: de vrees dat arbeids-
migratiee ten koste zou gaan van de 'eigen' werknemers en van hun onderhandelings-
positiee tegenover werkgevers. 

HetHet inclusiedilemma: inclusie ofexclusie van immigranten? 

Hett gegeven dat eind jaren vijftig , begin jaren zestig reeds grote aantallen arbeids-
migrantenn deel uitmaakten van de West-Europese samenlevingen, plaatste de bonden 
voorr een tweede dilemma: moesten zij deze (nieuwe) werknemers in hun organisaties 
opnemenn of hen daar juist geheel of gedeeltelijk buiten houden? Enerzijds beseften de 
bondenn - vooral toen gaandeweg duidelijk werd dat een groot deel van de immigran-
tenn zich permanent had gevestigd en buitenlandse arbeiders zelf acties ondernamen 
terr verbetering van hun (arbeids)positie - dat het van groot belang was dat ook immi-
grantenn lid werden. Exclusie zou tot een splitsing van de arbeidersklasse kunnen lei-
denn en daarmee tot een verzwakking van de onderhandelingspositie van de vakbewe-
ging.. Anderzijds zou inclusie van immigranten tegen de belangen van de 'eigen leden' 
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kunnenn indruisen, of althans door bepaalde groepen binnen de vakbeweging zo kun-
nenn worden gepercipieerd.7 

Ditt tweede dilemma stond niet op zich, maar was onlosmakelijk verbonden met 
hett immigratiedilemma. Castles en Kosack (1973: 128) verwoorden deze samenhang 
alss volgt: 

Thee trade unions find themselves in a dilemma. It may seem logical to oppose 
immigration,, but once there are immigrant workers in the country, it is essential to 
organizee them - not only in their own interests, but also in the interests of the 
workers.. If the unions oppose immigration initially and even continue to do so, 
theyy may find that the immigrants do not trust them and are unwilling to join. 
Wheree this happens, the unions have the worst of both worlds. Not strong enough 
too prevent immigration, their attempts to do so only serve to alienate the new 
workerss from them. The result is a weakening of the unions and the deepening of 
thee split in the working class. Thus there is a potential contradiction between trade 
unionn policies towards immigration on the one hand and policies towards the 
immigrantt workers once they are in the country, on the other.' 

Ditt dilemma speelde reeds in de beginfase van de arbeidsmigratie, maar kreeg halver-
wegee de jaren zeventig een extra dimensie toen ook de gezinshereniging op gang 
kwam.. Hierdoor werd de gemeenschaps- en organisatievorming onder immigranten 
gestimuleerd,, waarbij sommige van deze organisaties (ook) activiteiten in relatie tot de 
arbeidsmarktpositiee van immigranten ontwikkelden. Daarbij werden weliswaar geen 
eigenn vakbonden opgericht, maar waren deze organisaties wel in staat in tijden van 
(arbeids)conflictenn de eigen gemeenschap te mobiliseren. In zulke gevallen stond de 
vakbewegingg voor een vergelijkbaar dilemma: moest zij met deze immigrantenorgani-
satiess samenwerken of moest zij deze juist beschouwen als een bedreiging voor de een-
heidd van de vakbeweging of, specifieker, voor de monopoliepositie van de bonden? 

Aann dit dilemma werd een dimensie toegevoegd toen de overgang van tijdelijke 
immigratiee naar permanent verblijf ook de Europese overheden voor de vraag stelde in 
hoeverree zij hun immigrantenbeleid hierop moesten aanpassen. Sommige overheden 
formuleerdenn bijgevolg een expliciet integratiebeleid, andere bleven vasthouden aan 
dee oude definitie van tijdelijk verblijf en beschouwden maatregelen ter bevordering 
vann integratie dan ook als overbodig - ondanks het feit dat vele immigranten er reeds 
jarenn woonden en werkten.' In welke mate de bonden zich door dit overheidsbeleid, 
inn welke vorm dan ook, hebben laten beïnvloeden en/of hier een bijdrage aan hebben 
geleverd,, hing sterk af van de standpunten die zij bij het eerste en tweede dilemma 
haddenn ingenomen. Vakbonden die insluiting van immigranten binnen hun eigen 
gelederenn voorstonden, ondersteunden een actief integratiebeleid; dit gold omgekeerd 
niett voor de bonden die zich tegen immigratie verzetten en/of de immigratie als een 
tijdelijkk fenomeen bleven beschouwen. 
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HetHet belangendilemma: alleen algemene of ook specifieke belangenbehartiging? 

Ookk wanneer vakbonden inclusie van immigranten voorstonden en ervan uitgingen 
datt autochtone en allochtone werknemers dezelfde belangen hadden, werden zij dage-
lijk ss geconfronteerd met bestaande of vermeende verschillen tussen beide categorieën 
werknemers.100 In sommige gevallen leidden deze verschillen tot specifieke behoeften 
vann immigranten, wat de vakbond voor een derde dilemma stelde: moest zij uitslui-
tendd opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van beide groepen werknemers 
off  moest ze zich ook inzetten voor de specifieke belangen van allochtone werknemers? 
Inn het eerste geval liep de vakbeweging het risico ongelijke 'gevallen' gelijk te behande-
len;; buitenlandse werknemers namen immers ten opzichte van autochtonen een on-
gunstigerr startpositie in en bij gelijke behandeling zou deze achterstand gehandhaafd 
blijven.. In het tweede geval was er het risico dat autochtone werknemers zich tekort 
gedaann voelden en zich wellicht tegen maatregelen zouden verzetten. Kortom, de vak-
bewegingg zag zich voor twee alternatieven gesteld die beide onaantrekkelijke kanten 
hadden.. De Jongh et al. (1984: 219) noemen dit dilemma het 'gelijkheid-versus-
bijzondere-behandeling-dilemma'. . 

Dee mate waarin vakbonden specifiek immigrantenbeleid hebben gevoerd, vari-
eert,, zoals ook het type maatregelen verschilt. De meeste maatregelen waren erop 
gerichtt de communicatie met immigranten te verbeteren (zoals het geven van taalcur-
sussen,, het vertalen van documenten of het aanstellen van speciale intermediairs). 
Anderee regelingen waren meer gericht op de verbetering van hun positie, zoals het 
sluitenn van overeenkomsten met werkgevers voor het creëren van (fysieke) ruimte 
voorr culturele of religieuze activiteiten (religieuze feestdagen, gebedsruimten op de 
werkvloer)) of het afspreken van positieve-actiemaatregelen. Sommige maatregelen 
warenn er ook op gericht immigranten in de eigen vakbondsorganisatie te integreren. 
Ditt gebeurde bijvoorbeeld door het instellen van speciale afdelingen die zich met min-
derhedenbeleidd bezighielden, of het aanbieden van faciliteiten om zich binnen de 
organisatiee op etnische basis te organiseren. Dit ging soms gepaard met maatregelen 
diee immigranten in staat moesten stellen om volledig en op basis van gelijkwaardig-
heidd in de organisatie te participeren, bijvoorbeeld door het voeren van een actief 
non-discriminatiebeleid,, het implementeren van positieve actie, of het streven naar 
evenredigee vertegenwoordiging op alle functieniveaus. De laatstgenoemde maatrege-
lenn wekten in de praktijk veel meer weerstanden op dan de overige regelingen. 

Vrankenn (1990: 63) zet twee modellen tegen elkaar af voor de wijze waarop buiten-
landsee arbeiders binnen vakbonden zijn georganiseerd: het 'internationalistische' model 
enn het 'pluralistische' of 'diversiteitsmodeT. Het eerste model sluit iedere vorm van orga-
nisatiee langs etnische of nationaliteitslijnen uit. Dit model domineert in socialistische en 
communistischee vakbonden, én in landen die maar één vakfederatie tellen. Het diversi-
teitsmodel,, dat de oprichting van buitenlandse arbeidersorganisaties binnen bonden toe-
staatt en zelfs aanmoedigt, overheerst vaak bij christen-democratische bonden. Het is ech-
terr de vraag of'pluralistische' bonden ook per definitie meer voor immigranten doen en 
zichh meer op specifieke belangenbehartiging richten dan 'internationalistische' bonden. 
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DeDe dilemma's geïllustreerd 

HetHet immigratiedilemma 
Inn de meeste Noordwest-Europese landen onderkende de vakbeweging het dilemma 
datt ontstond bij massale immigratie. De vakbonden die voldoende invloed hadden, 
steldenn strikte voorwaarden bij de toelating en werving van immigranten en zorgden 
ervoorr dat bestaande afspraken, zoals vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao's),, niet werden ondermijnd. Op deze manier probeerden zij op voorhand de 
nadeligee gevolgen van immigratie te neutraliseren en het aantal immigranten beperkt 
tee houden. Schmitter (1981) constateert bijvoorbeeld dat de Duitse vakcentrale (de 
Deutscherr Gewerktschaftsbund, DGB) vanwege haar nauwe samenwerking met so-
cialee partners en haar sterke machtspositie in het politiek-sociale besluitvormings-
process veel invloed heeft kunnen uitoefenen op het immigratieproces. Hierdoor heeft 
dee DGB min of meer zeker kunnen stellen dat arbeidsmigranten niet als een industrieel 
reservelegerr werden gebruikt. Zij deed dat door bij arbeidsaangelegenheden gelijke 
rechtenn te eisen en door te proberen immigranten te organiseren." Ook in Oostenrijk 
hadd de vakcentrale (de Österreichischer Gewerkschaftsbund, (ÖGB) enige controle op 
hett immigratiebeleid. Hier stelden de sociale partners onder andere quota voor het 
jaarlijksee aantal te rekruteren arbeiders vast (Bauböck & Wimmer 1988; Gachter 
2000).. De Franse en Zwitserse vakbonden stonden vrij negatief tegenover immigra-
tie.111 Zij hebben echter weinig invloed kunnen uitoefenen op het immigratieproces. 
Ditt heeft wellicht te maken met het feit dat zowel de Franse als de Zwitserse vakbon-
denn (op nationaal niveau) een vrij zwakke machtspositie hebben.1' Het beeld dat ont-
staatt is dat vakbewegingen, althans de sterkere onder hen, voorwaarden proberen te 
scheppenn waaronder immigratie tot stand komt. Zij zijn echter nergens sterk genoeg 
geweestt om immigratie geheel te gaan. 

HetHet inclusiedilemma 
Voorr de vakbeweging was het van strategisch belang dat ook buitenlandse arbeiders 
zichh bij haar aansloten. Tegelijkertijd moest in de gaten worden gehouden dat de 
'eigen',, autochtone leden zich niet tekort gedaan zouden voelen. 

Err zijn enkele graadmeters voor de mate waarin de vakbeweging erin slaagde 
immigrantenn in haar organisatie op te nemen. Een eerste indicator is de organisatie-
graadd van allochtone werknemers, die per land grote verschillen laat zien. In Groot-
Brittanniëë is de organisatiegraad van West-Indiërs en Aziatische werknemers aan-
zienlijkk hoger dan die van autochtone werknemers (56 versus 47 procent in 1982). Dit 
verschill  wordt volgens Vranken (1990: 61) veroorzaakt door een oververtegenwoordi-
gingg van allochtone werknemers in die sectoren waarin de vakbonden juist het sterkst 
zijnn georganiseerd. In Duitsland is de organisatiegraad van allochtone werknemers 
vergelijkbaarr met die van autochtone - respectievelijk 30,8 en 33,4 procent in 1980 
(Vrankenn 1990: 61). In Frankrijk zijn allochtone werknemers minder georganiseerd 
dann autochtone -15 versus 20 procent in 1981 (Vranken 1990: 62). Er zijn helaas geen 
betrouwbaree cijfers voor Nederland voorhanden, omdat de meeste vakbonden daar 



Inleiding Inleiding 

hunn leden niet op etnische afkomst of nationaliteit registreren.'4 De organisatiegraad 
magg overigens niet zonder meer als indicator worden genomen van de mate waarin is 
geprobeerdd allochtone arbeiders te organiseren. Sommige vakbonden hanteren bij-
voorbeeldd een closed sbop-systeem - wat inhoudt dat degenen die werkzaam zijn in 
eenn bepaalde bedrijfstak ook automatisch lid zijn van een bond -, waardoor de orga-
nisatiegraadd op zich weinig zegt. 

Eenn andere graadmeter is de mate waarin vakbonden opkomen voor de belangen 
vann allochtone werknemers in reguliere arbeidsovereenkomsten en in conflictsituaties 
(stakingenn en dergelijke). Daarnaast is binnen de vakorganisaties zelf het percentage 
immigrantenn op sleutelposities een indicator. De Duitse DGB, bijvoorbeeld, richtte 
voorr nieuw gearriveerde immigranten speciale advies- en consultatiebureaus op 
(Schmitterr 1981). In het geval van de Italiaanse immigranten deed zij dit in samen-
werkingwerking met de niet-communistische Italiaanse vakbondsfederaties. Verder verzorgde 
dee DGB trainingen voor buitenlandse leden en functionarissen, en organiseerde zij 
seminarss en conferenties in de moedertaal van de diverse groepen buitenlandse werk-
nemers.. Deze activiteiten hebben geleid tot een hoog ledental en een duidelijke verho-
gingg in het aantal buitenlandse vakbondsvoorlieden." In Zwitserland is er aanzienlijk 
minderr gedaan om arbeidsmigranten te organiseren en hun belangen te behartigen. 
Dee Zwitserse vakbonden voorzagen niet in officiële consultatie- en adviescentra en 
lietenn de sociale, economische en politieke aangelegenheden van immigranten over 
aann particuliere initiatieven. Zij trainden ook nauwelijks buitenlandse kaderleden 
(Schmitterr 1981). Ook in Oostenrijk heeft de vakbeweging zich weinig inspanningen 
getroost.. De Oostenrijkse ÖGB heeft zich zelfs sterk verzet tegen een verandering van 
hett Arbeitsverfassungsgesetz - een wet die het buitenlandse werknemers onmogelijk 
maaktt om kaderfuncties binnen de vakbonden te vervullen -, omdat dit ten koste zou 
gaann van de 'eigen' kaderleden (Bauböck & Wimmer 1988; Gachter 2000). 

HetHet belangendilemma 
Vakbondenn namen ook over de belangenbehartiging verschillende standpunten in. 
Sommigee bonden bleven de arbeidsmigratie als tijdelijk definiëren en hadden al bij 
hett tweede dilemma niet gekozen voor integratie en positieverbetering van buiten-
landsee werknemers, zoals de Oostenrijkse vakbeweging. In dit geval lag de uitkomst 
vann het derde dilemma al vast en werd geen aandacht besteed aan specifieke behoeften 
vann buitenlandse werknemers (Gachter 2000). Andere bonden troffen wél speciale 
maatregelenn en boden voorzieningen ter verbetering van de positie van immigranten, 
zoalss de Duitse DGB en de Nederlandse vakbeweging. Dat dit niet vanzelfsprekend 
gebeurde,gebeurde, illustreert Wrench (1987:162) in de Britse casus. De Britse Trades Union 
Congresss (TUC) hanteerde lange tijd een 'kleurenblindbeleid': de vakbondsleiding zag 
geenn verschil tussen problemen van zwarte arbeiders en die van de (witte) arbeiders-
klassee in het algemeen. Formeel nam de TUC wel een antidiscriminatiestandpunt in 
jegenss Commonwealth-immigranten, maar door het laisser faire-beleid gebeurde daar 
inn de praktijk weinig mee en bleek de TUC in een aantal gevallen een ambivalente of 
zelfss negatieve houding in te nemen tegenover Commonwealth-immigranten. Het 
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'kleurenblindbeleid**  leidde er uiteindelijk toe dat er geen aandacht werd geschonken 
aann het ontwikkelen van specifieke beleidsmaatregelen. Rond 1974 kwam er verande-
ringg in het vakbondsbeleid. Vele bonden erkenden officieel de noodzaak om van het 
laisserr faire-beleid af te stappen en een actiever rol te gaan spelen. Bovendien was er in 
hett begin van de jaren zeventig een groeiende bezorgdheid over de extreem-rechtse 
partijj  National Front. De TUC begon, nadat ze haar tegenstand tegen wetgeving over 
rassenrelatiess had laten vallen, actief campagne te voeren tegen racisme binnen haar 
bewegingg (Wrench 1987, 2000). 

Verklaringenn voor  de houding van vakbonden 

Voorr de hiervoor geschetste opstelling worden in de (genoemde) literatuur diverse ver-
klaringenn gegeven. In de studie van Penninx en Roosblad (2000a) zijn deze (mogelijk) 
verklarendee factoren in een viertal typen factoren samengevoegd (Penninx & Roosblad 
2000b:: 13-16), te weten: de machtspositie van de vakbeweging in de samenleving, eco-
nomischee en arbeidsmarktfactoren, factoren die samenhangen met de samenleving in 
hett algemeen en, tot slot, factoren die samenhangen met de kenmerken en percepties 
vann immigranten zelf. Ik licht deze factoren hier verder toe, en formuleer daarbij tevens 
veronderstellingenn over de richting waarin zij kunnen uitwerken. 

DeDe machtspositie van de vakbeweging 

Dee veronderstelling achter deze factor is dat hoe machtiger een vakbeweging is, hoe 
doeltreffenderr zij haar invloed zal kunnen aanwenden het immigratiebeleid van de 
overheidd in een voor haar gunstige richting te sturen. 

Dee machtspositie van de vakbeweging komt vooral tot uitdrukking in de positie 
diee zij binnen het nationale sociaal-economische besluitvormingsproces inneemt. 
Europesee vakbonden zijn geïnstitutionaliseerde belangenorganisaties, die in veel 
gevallenn samen met de overheid en andere belangenorganisaties, zoals werkgevers-
organisaties,, in sterke mate de sociaal-economische ontwikkelingen sturen. Naarmate 
dee positie van de vakbeweging binnen het besluitvormingsproces sterker is, kunnen 
overheidd en andere sociale partners moeilijker om haar eisen heen. In het geval van 
immigratie(beleid)) houdt dat in dat zij beter in staat zal zijn arbeidsmigratie tegen te 
gaan,, of de maatregelen van overheid en werkgevers zodanig te beïnvloeden dat de 
voorr haar mogelijk nadelige effecten van immigratie worden gereduceerd.'7 Bij deze 
hypothesee wordt er impliciet van uitgegaan dat de vakbeweging zich per definitie 
tegenn arbeidsmigratie verzet of zich daar op zijn minst terughoudend tegenover 
opstelt. . 

Daarnaastt is het aantal leden dat een vakbeweging vertegenwoordigt van belang: 
hoee hoger het percentage vertegenwoordigde werknemers, des te sterker zal haar 
onderhandelingspositiee zijn. Bovendien speelt het aantal vakcentrales een rol: is de 
vakbewegingg unitair of gefragmenteerd georganiseerd? In een aantal landen (Duits-
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land,, Zweden en Groot-Brittannië) is er slechts één koepelorganisatie waarbij vrijwel 
allee vakbonden zijn aangesloten en die derhalve een groot deel van de werknemers ver-
tegenwoordigt.. In andere landen (waaronder Nederland, België en Zwitserland) zijn 
err meerdere centrales, verdeeld langs politieke of religieuze scheidslijnen. De verwach-
tingg is dat hoe unitaristischer de vakbeweging is gestructureerd, hoe krachtiger zij zal 
kunnenn optreden. Verder kan het al dan niet hebben van een speciale band met een 
aann de macht zijnde politieke partij de machtspositie beïnvloeden. Heeft een vakbe-
wegingg die band wél, dan zal zij beter in staat zijn haar eisen op de politieke agenda te 
krijgen. . 

Tott slot is van belang of de vakbeweging centralistisch dan wel decentralistisch is 
georganiseerd.. Beide vormen van organisatie hebben voor- en nadelen. Sterk centra-
listischh georganiseerde vakbonden, zoals de Nederlandse, kunnen op nationaal niveau 
eenn sterke positie innemen, maar tegelijkertijd op het niveau van de werkvloer zwak 
zijnn georganiseerd.'8 Dat laatste bemoeilijkt de behartiging van die belangen (van 
immigranten)) die met de directe werksfeer hebben te maken (bijvoorbeeld discrimi-
natiee op de werkvloer). Op hun beurt kunnen sterk decentraal georganiseerde vak-
bonden,, zoals de Zwitserse, op nationaal niveau een zwakke positie innemen, maar 
tegelijkertijdd op lokaal of regionaal niveau juist relatief machtig zijn." 

Dee houding van vakbonden bij het inclusie- en belangendilemma laat zich minder 
goedd door de variabele 'machtspositie' verklaren dan die bij het immigratiedilemma. 
Bijj  de eerstgenoemde dilemma's is althans een causale relatie moeilijk op voorhand 
aannemelijkk te maken, bijvoorbeeld in de vorm van de stelling 'hoe sterker/zwakker 
dee machtspositie, des te sterker/zwakker de inclusie/exclusie en/of de specifieke 
belangenbehartigingg van immigranten'. Wel is aannemelijk dat wanneer de vakbewe-
gingg eenmaal haar keuzes heeft bepaald, zij die makkelijker ten uitvoer kan brengen als 
zijj  een stevige positie binnen het nationale sociaal-economische besluitvormings-
process inneemt. 

EconomischeEconomische en arbeidsmarktfactoren 

Dee houding van de vakbeweging hangt in de tweede plaats sterk samen met economi-
schee ontwikkelingen, in het bijzonder ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In tijden 
vann overvloedig binnenlands arbeidsaanbod en geringe vraag zal zij geneigd zijn zich 
tegenn verdere immigratie te verzetten. In het omgekeerde geval zal zij geneigd zijn mee 
tee werken, maar zal een sterke vakbeweging daaraan ook voorwaarden verbinden; zo 
kann zij eisen dat er quota aan de immigratie worden gesteld of kan zij bedingen dat 
werk-- en verblijfsvergunningen slechts voor een beperkte tijd worden afgegeven. 

Daarnaastt kunnen economische factoren ook in belangrijke mate de speelruimte 
bijj  het inclusie- en belangendilemma bepalen. In tijden van grote werkloosheid kan de 
(feitelijkee of vermeende) concurrentie tussen autochtonen en immigranten sterker 
wordenn (ervaren), waardoor een actief inclusiebeleid problematischer wordt. In het 
verlengdee daarvan kan er in economisch goede tijden meer ruimte zijn voor speciale 
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beleidsmaatregelenn ter verbetering van de sociaal-economische positie van immigran-
ten,, zoals positieve actie en het geven van taalcursussen en kadertrainingen. Wanneer 
dee arbeidsmarkt verslechtert, zal het draagvlak (vooral onder autochtone werknemers) 
voorr zulke maatregelen verkleinen en zullen bonden eerder geneigd zijn voorrang te 
gevenn aan algemene belangen boven specifieke belangen van immigranten. 

DeDe samenleving 

Dee vakbeweging staat niet los van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. De 
publiekee opinie, de politieke structuur, het overheidsbeleid, de media en de wet- en 
regelgevingg zijn allemaal factoren die het vakbondsbeleid kunnen beïnvloeden. Zo 
ookk kunnen vakbonden de reacties op immigratie en immigranten van andere belang-
rijkee institutionele actoren in de samenleving, zoals lokale en nationale overheden, 
belangenorganisatiess of politieke partijen, in hun beleid niet negeren. Maar vakbon-
denn kunnen ook omgekeerd de samenleving beïnvloeden, bijvoorbeeld door zich 
openlijkk en demonstratief tegen bepaalde wet- of regelgeving te verzetten of zich daar 
juistt hard voor te maken. In zulke gevallen bepaalt de samenleving veelal niet zozeer 
dee standpunten van de vakbeweging, als wel haar agenda. 

KenmerkenKenmerken van immigranten 

Dee mate waarin de vakbeweging immigratie accepteert, kan voor verschillende groe-
penn immigranten variëren. De aan- of afwezigheid van specifieke historische banden 
mett de herkomstlanden, bijvoorbeeld, kan hierin een rol spelen.10 Tevens kunnen 
vakbondenn welwillender staan tegenover immigratie uit landen waar de vakbeweging 
langss vergelijkbare ideologische lijnen is georganiseerd." Verder kan de acceptatie 
samenhangenn met de perceptie van de cultuur en religie van bepaalde categorieën 
immigranten:: zo kunnen vakbonden zich welwillender opstellen tegenover de komst 
vann immigranten die zij, vergeleken met autochtonen of andere categorieën immi-
granten,, minder als 'anders' beschouwen. Al deze factoren kunnen vervolgens ook de 
keuzee voor inclusie dan wel exclusie beïnvloeden. 

Daarnaastt speelt een rol in hoeverre immigranten zélf zich binnen (of buiten) de 
vakbewegingg (om) kunnen of willen organiseren. Deze keuze kan bijvoorbeeld samen-
hangenn met de geplande verblijfsduur: immigranten die hun verblijf als tijdelijk 
beschouwen,, zullen zich in de regel niet zo snel bij een vakbond aansluiten. Een 
anderee factor is de kennis over de samenleving van vestiging: hoe beter immigranten 
mett die samenleving bekend zijn, des te sneller zullen zij de weg vinden naar allerlei 
instantiess en instituties. Ook kenmerken als opleiding en ervaringen met vakbonden 
inn het herkomstland kunnen een rol spelen: hoe hoger het opleidingsniveau en hoe 
beterr de opgedane ervaringen met vakbonden, des te eerder zullen immigranten 
geneigdd zijn zich bij een vakbond aan te sluiten. Verder is de rechtspositie van invloed: 
hoee beter de rechtspositie van immigranten, hoe minder zij te verliezen hebben bij 
eventuelee acties. 
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Dezee factoren kunnen ook van invloed zijn op de mate waarin immigranten op-
komenn voor hun eigen, specifieke belangen. Hoe beter zij op deze factoren 'scoren', 
dess te adequater zullen zij hun specifieke belangen weten te verdedigen en vakbonden 
ertoee kunnen aanzetten deze belangen in beleid om te zetten en in onderhandelingen 
mett de sociale partners mee te nemen. 

Dee probleemstelling 

InIn de studie van Penninx en Roosblad (2000a), die ik als leidraad voor mijn onderzoek 
naarr de houding van de Nederlandse vakbeweging jegens immigratie en immigranten 
hebb genomen, ligtt de nadruk op het niveau van de vakcentrales in de onderzochte lan-
den.. In het onderhavige onderzoek hanteer ik een breder perspectief en analyseer ik 
tevenss de opstelling van de bij die vakcentrales aangesloten vakbonden en ga ik na hoe 
inn de praktijk van alledag, op het niveau van de werkvloer, met dit vraagstuk is omge-
gaan;; in deze zin kan mijn studie worden gezien als een verdieping van de Nederlandse 
casuss zoals ik die eerder heb onderzocht." Hierbij toets ik hoe de Nederlandse vak-
bewegingg is omgegaan met de hiervoor beschreven dilemma's. Ik richt me in dit 
onderzoekk op de naoorlogse periode, waarbij de nadruk ligt op het tijdvak na i960 
-- het jaar waarin de officiële, van overheidswege gereguleerde werving en tewerkstel-
lingg van buitenlandse arbeidskrachten van start ging - tot 1997 - het jaar waarin mijn 
veldwerkk eindigde. 

Dee centrale vragen van dit onderzoek luiden: 
HoeHoe is de Nederlandse vakbeweging omgegaan met het verschijnsel (arbeids)migratie 
enen de aanwezigheid van immigranten? 

KunnenKunnen de in de West-Europese studies gevonden verklarende factoren ook in de 
NederlandseNederlandse context inzicht verschaffen? 

HoeHoe specifiek is Nederland in Europees perspectief? 

Omm tot een beantwoording van deze vragen te komen, analyseer en vergelijk ik het 
vakbondsbeleidd op drie niveaus. Ten eerste ben ik geïnteresseerd in het niveau van de 
vakcentrales: : 

WelkWelk beleid hebben de vakcentrales Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NW), 
NederlandsNederlands Katholiek Vakverbond (NKV), de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNVf(FNVf en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) gevoerd inzake immigratie 
enen immigranten? 

WelkeWelke factoren hebben in het tot stand komen van dit beleid een rol gespeeld? 

Tenn tweede onderzoek ik het niveau van de aangesloten vakbonden en ga ik na hoe 
vakbondenn op bedrijfs- of sectorniveau zijn omgegaan met de vraagstukken arbeids-
migratiee en immigranten: 

WelkWelk beleid hebben de aangesloten vakbonden ten aanzien van immigratie en immi-
grantengranten gevoerd? 
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HoeHoe hebben de vakbonden zich in de onderhandelingen met werkgevers opgesteld? 
HebbenHebben zij bij de werving en tewerkstelling van immigranten samengewerkt met 
werkgeverswerkgevers of hebben zij zich hiertegen verzet? 

HoeHoe hebben zij zich opgesteld tegenover eenmaal in dienst getreden immigranten? 
HebbenHebben zij de (specifieke) belangen van immigranten aan de onderhandelingstafel 
behartigdbehartigd of hebben zij de belangen van deze groep werknemers links laten liggen? 

InIn  hoeverre hebben de vakbonden deze werknemers in hun organisaties opgenomen? 
InIn  hoeverre zijn immigranten lid van vakbonden en in hoeverre bekleden zij binnen de 
werknemersorganisatieswerknemersorganisaties bezoldigde functies? 

Dezee analyse moet tevens een antwoord geven op de vraag hoe zich het beleid op vak-
centrale-- en vakbondsniveau verhoudt. In hoeverre wordt er een overeenkomstig 
beleidd gevoerd en wie initieert dat beleid, de centrales of de bonden? 

Tott slot ga ik na in hoeverre het beleid van vakcentrales en -bonden doorwerkt op het 
niveauu van de werkvloer: 

WelkeWelke praktijk bestaat er op de werkvloer en hoe verhoudt zich die tot het officiële 
beleidbeleid van vakcentrales en -bonden? 

Omm deze vragen te kunnen beantwoorden, heb ik op de drie genoemde niveaus ver-
schillendee methoden van dataverzameling en bronnen gebruikt. 

HetHet niveau van de vakcentrales 

Omm te kunnen bepalen welke standpunten de vakcentrales tegenover arbeidsimmi-
gratiee en immigranten hebben ingenomen, heb ik hun beleid voor de werving en te-
werkstellingg van buitenlandse werknemers en de integratie van immigranten gerecon-
strueerd.. Hiervoor heb ik diverse bronnen gebruikt. Op basis van literatuurstudie heb 
ikk dat beleid eerst chronologisch gereconstrueerd, en heb ik vervolgens nota's en rap-
portenn van de vakcentrales zelf geanalyseerd waarin zij dit beleid gestalte hebben gege-
ven.. Om dieper inzicht te krijgen in de interne besluitvorming en standpuntbepaling 
vann de vakcentrales, heb ik enkele (oud-) bestuurders en (oud-) beleidsmedewerkers 
geïnterviewdd die direct betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het beleid 
gerichtt op immigratie en immigranten. 

HetHet niveau van de vakbonden 

Voorr de beantwoording van de vraag welk beleid de aangesloten vakbonden hebben 
gevoerdd en hoe zij op bedrijfstak- of ondernemingsniveau met de thema's (arbeids-) 
immigratiee en immigranten zijn omgegaan, heb ik me beperkt tot een analyse van het 
vakbondsbeleidd in één sector, te weten de vervoerssector. Binnen die sector heb ik me 
weerr geconcentreerd op één deelsector, namelijk de spoorwegen. Deze beperking tot 
éénn (deel)sector stelde me in staat om de onderhandelingen tussen de betrokken 
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ondernemingenn en de vakbonden diepgaand te analyseren, en zodoende een goed 
inzichtt te verkrijgen in de factoren die van invloed zijn geweest op de ingenomen 
standpuntenn van de vakbonden. Dit impliceert echter ook dat ik uitsluitend uitspra-
kenn kan doen over de vervoersbonden en nfet over de opstellingvan de vakbonden in 
hett algemeen. 

Dee keuze voor de vervoerssector is vooral door praktische overwegingen ingege-
ven.. Ten eerste zijn in deze sector gedurende de hele onderzoeksperiode allochtone 
werknemerss werkzaam geweest, waardoor ook over de gehele periode uitspraken kun-
nenn worden gedaan. Ten tweede waren de Vervoersbonden N W en NKV en zijn de 
Vervoersbondenn FNV en CNV redelijk grote bonden, hetgeen voor een goede analyse 
vann de verhouding tussen het beleid van de aangesloten bonden en dat van de vak-
centraless van belang is. De veronderstelling hierbij is dat kleinere bonden meer aan de 
leibandd van de vakcentrale lopen en minder goed in staat zijn om invloed uit te oefe-
nenn op het beleid van de centrale dan grotere bonden. 

Dee keuze voor de deelsector spoorwegen voor de analyse op bedrijfstak- of onder-
nemingsniveauu is eveneens op praktische gronden gebaseerd. In de eerste plaats was 
mijj  uit literatuur en rapporten al het een en ander over deze sector bekend.14 Ten 
tweedee bestaat de deelsector spoorwegen slechts uit één bedrijf, namelijk de NV 
Nederlandsee Spoorwegen (NS), wat als voordeel heeft dat er maar één werkgever in de 
analysee is betrokken.15 Ten derde is de organisatiegraad bij de NS hoog en vormt deze 
binnenn de vervoersbonden een vrij grote en invloedrijke bedrijfsgroep. In de vierde 
plaatss lijk t het onderwerp 'buitenlandse werknemers' binnen de vervoersbonden het 
meestt bij de NS te hebben gespeeld. Wanneer dit onderwerp althans in de jaarversla-
gen,, verslagen van bestuursvergaderingen en bladen van de vervoersbonden aan de 
ordee komt, gaat het in de meeste gevallen om deze bedrijfsgroep of wordt verwezen 
naarr bestuurders en (buitenlandse) leden daarvan. Bovendien heeft de Vervoersbond 
FNVV in deze bedrijfsgroep een vakgroep buitenlandse werknemers ingesteld. Tot 
slot,, maar niet het minst belangrijk, beschikt de NS over een zeer goede documentatie-
afdeling,, waardoor ik in staat was voor een groot deel van de onderzoeksperiode de 
onderhandelingenn tussen de NS en de bonden te analyseren. 

Voorr de beantwoording van de vragen op vakbondsniveau heb ik de volgende werk-
wijzee gehanteerd. Ik heb eerst een aantal sleutelinformanten geïnterviewd, te weten 
(oud-)bestuurders,, (oud-)beleidsmedewerkers en (oud-)kaderleden van de vervoers-
bonden,, teneinde geschreven bronnen op het spoor te komen en een globaal, chro-
nologischh overzicht te verkrijgen van de opstelling van deze bonden tegenover de 
werving,, tewerkstelling en belangenbehartiging van buitenlandse werknemers. Ver-
volgenss heb ik de jaarverslagen van het overlegorgaan van de bonden bij de NS geana-
lyseerd,, om na te kunnen gaan of, en zo ja hoe deze bonden in de onderhandelingen 
mett de NS de belangen van buitenlandse werknemers hebben behartigd. Naast deze 
analysee van de standpuntbepaling van de bonden aan de onderhandelingstafel, heb ik 
tevenss getracht te achterhalen hoe de interne besluitvorming over arbeidsmigratie en 
immigrantenn is verlopen. Hiervoor heb ik de jaarverslagen van de vervoersbonden op 



14 4 VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

dezee thema's geanalyseerd, alsmede de notulen van de vergaderingen van het hoofd-
bestuurr van de Vervoersbond CNV. 

Vakbondenn beperken zich niet alleen tot (interne) beleidsbepaling en onderhan-
delingenn met werkgevers, formeel op basis van raadpleging van hun leden. Zij hebben 
ookk een publieke functie en doen het nodige om hun achterban te informeren en te 
beïnvloeden.. In deze context is het niet alleen van belang te weten welke standpunten 
zijj  formeel innemen, maar ook welk beeld zij bij het publiek dan wel de 'eigen' achter-
bann van immigranten schetsen. Gaan zij polariserend te werk en wordt een beeld 
geschetstt van de buitenlandse werknemer als concurrent van de autochtone werkne-
mer?? Of wordt juist solidariteit tussen alle werknemers benadrukt? Kortom: hoe laten 
vakbondenn zich in het publieke domein over deze thema's uit? Een indicator hiervoor 
iss de aandacht die in de bladen van de drie vervoersbonden aan buitenlandse werkne-
merss wordt besteed. Daarbij gaat het om de mate waarin en de wijze waarop in deze 
bladenn over hen wordt geschreven. Dit zegt weliswaar niets over de feitelijke gedra-
gingenn van vakbonden, maar laat wel zien hoe zij buitenlandse werknemers voor hun 
achterbann portretteren en welke 'houding' zij tegenover hun leden willen uitdragen. 
Hiertoee heb ik de periodieken van de vervoersbonden systematisch onderzocht op 
berichtgevingg over of voor buitenlandse werknemers. 

HetHet niveau van de werkvloer 

Inn hoeverre behartigen vakbonden in de praktijk de belangen van allochtone werk-
nemerss en hoe passen vakbonden en -centrales het formeel geformuleerde beleid toe 
opp de werkvloer? In hoeverre merken individuele werknemers bij specifieke proble-
menn iets van dit beleid? Wat doet de bond om deze problemen op te lossen? Welke rol 
spelenn allochtone en autochtone bondskaderleden hierin? 

Omm deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik onderzoek gedaan onder de 
werknemerss van het NS-concern. Daarbij heb ik me gericht op die bedrijfsonderdelen 
waarr veel immigranten werkzaam zijn. Uit gesprekken met personeelsfunctionarissen 
enn allochtone kaderleden werkzaam bij de NS, bleek dat immigranten niet gelijkmatig 
overr de bedrijfsonderdelen zijn verspreid, maar geconcentreerd zijn in de bedrijfs-
onderdelenn NS-Materieei en NS-Reizigers, en in mindere mate NS-Goederenvervoer. 
Ikk heb daarop mijn onderzoek toegespitst op één bedrijfsonderdeel binnen NS-Mate-
rieel,, te weten het revisiebedrijf Haarlem, en één rayon binnen NS-Reizigers, te weten 
NS-Reizigerss rayon Rotterdam. Ter controle en aanvulling op het laatste onderdeel, 
hebb ik tevens gesprekken gevoerd met medewerkers van NS-Reizigers rayon Amster-
dam.. Ik heb voor het revisiebedrijf Haarlem gekozen, omdat deze werkplaats van alle 
revisiebedrijj  ven van de NS de meeste immigranten in dienst heeft (gehad). De casus 
Rotterdamm koos ik naar aanleiding van het zien van een promotievideo van de Ver-
voersbondd FNV, waarin deze vakbond zegt zich hard te hebben gemaakt voor allochto-
nee werknemers in een conflict tussen hen en de NS. Deze casus bood een goede gele-
genheidd te onderzoeken hoe de belangenbehartiging van de vervoersbonden in een 
conflictsituatiee verloopt en laat goed zien hoe in een dergelijk geval wordt omgegaan 
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mett het belangendilemma. Dit deel van het onderzoek is voornamelijk gebaseerd óp 
interviewss met werknemers en personeelsfunctionarissen van de genoemde bedrijfs-
onderdelen,, vakbondskaderleden en -bestuurders. In de Rotterdamse casus heb ik 
gesprekkenn gevoerd met betrokkenen in het conflict. De interviews hebben voor-
namelijkk plaatsgevonden in de periode 1996-1997. De gesprekken hadden een open 
karakter,, waarbij de thema's afhankelijk waren van het type informant. Zo heb ik de 
personeelsfunctionarissenn voornamelijk vragen gesteld over onderwerpen als de 
samenstellingg van het personeelsbestand, de structuur van de NS en het (eventuele) 
personeelsbeleidd gericht op allochtonen. Vakbondsbestuurders en -kaderleden heb ik 
voorall  ondervraagd over de belangenbehartiging van allochtone werknemers en hun 
eigenn rol hierin. De werknemers heb ik voornamelijk gevraagd naar de verhoudingen 
opp de werkvloer (met collega's en leidinggevenden) en hun relatie met de bonden en 
ondernemingsraden. . 

Uiteraardd zijn de bevindingen op de werkvloer van het revisiebedrij f Haarlem en 
NS-Reizigerss Rotterdam strikt genomen niet representatief voor alle bedrijfsonderde-
lenn van de NS. Wel geven ze een goed beeld van de manier waarop belangenbeharti-
gingg van allochtonen in de praktijk geschiedt. Tevens blijkt uit gesprekken met werk-
nemerss en personeelsfunctionarissen van andere bedrijfsonderdelen dat daar met 
soortgelijkee kwesties wordt gekampt. 

Inn het algemeen was de bereidheid om aan het onderzoek mee te werken groot. Slechts 
eenn enkele keer werd een vraaggesprek geweigerd of was het niet mogelijk een inter-
vieww af te nemen. De meestgenoemde reden voor weigering was tijdgebrek. Zo had 
eenn aantal vakbondsbestuurders het te druk met de fusieplannen die ten tijde van het 
onderzoekk in volle gang waren. In één geval werd een interview geweigerd, omdat de 
desbetreffendee persoon inmiddels een andere functie had en geen zin had om over de 
oudee te praten. De voorzitter van de Federatieve Spoorwegvakvereniging (FSV) wei-
gerdee een interview met het argument dat deze vakbond geen beleid voert inzake 
immigranten,, 'want de FSV doet niet aan politiek'. Bij weigering van beoogde vak-
bondsbestuurders,, beleidsmedewerkers, kaderleden of personeelsfunctionarissen heb 
ikk zo veel mogelijk getracht een representatieve plaatsvervanger te vinden. 

Opzett  van het boek 

Inn hoofdstuk 2 schets ik kort de geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging en de 
arbeidsverhoudingenn in Nederland, om zodoende de context te verduidelijken waar-
binnenn zich het vakbewegingsbeleid ten aanzien van immigratie en immigranten heeft 
ontwikkeld.. In hoofdstuk 3 zijn immigranten in de Nederlandse samenleving het 
onderwerpp en ga ik in op hun arbeidsmarktpositie, verdeling over de bedrijfstakken en 
hunn organisatiegraad. In hoofdstuk 4 behandel ik de werving en tewerkstelling van 
arbeidsmigrantenn en de opstelling van de vakcentrales. In hoofdstuk 5 ga ik na in hoe-
verree de vakcentrales de belangenbehartiging van immigranten ter harte hebben geno-
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menn en welke strategie zij daarvoor hebben gekozen: hebben zij algemeen of specifiek 
beleidd gevoerd? In de hoofdstukken 6 en 7 komen de vakbonden aan bod. In hoofd-
stukk 6 geef ik een analyse van de interne besluitvorming van bonden, alsook van de 
periodiekenn van de vervoersbonden. In hoofdstuk 7 ga ik, op ondernemingsniveau, in 
opp de opstelling van de bonden in de onderhandelingen met de werkgevers. Hierbij 
gaatt het vooral om de opstelling tegenover de werving en tewerkstelling van immi-
grantenn en de belangenbehartiging van deze werknemers in de onderneming. In de 
hoofdstukkenn 8 en 9 staat de werkvloer centraal. In hoofdstuk 8 geef ik een kort over-
zichtt van de positie van immigranten in arbeidsorganisaties. Vervolgens richt ik me op 
dee invloed van bonden op de werkvloer en de opstelling van bondsleden inzake het 
minderhedenbeleid.. In hoofdstuk 9 geef ik een analyse van de positie van allochtone 
werknemerss binnen de NS en ga ik na wat allochtone werknemers in de praktijk (op de 
werkvloer)) van het minderhedenbeleid van bonden merken. Ik doe dit aan de hand 
vann de twee hiervoor beschreven casussen. In hoofdstuk 10, tot slot, vat ik de belang-
rijkstee bevindingen van deze studie samen. Ik doe dat in vergelijkend perspectief door 
naa te gaan hoe het beleid van de Nederlandse vakbeweging zich verhoudt tot dat van 
vakbewegingenn in andere West-Europese landen én door de positie van immigranten 
binnenn de Nederlandse vakbeweging te vergelijken met die van vrouwen. 
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Dee Nederlandse vakbeweging en arbeidsverhoudingen 

Dee Nederlandse vakbeweging vindt haar ontstaan in de periode van versnelde eco-
nomischee groei van de jaren zestig van de negentiende eeuw. Haar organisatiestruc-
tuur,, zoals wij die vandaag de dag nog steeds (her)kennen, werd reeds min of meer in 
hett eerste decennium van de twintigste eeuw 'vastgelegd'. In die periode althans wor-
denn de contouren zichtbaar van de verdeeldheid die de vakbeweging lange tijd heeft 
gekenmerktt en waarvan de wortels liggen in de van oudsher bestaande (politiek-
ideologischee en religieuze) verzuiling van de Nederlandse samenleving als geheel 
(Windmullerr et al. 1987; Van Zanden & Van Riel 2000). 

Dee belangrijkste vakcentrales waren het sociaal-democratisch georiënteerde 
Nederlandss Verbond van Vakverenigingen ( N W ) , het katholieke Nederlands Katho-
liekk Vakverbond (NKV) - die in 1982 fuseerden tot de Federatie Nederlandse Vakbe-
wegingg (FNV) - en het protestants-christelijke Christelijk Nationaal Vakverbond 
(CNV).11 Hier kwam in 1976 de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel 
(MHP)) bij. Deze overkoepelende organisaties vertegenwoordigden een groot aantal 
bondenn en speelden een voorname rol in het nationale sociaal-economische besluit-
vormingsproces.. Daarnaast bestond de vakbeweging uit vakverenigingen die niet 
warenn aangesloten bij een vakcentrale, de zogenaamde categorale of onafhankelijke 
bonden.. Hoewel deze verzameling van kleine, verspreide bonden een aanzienlijk aan-
tall  leden organiseerde, is zij nooit in staat geweest grote invloed op het nationale 
sociaal-economischee beleid uit te oefenen. Het merendeel van deze (ongeveer 250) 
zelfstandigee vakverenigingen was zelfs tot rond 1967 nog van het collectieve overleg 
uitgeslotenn - niet alleen op nationaal niveau, maar ook binnen de bedrijfstakken en de 
beroepscategorieënn waar zij wel een zekere sterkte hadden bereikt, zoals bij de Federa-
tievee Spoorwegvakvereniging (FSV) van de Nederlandse Spoorwegen. 

Windmullerr et al. (1987: 296) stellen niettemin dat de onafhankelijke bonden na 
dee Tweede Wereldoorlog dusdanig aan belang hebben gewonnen, dat de belangrijkste 
scheidslijnn binnen de Nederlandse vakbeweging niet tussen de drie grote vakcentrales 
loopt,, maar tussen deze drie aan de ene kant en de onafhankelijke bonden aan de 
anderee - de lijn tussen de 'erkende' en de 'niet-erkende' werknemersorganisaties. 
Daarbijj  vallen de centrales onder de noemer van 'erkend', omdat zij een monopolie 
hebbenn op de werknemersvertegenwoordiging aan de centrale onderhandelingstafel 
enn zitting hebben in adviescolleges voor de overheid en in de organen die toezicht 
houdenn op de uitkeringsinstanties voor de sociale verzekeringen. Binnen sommige 
beroepenn wordt de felste strijd om leden niet tussen de drie vakverbonden gevoerd, 
maarr tussen deze drie gezamenlijk en de onafhankelijke bonden. 
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Voorr het hierna volgende overzicht van de naoorlogse ontwikkelingen in de 
Nederlandsee vakbeweging en arbeidsverhoudingen, maak ik een onderscheid in de 
volgendee deelperiodes en daarbij horende centrale kenmerken:1 

-- de periode 1945-1959, waarin de besluitvorming vergaand was gecentraliseerd en de 
machtt was verdeeld tussen de overheid en de werknemers- en werkgeversorganisa-
ties; ; 

-- de periode 1960-197 5, waarin de geleide loonpolitiek van de overheid geleidelijk 
aann werd losgelaten, het zwaartepunt van de besluitvorming verschoof naar het 
ondernemingsniveauu en de machtspositie van de aangesloten vakbonden, mede 
doorr de gunstige economische omstandigheden, versterkte; 

-- de periode 1976-1990, waarin de vakbonden vanwege de aanhoudende economi-
schee recessie hun machtspositie weer verloren; 

-- de jaren negentig, waarin sprake was van verdergaande loonmatiging en decentra-
lisatie. . 

Dee periode 1945-1959: centralisatie en nauwe samenwerking 

Windmullerr et al. (1987: 204-206) typeren de periode 1945-1959 aan de hand van een 
aantall  hoofdkenmerken van de Nederlandse arbeidsverhoudingen in deze jaren. Ten 
eerstee speelde de overheid een overheersende rol op het terrein van de arbeidsvoor-
waardenn in de ruime zin van het woord. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de 
geleidee loonpolitiek die in deze periode werd gevoerd.' Ten tweede was sprake van 
geïnstitutionaliseerdd georganiseerd overleg, dat was beperkt tot een aantal door de 
overheidd 'erkende' centraal verbonden organisaties. Ten derde was de besluitvorming 
binnenn de betrokken organisaties sterk gecentraliseerd en hadden de professionele lei-
derss daarbinnen veel gezag en bevoegdheden. 

Eenn belangrijk kenmerk van de arbeidsverhoudingen was het landelijke, centrale 
overlegsysteemm dat al tijdens de Tweede Wereldoorlog vorm had gekregen en na de 
oorlogg snel in betekenis toenam: vreedzaam collectief onderhandelen werd een aan-
vaardee methode voor het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. In de wederopbouw-
periodee stelden de vakcentrales het algemene belang, zoals zij dat zagen en mede 
onderschreven,, boven het directe belang van de klasse die ze zeiden te vertegenwoor-
digen.. In die tijd aanvaardden en verdedigden de centrales in eigen kringen een eco-
nomischee politiek die meer was gericht op de wederopbouw en de uitbreiding van de 
industriee en de economische infrastructuur dan op het inwilligen van verlangens van 
consumenten.. Zij werden, meer dan de centrales in andere landen, de exponenten van 
dee Verantwoordelijke vakbeweging'. Zij verdedigden de stelling dat macro-economi-
schee belangen bij het loonoverleg zwaarder moeten wegen dan de belangen van parti-
culieree groepen en waren voorstander van een gecentraliseerde landelijke besluitvor-
mingg over de relaties tussen werkgevers en werknemers (Windmuller et al. 1987:103). 

Dee beslissende impuls tot centralisatie kwam direct na de Tweede Wereldoorlog, 
mett de invoering van een sterk geleide economie. Doel hiervan was de wederopbouw-
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problemenn het hoofd te bieden en, met het oog op de snelgroeiende bevolking, de 
voorwaardenn te scheppen voor volledige werkgelegenheid. Omdat de regering ver-
langdee dat zij in brede kring als de belangrijkste partij op het terrein van de arbeidsver-
houdingenn werd beschouwd, betroffen de essentiële collectieve onderhandelingen 
niett meer, zoals voor de oorlog, een bedrijfstak of onderneming, maar het landelijk 
niveau.. Als gevolg hiervan kregen de vakcentrales een rol die tot dan toe in West-
Europaa nog niet door hen was vervuld, namelijk om een * onderhandelingspartner' te 
zijnn binnen een overlegsysteem dat op het hoogste niveau vorm kreeg. De eindverant-
woordelijkheidd voor het bepalen van de standpunten van de vakbeweging verschoof 
daarmeee van de vakbonden naar de -centrales: de bonden kregen de taak om het cen-
tralee beleid op hun eigen terrein ten uitvoer te brengen. 

Dee hachelijke economische omstandigheden gedurende de eerste jaren na de oor-
logg onderstreepten de behoefte aan discipline en centralisatie binnen de vakbeweging. 
Dee centrales namen immers een sterkere positie in dan de bonden (en waren ook beter 
beschermdd tegen de gevoelens onder de leden) als het ging om het nemen van beslis-
singenn over economische veranderingen, loonvorming of sociale zekerheid. 

All  met al ontwikkelde zich in deze periode een nieuwe opvatting over de relatie 
tussenn centrales en bonden. Hierin waren de centrales verantwoordelijk voor het be-
palenn van het economische en sociale werknemersbeleid, en de bonden voor de uit-
voeringg van dit beleid, onder toezicht van de centrale. De bonden zouden wel in de 
besluitvormingg blijven participeren via hun vertegenwoordigers in de bestuursorga-
nenn van de centrales. Bovendien moesten de centrales aan de bonden verantwoording 
afleggenn voor de wijze waarop zij de werknemersbelangen hadden behartigd. Tegelij-
kertijdd kregen de leiders van de centrales de bevoegdheid hun gehele organisatie aan 
eenn algemene gedragslijn te binden, waartoe zij in overleg met werkgevers en regering 
haddenn besloten. De bonden werden daarmee verplicht hun eigen doelstellingen en 
eisenn aan te passen aan die van de centrales, ook wanneer in hun bedrijfstak een ande-
re,, voor hun leden wellicht voordeliger oplossing mogelijk was (Windmuller et al. 
1987::  294). 

Dee meeste vakbonden hebben zich niet verzet tegen deze tendens van centralisatie. 
Err was wel enige rebellie tegen en wrok over de handelwijze van de centrales, maar dat 
steldee weinig voor. Bovendien hoefden niet alle vakverenigingen zichzelf als Verlie-
zers'' te beschouwen. Integendeel, er waren nogal wat zwakkere bonden die na het 
afwegenn van de voors en tegens tot de conclusie kwamen dat hun leden in feite zijde 
sponnenn bij de gecentraliseerde bepaling van, bijvoorbeeld, de loonhoogte. Slechts 
enkelee grote en sterke bonden - vooral de bouwnijverheids- en (metaai)industriebon-
denn - hadden moeite met de nieuwe machtsverdeling, maar dat waren ook de organi-
satiess met een meer dan gemiddelde invloed aan de onderhandelingstafel. In een gede-
centraliseerderr systeem hadden zij waarschijnlijk meer voor hun leden kunnen doen 
dann de centrales voor alle werknemers konden of wensten te doen in het kader van een 
opp solidariteit gebaseerde loonpolitiek. Toen het gecentraliseerde overlegsysteem na 
i9600 begon af te brokkelen, waren het ook deze bonden die zich het duidelijkst uit-
sprakenn voor onderhandelingen per bedrijfstak. 
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Windmullerr et al. (1987) noemen enkele factoren ter verklaring van het in het alge-
meenn aanvaarde centralistische beleid. In de eerste plaats maakten de slechte economi-
schee omstandigheden van vlak na de Tweede Wereldoorlog claims zinloos en werd 
eenn enge belangenbehartiging als ondoelmatig ervaren. De vakbeweging stelde 
inn plaats van loonstijging andere onderwerpen centraal, zoals de werkgelegenheid, 
industrialisatiee en de internationale concurrentiepositie, waarvoor de geleide loon-
politiekk als instrument werd gebruikt. 

Tenn tweede was onder invloed van een aanwijsbare gemeenschappelijke vijand de 
saamhorigheidd gegroeid. Het overleg over de institutionele vormgeving van Neder-
landd na 1945 werd al tijdens de oorlog gevoerd, ook door prominente leden van de vak-
beweging. . 

Inn de derde plaats speelde de verzuiling van de Nederlandse maatschappij een bij-
zonderee rol. De verticale segmentering van de samenleving bleef ook na de Tweede 
Wereldoorlog,, ondanks doorbraakpogingen, ruwweg voortbestaan. De strijd tussen 
dee zuilen verving tot op zekere hoogte die tussen de sociale klassen. Binnen de zuilen 
namenn de leiders een stabiele positie in en aan de top werkten deze 'zuilenleiders' 
nauww samen. Door de frequente contacten in velerlei overlegorganen werden per-
soonlijkee banden verstevigd en konden harde conflicten eenvoudig uit de weg worden 
gegaan.. Daarnaast werd vanuit de basis nauwelijks pressie uitgeoefend, behoudens en-
kelee schermutselingen direct na de bevrijding. De achterban was mede door de verzui-
lingg gewend aan bevoogding en had een groot vertrouwen in zijn leiders. 

Tegenn de achtergrond van de verzuiling was, tot slot, ook de rooms-rode rege-
ringscoalitiee (tot 1959) van betekenis. Deze coalitie genoot in ruime mate het vertrou-
wenn van de bevolking en de verwante vakcentrales (en ten dele ook van de werk-
gevers);; van haar kon immers worden verwacht dat zij een beleid zou voeren dat reke-
ningg hield met de visie en verlangens van de verzuilde vakbeweging. Daarnaast had-
denn werkgevers- en werknemersorganisaties veel invloed op de overheid, aan wie zij 
ookk leidinggevende figuren leverden. De centrales onderhielden bovendien sterke 
bandenn met verwante politieke partijen. De nauwste band bestond tussen het NW en 
dee Partij van de Arbeid, de opvolger van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 
(SDAP):: een vijfde van de parlementszetels van deze partij werd bezet door leidende 
figurenn in het N W . Het NKV had nauwe relaties met de Katholieke Volkspartij (KVP), 

waarinn enkele prominente NKv'ers belangrijke posten bezetten. Het CNV had geen 
formelee banden met de protestants-christelijke partijen Christelijk Historische Unie 
(CHU)) en de Antirevolutionaire Partij (ARP), maar voerde vooral met de laatstge-
noemdee wel frequent overleg (Van den Berg 1995: 43). 

InIn de periode 1945-1959 werd zowel binnen de werkgevers- als werknemersorganisaties 
opp centraal niveau een sterk geïnstitutionaliseerd besturings- en beheersingsapparaat 
opgebouwdd en in werking gezet. Dit apparaat had zwaarwegende invloed op de 
hiërarchischh lagere niveaus; de overheid als dominante partij en de werkgevers- en 
werknemerscentraless wisten de lagere gelederen binnen het stelsel bijna volledig aan 
zichh te binden. Daarnaast leidde de vorming van een netwerk van overheidsinstel-
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lingenn en particuliere of semi-overheidsinstanties op het terrein van besluitvorming 
overr en advisering in economische aangelegenheden en sociaal beleid ertoe dat de cen-
traless de alomtegenwoordige representanten van de georganiseerde werknemers wer-
den.. De belangrijkste sociaal-economische besluitvormingsorganen waren de Stich-
tingg van de Arbeid (STAR) en de Sociaal-Economische Raad (SER). De STAR werd in 
19444 opgericht en behelsde een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van werk-
gevers-- en werknemersorganisaties zitting hadden. De STAR had vooral een belang-
rijkee adviserende rol in de geleide loonpolitiek. De overheid was verplicht de stichting 
omm advies te vragen inzake richtlijnen voor lonen en andere arbeidsvoorwaarden (Van 
denn Berg 1995: 55). In 1950 breidde de regering het institutionele kader uit met de SER. 
Inn deze raad hadden vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en van het 
N W ,, NKV en CNV zitting, alsmede 'kroonleden' benoemd door de regering. De SER 
werdd het officiële adviesorgaan van de regering voor het sociaal-economische beleid. 
Hierdoorr veranderde de rol van de STAR: zij hield haar invloed op de loonregulering, 
maarr alle overige adviserende functies werden overgeheveld naar de SER (Albeda et al. 
1998:: 75; Van den Berg 1995: 55). 

Dee periode 1960-1975: 
hett  einde van de geleide loonpolitiek en meer  decentralisatie 

Rondd i960 werden de eerste formele stappen gezet ter verandering van het centralis-
tische,, door dee overheid gedomineerde loonvormingssysteem. Het stelsel van arbeids-
verhoudingenn kwam in deze jaren sterk in beweging. De centrale organisaties van 
werkgeverss en werknemers bleven stevig verankerd in het landelijk sociaal-econo-
mischh overlegsysteem, maar dit niveau kreeg geleidelijk aan minder nadruk. Binnen 
dee vakbeweging bleef de centrale een belangrijke coördinerende en stuwende kracht, 
maarr kwam daarnaast in de beleidsbepaling ook een groter gewicht toe aan (de leiders 
van)) de bonden. Behalve in een groeiende ruimte voor een zelfstandig bondsbeleid 
kwamm dit laatste tot uitdrukking in een stijgende bemoeienis van de vakbonds-
bestuurderss met de centrale besluitvorming (Windmuller et al. 1987). 

Binnenn de vakbeweging werd de ruimte voor een eigen beleids- en strategiebepa-
lingg vooral bepaald door het stapsgewijs loslaten van de geleide loonpolitiek. Toch 
kwamm in de jaren zestig geen duidelijke decentralisatie van de loonpolitieke bevoegd-
hedenn tot stand en vond, ondanks brede overeenstemming over vrije - dat wil zeggen 
eenn door de bedrijfstakorganisaties zelf bepaalde - arbeidsvoorwaardenvorming, 
regelmatigg overheidsingrijpen plaats. De incidentele vrijheid kreeg pas tegen het einde 
vann de jaren zestig een permanenter basis (met de nieuwe Wet op de loonvorming van 
1968),, waardoor ook nadien pas van werkelijke decentralisatie van de loonvorming 
kann worden gesproken (Windmuller et al. 1987). 

Windmullerr et al. (1987) noemen als indicatie van de decentralisatietendens in de 
jarenn zestig tevens de opkomst van het 'bedrijvenwerk'. Het centralistische uitgangs-
puntt van en de voorrang aan het algemene economische belang in het naoorlogse vak-
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bewegingsbeleidd gaven aanleiding tot een 'leiding-ledenprobleem'. Dit kwam onder 
anderee tot uiting in ledenverloop, frustraties en wilde stakingen. Hierop werd beslo-
tenn zich meer op de leden te oriënteren en de belangenbehartiging meer te verleggen 
naarr de afzonderlijke ondernemingen, hetgeen resulteerde in het 'bedrijvenwerk': de 
instellingg van bedrijfscontactpersonen en -commissies (de latere bedrijfsledengroe-
pen).. Deze organisatievorm was gericht op het meer inhoudd geven aan zowel het con-
tactt tussen de leden in het bedrijf en de bondsorganisatie, als aan de beleidsombui-
gingen.. Het bedrijvenwerk diende ter aanvulling op de algemene, centrale belangen-
behartigingg die zich op grote afstand van de leden voltrok. Het accent werd daarbij 
gelegdd op het veilig stellen van de werkgelegenheid en bemoeienis met het personeels-
beleid.. Binnen het systeem van collectieve arbeidsverhoudingen trad hiermee lang-
zamerhandd een verschuiving in de machtsbalans op, van de overheid en de centrale 
organisatiess naar de lagere niveaus. Dit kwam naar voren in de toenemende bemoeie-
niss van de vakbonden met de arbeidsvoorwaardenvorming, maar ook op andere ter-
reinenn stelden zij zich steeds onafhankelijker op. 

Aann deze verschuiving liggen diverse factoren ten grondslag. Ten eerste maakten 
hett herstel van de economie aan het einde van de jaren vijftig , begin jaren zestig, de 
kraptee op de arbeidsmarkt en de loondruk die daardoor ontstond de noodzaak van een 
geleidee loonpolitiek minder groot. Ten tweede ontwikkelden zich in de jaren zestig, 
medee door de ontzuiling en de individualisering van de samenleving, andere visies op 
dee maatschappij en haar functioneren, en nam de behoefte aan democratisering toe. 
Dezee ontwikkeling ging niet aan de vakbeweging voorbij, ook zij kreeg te maken met 
eenn steeds mondiger en roeriger wordende achterban en de opkomst van actiegroepen 
(vaakk buiten haar eigen beweging om). 

InIn het begin van de jaren zeventig kreeg de democratiseringsgolf van de jaren zestig op 
velerleii  maatschappelijke terreinen concreet gestalte. De 'harmonie-ideologie' van na 
dee Tweede Wereldoorlog week meer en meer voor het denken in 'conflictmodellen' 
(Albedaa et al. 1998: 240), wat zich ook uitte in wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden-
vorming.. Allereerst trad er een fundamentele verandering op in het eisenpakket van de 
vakbeweging.. De radicaler opstelling die haar onafhankelijkheid extern manifesteerde, 
brachtt niet alleen een toenemende marktgerichtheid met zich, maar gaf tevens nieuwe, 
programmatischee impulsen aan haar emancipatiefunctie. Inkomensnivellering werd de 
nieuwee loonpolitieke norm en het modale inkomen vormde het richtpunt. De mate-
riëlee arbeidsvoorwaardeneisen werden bovendien begeleid door (en verbonden met) 
steedss meer eisen van kwalitatieve aard, zoals inkomensopenbaarheid en erkenning van 
hett vakbondswerk in de bedrijven. Daarnaast gingen zowel werknemers als werkgevers 
meerr eisen aan de overheid stellen, op steeds verder uiteenlopende terreinen. 

Opp grote schaal en op alle niveaus hanteerden werknemers, voor naoorlogse 
begrippen,, harde middelen om hun eisen kracht bij te zetten. Dit kwam naar voren in 
eenn toename van het aantal (wilde) stakingen, groeiende verloop- en verzuimcijfers, 
demonstratiess en agitaties, openbreking van collectieve arbeidsovereenkomsten 
(cao's),, terugtrekking uit het loonpolitieke overleg (door de centrales), interne vak-
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bondstwistenn en openlijke kritiek op het (vakbonds)gezag. Het landelijk overleg-
patroonn boette hierbij aan betekenis in; waar 'de basis' ontvlamde - zoals bij stakingen 
off  bedrijfsbezettingen - namen de bonden vrij snel het heft over. 

Ondankss het gegeven dat dit vernieuwingsvuur in de jaren zeventig nog geruime 
tijdd bleef doorsmeulen en de radicalisering allengs ook een programmatischer uitwer-
kingg kreeg in visieprogramma's en ten dele m eisenpakketten, bleef een wérkelijke 
decentralisatiee binnen de vakbeweging uit. Reeds in het begin van de jaren zeventig 
manifesteerdenn zich namelijk veranderingen in de arbeidsverhoudingen die, culmine-
rendd in de economische depressie van halverwege de jaren zeventig, de decentralisatie-
tendensenn tegelijkertijd ondermijnden en noopten tot een centralistischer oriëntatie 
opp de te voeren strategie. De werkloosheid, die al vanaf 1971 in omvang toenam maar 
pass in 1975 als structureel probleem werd onderkend, dwong de vakbeweging haar 
eisenpakkett te veranderen en haar arbeidsvoorwaarden voornamelijk toe te spitsen op 
dee opkomende onzekerheid rond de werkloosheid (Windmuller et al. 1987). 

Reynaertss en Nagelkerke (1982) wijzen op een voor de arbeidsverhoudingen 
anderee belangrijke politieke ontwikkeling. In 1973 kwam het kabinet-Den Uyl aan het 
bewind,, dat met centrum-linkse steun een koers mocht gaan varen die voor de vakbe-
wegingg alleszins acceptabel was. Aan het gelijkheidsideaal werd in materieel opzicht 
rechtt gedaan door het nastreven van inkomensnivellering en (geringe) koopkrachtver-
beteringg voor de sociale minima. De eerder genoemde economische depressie, verhe-
vigdd door de eerste oliecrisis in 1973, dwong dit kabinet tot pijnlijke reddingsoperaties 
diee vergaande loonbemoeienis inhielden. De daaropvolgende centrum-rechtse rege-
ringg zette het bezuinigingsbeleid voort. Omdat dit beleid niet meer ofte weinig werd 
begeleidd door hervormingsvoorstellen en te geringe werkgelcgenheidsgenererende 
effectenn in zich droeg, kwam de vakbeweging ditmaal wél met heftige kritiek. De 
overmachtt van de economische crisis zou haar echter ook nu op de knieën krijgen. 

Halverwegee de jaren zeventig deed zich binnen de vakbeweging bovendien een 
machtsverschuivingg voor. In 1976 trad de nieuw gevormde Vakcentrale voor Middel-
baarr en Hoger Personeel (MHP) toe tot de SER. Daarnaast fuseerden het N W en het 
NKVV  in 1976 in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), een fusie die in 1982 was 
voltooid.. De FNV werd verreweg de grootste centrale.4 Het samengaan van N W en 
NKVV bracht een verwijdering ten opzichte van het CNV teweeg, niet alleen omdat het 
gezamenlijkk overlegorgaan werd opgeheven, maar ook en vooral omdat het CNV een 
gematigdee opstelling in de onderhandelingen met werkgevers bleef behouden, terwijl 
dee FNV zich juist radicaler wilde opstellen. Hierbij paste een wat frequenter gebruik van 
hett stakingswapen (Van den Berg 1995: 68; Windmuller et al. 1987: 268-269). 

Dee periode 1976-1990: 
economischee crisis en machtsverlies van de vakbeweging 

Mett de economische achteruitgang verslechterde ook de onderhandelingspositie van 
dee vakbeweging. Liet de eerste helft van de jaren zeventig nog een radicalisering zien 
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-- vooral tot uiting komend in de eisen van inkomensnivellering en meer invloed op de 
werkvloer-,, in de tweede helft veranderden de bonden hun koers en matigden zij hun 
looneisenn (Van den Berg 1995: 68). 

Eindd jaren zeventig, begin jaren tachtig werd de Nederlandse economie opnieuw 
zwaarr getroffen door een recessie, mede als gevolg van de tweede oliecrisis in 1979. 
Doorr de vele faillissementen en (bijhorende) massaontslagen schoten de werkloos-
heidscijferss omhoog. Tussen 1975 en 1979 lag het werkloosheidspercentage gemiddeld 
nogg op ongeveer 5, maar in 1984 ging het al om 17 procent (Van den Berg 1995:69). De 
regeringg nam wettelijke loonmaatregelen, en zowel vakbeweging als werkgevers reali-
seerdenn zich dat een gezamenlijke aanpak én samenwerking met de overheid onder 
dezee moeilijke economische omstandigheden het beste perspectief bood. De uitkomst 
hiervann was het Centraal Akkoord van november 1982, oftewel het Akkoord van Was-
senaar,, waarin werd vastgelegd dat de regering zich zou onthouden van looningrepen, 
dee vakbeweging rekening zou houden met de uiterst kwetsbare positie van het 
bedrijfslevenn en de werkgevers medewerking zouden verlenen aan een zekere mate van 
herverdelingg van arbeid. In combinatie met de economische omstandigheden resul-
teerdee dit akkoord in de eerste helft van de jaren tachtig in een gering aantal arbeids-
conflictenn in de marktsector. Ambtenaren, onderwijzend personeel en overige trend-
volgerss daarentegen voelden zich benadeeld door het loslaten van het trendbeleid. 
Voorall  in 1982 (onderwijsstakingen) en 1983 (stakingen van spoorwegpersoneel) leid-
dee dit tot acties waarin zij hun ongenoegen uitten als 'tweederangswerknemers' te 
wordenn betaald (Albeda et al. 1998: 247-248). 

Dee tweede helft van de jaren tachtig wordt overwegend gekenmerkt door een grote 
matee van arbeidsvrede. Hoewel het de marktsector economisch gezien voor de wind 
ging,, bleef de werkloosheid hoog. Dit had een remmende werking op de arbeidsvoor-
waardenwensen,, die deze gehele periode voortduurde. Voorzover er in de marktsector 
all  stakingen waren, waren deze vooral gericht op kwesties als de 36-urige werkweek 
(bijvoorbeeldd in de bouw in 1990). De vakbeweging richtte haar oppositie daarbij in 
dezee periode meer tegen de overheid dan tegen de werkgevers. Zij verwachtte van die 
overheidd zowel een werkgelegenheidsbeleid ter bestrijding van de omvangrijke werk-
loosheid,, als maatregelen voor het behoud van de verzorgingsstaat. Die verwachting 
werdd soms kracht bijgezet door collectieve acties. Zo waren de kabinetsplannen voor 
dee Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in 1991 aan-
leidingg voor tal van 24-uurs- en estafettestakingen, onder andere in de bouw en de 
industriee (Albeda et al. 1998: 248). 

Hett Akkoord van Wassenaar uit 1982 is om een aantal redenen van belang. In de eerste 
plaatss werd loonmatiging daarmee voor de vakbeweging wederom de voornaamste 
strategiee ter stimulering van investeringen en banengroei. Vanwege de snelstijgende 
werkloosheidd raakte zij er stilaan van overtuigd dat rendementsverbetering in de 
Nederlandsee industrie een absolute voorwaarde was voor banengroei. In ruil hiervoor 
gavenn de werkgevers hun verzet op tegen onderhandelingen over werkweken van min-
derr dan veertig uur. 
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Inn de tweede plaats markeen dit akkoord het einde van het overheidsingrijpen in 
dee loonvorming en kan het worden gezien als een eerste stap in de richting van een 
gecentraliseerdd maar falend systeem van collectieve onderhandelingen naar een ge-
decentraliseerdd maar behoorlijk gecoördineerd systeem (Visser & Hemerijck 1998: 
117-118).. De overheid leverde haar rol in de totstandkoming van de contractuele lonen 
niett helemaal in - zij bleef namelijk cao's verbindend verklaren voor ongeorganiseerde 
ondernemingenn -, maar daarmee kwam de verantwoordelijkheid voor een gematigde 
loonontwikkelingg in de jaren tachtig wél voornamelijk op het conto van de sociale 
partners.. Deze tendens tot decentralisatie zien we tevens terug in de cao-afspraken 
rondd scholing en werkgelegenheidsbevordering. Waar de overheid in de jaren zeventig 
dee werkloosheid en scholingsproblemen probeerde te bestrijden met een macrogc-
richt,, algemeen sociaal-economisch beleid, werden de sociale partners na 1982 in cao-
onderhandelingenn meer betrokken bij de afspraken over werkgelegenheidsprogram-
ma'ss voor bepaalde doelgroepen, arbeidstijdverkorting, flexibilisering, reorganisaties, 
bedrijj  fsscholing, beroepsopleiding en loopbaanbeleid (Albeda et al. 1998: 87-88). 

Inn mei 1986 kwamen de sociale partners en regering overeen dat het aantal werk-
lozenn in 1990 moest zijn teruggebracht tot beneden de 500.000. De Stichting van de 
Arbeidd (STAR) kwam het jaar daarop met aanbevelingen voor scholing, plaatsing van 
langdurigg werklozen en afname van de jeugdwerkloosheid. Van 1988 tot 1993 nam het 
aantall  cao-afspraken over scholing en werkgelegenheid toe. Zo kwam de STAR in 1990 
mett een nota over het 'volumebeleid arbeidsongeschiktheid', die was gericht op het 
terugdringenn van ziekteverzuim en van het aantal arbeidsongeschikten. In datzelfde 
jaarr kwam zij met de nota Vrouw en arbeid, die een aanzet gaf tot een toename van het 
aantall  cao-afspraken over positieve actie en het kunnen combineren van betaalde ar-
beidd en zorgtaken. Eveneens in 1990 werd het STAR-Akkoord 'Meer werk voor min-
derheden'' gesloten, dat een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen op de 
arbeidsmarktt beoogde. Ook dit akkoord leidde tot een toename van het aantal cao-
afsprakenn - in dit geval voor etnische minderheden. 

Ondankss al deze afspraken bleef de langdurige werkloosheid voortbestaan, vooral 
diee onder laaggeschoolden. De cao's bevatten ook weinig concrete maatregelen ter 
verbeteringg van de positie van zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Dit bleek ook het 
knelpuntt te zijn bij de STAR-nota's Meer werk voor minderheden (1990) en Met minder-
hedenheden meer mogelijkheden (1996); ondanks deze nota's kwamen afspraken in de onder-
nemingenn niet of nauwelijks van de grond. De doelstelling van het STAR-Akkoord, 
eenn evenredige vertegenwoordiging van allochtonen, werd bij lange na niet gereali-
seerd.. De werkloosheid onder deze groep bleef viermaal zo hoog als die onder autoch-
tonenn (Albeda et al. 1998: 86-87). 

Dee jaren negentig: verdergaande loonmatiging en decentralisatie 

Hett arbeidsvoorwaardenoverleg van de jaren negentig wordt volgens Albeda et al. 
(1998:: 90) gekenmerkt door drie centrale thema's: bevordering van arbeidspartici-
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patie,, voortzetting van loonmatiging en decentralisatie van het overleg van nationaal 
naarr bedrijfstak- en ondernemingsniveau. Na het verschijnen van het rapport Een 
werkendwerkend perspectief van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 
1990),, verhief de regering een hogere arbeidsparticipatie tot hoofddoelstellingvan het 
sociaal-economischee beleid en kwam ook de problematiek van 'de onderkant van de 
arbeidsmarkt'' hoog op de agenda te staan. Een hogere arbeidsparticipatie werd als een 
noodzakelijkee voorwaarde gezien voor het behoud van een kwalitatief goede verzor-
gingsstaat.. Dit betekende dat de cao-partijen niet alleen aandacht moesten besteden 
aann de belangen van werknemers en bedrijven, maar ook moesten letten op de effecten 
vann afspraken op de arbeidsparticipatie. De cao-afspraken werden ook omvangrijker, 
omdatt het werkgelegenheidsbeleid deels via deze overeenkomsten werd geregeld. Na 
dee tegenvallende resultaten van de werkloosheidsbestrijding onder etnische minder-
hedenn en langdurig werklozen kwam echter de vraag op, of afspraken en intentiever-
klaringenn op nationaal niveau wel effectief genoeg waren en in hoeverre deze ook in de 
bedrijvenn werden geïmplementeerd (Albeda et al. 1998: 95). 

Dee vakbeweging wordt in de jaren negentig vooral gekenmerkt door grootschalige 
fusies.. Zo fuseerden eind 1997 binnen de FNV de Vervoersbond, de Dienstenbond, de 
Voedingsbondd en de Industriebond tot FNV Bondgenoten, en gingen in 2000 de 
Algemenee Bond van Ambtenaren-Katholieke Bond van Overheidspersoneel (Abva-
Kabo)) en de Nederlandse Politiebond samen. Binnen het CNV ontstond in 1998 de 
Bedrijvenbondd CNV door een fusie tussen de Industrie- en Voedingsbond en de Ver-
voersbond.. Deze fusies hadden consequenties voor de machtsverhoudingen tussen de 
centraless en de aangesloten bonden; door de blokvorming onder de bonden kwam de 
roll  van de centrale ter discussie te staan. De megabonden wilden meer invloed uitoefe-
nenn op het nationale sociaal-economische besluitvormingsproces en hier zelf een 
actieverr rol in spelen. Dit resulteerde in 2000 in een nieuwe zetelverdeling in de SER. 
Waarr voorheen de zetels van de werknemersorganisaties in de SER werden bezet door 
vertegenwoordigerss van de centrales, traden in 2000 de voorzitters van de twee groot-
stee FNV-bonden, te weten FNV Bondgenoten en AbvaKabo FNV, tot de SER toe. 

Dee ledentallen van de Nederlandse vakbeweging tussen 1946 en 1999 

Tussenn 194e en 1965 nam het ledental toe, waarbij tussen 1955 en 1965 de ledentallen 
vann de niet-erkende bonden naar verhouding het sterkst groeiden (zie tabel 2.1). Bij 
hett collectieve overleg van 1965 en 1966 vroegen verschillende vakverenigingen om de 
instellingenn van fondsen uit werkgeversbijdragen, waaruit de contributie geheel of 
gedeeltelijkk aan vakbondsleden kon worden terugbetaald. Dit verzoek, dat in Neder-
landd geen precedent kende, kwam mede voort uit een toenemende bezorgdheid over 
dee ontwikkeling van het ledental en uit een zekere frustratie over het gebrek aan ade-
quatee middelen om werknemers ertoe te brengen lid te worden (en te blijven) (Wind-
mullerr et al. 1987: 307). Tussen 1965 en 1975 groeide het ledental van het N W nog 
sterk,, terwijl het NKV leden verloor en het CNV aanvankelijk leden won maar later 
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terugviel.. De ledentallen van de niet-erkende bonden vertoonden ook in deze periode 
dee sterkste groei. 

Naa 1977 groeide het CNV sterk door de toetreding van katholieke beambten- en 
onderwijzersbonden,, waardoor dit verbond zijn naam als algemene christelijke bond 
watt meer eer aandeed en daadwerkelijk een interconfessioneel karakter kreeg. In deze 
periodee kwam ook de MHP in beeld, die een belangrijk deel van de (groeiende aantal-
len)) categorale bonden aan zich wist te binden. Na 1980 namen de ledenaantallen dra-
matischh af, wat volgens Windmuller et al. (1987: 306) in verband moet worden 
gebrachtt met de economische crisis en de daarmee gepaard gaande stijging van de 
werkloosheid.. Van den Berg (1995: 206) daarentegen stelt dat dit slechts ten dele kan 
wordenn verklaard uit conjuncturele ontwikkelingen; immers, met het herstel van de 
economiee in de tweede helft van de jaren tachtig steeg het ledental wel weer, maar 
bleeff  de organisatiegraad laag. Deze auteur noemt als belangrijkste oorzaak de veran-
derdee samenstelling van de beroepsbevolking, welke steeds moeilijker te organiseren 
werknemerss omvat, zoals vrouwen, parttimers en personeel in de dienstensector. 

Inn 1998 telde Nederland drie vakcentrales: de FNV was toen met circa 1,2 miljoen 
ledenn de grootste centrale, gevolgd door het CNV met circa 350.000 leden en het MHP 
mett ongeveer 160.000 leden. 

Tabe ll  2.1 Aanta l leden (x 1.000) per vakcentral e van 1945 to t 1998 

jaar jaar 

1945 5 

1950 0 

1955 5 

I960 0 

1965 5 

1970 0 

1975 5 

1980 0 

1981 1 

1985 5 

1990 0 

1995 5 
1998 8 

FNV(I FNV(I 
NW NW 

238 8 

406 6 
467 7 
507 7 
536 6 
611 1 
702 2 
744 4 

98I-) 98I-) 
NKV NKV 

183 3 
311 1 
381 1 
411 1 
412 2 
400 0 
355 5 
309 9 

1.016 6 

894 4 
1.005 5 
1.153 3 
1.230 0 

CNV CNV 

94 4 
166 6 
205 5 
224 4 
235 5 
238 8 
226 6 

302 2 

346 6 
299 9 

307 7 

348 8 

358 8 

MHP MHP 

4 4 
6 6 
9 9 
13 3 
14 4 
32 2 
lil l 

114 4 

114 4 
107 7 

122 2 

162 2 

AVC' AVC' 

7 7 
22 2 
28 8 
30 0 
34 4 
43 3 
94 4 

113 3 

115 5 
108 8 

106 6 

75 5 

overige e 
vakbonden vakbonden 

270 0 
303 3 
168 8 
215 5 
252 2 
237 7 
207 7 

135 5 

80 0 
84 4 

93 3 

70 0 

33 3 

II De AC (Ambtenaren-Centrale), een federatie die voornamelijk vakbonden voor overheidsper-
soneell organiseerde, werd in 1946 opgericht en in 1990 omgevormd in de AVC (Algemene 
Vakcentrale).. Deze fuseerde in 1998 met de FNV (Ebbinghaus & Visser 2000: 463). 

BronBron Ebbinghaus & Visser 2000: 494-495. 
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Immigrantenn in Nederland 

Nederlandd kent een rijke immigratiegeschiedenis, die reeds eeuwen geleden een aan-
vangg nam. In de periode van 1580 tot 1800 was die immigratie zelfs relatief omvang-
rijkerr dan die anno 2000. Ook emigratie heeft een, zij het wat minder rijke en kortere 
geschiedeniss (ongeveer vanaf 1870). In eerste instantie gaat het daarbij om emigratie 
naarr de koloniën, maar vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw vertrokken vele 
Nederlanderss naar de Verenigde Staten en na de Tweede Wereldoorlog ook naar ande-
ree klassieke immigratielanden als Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. 
Terwijll  de overheid Nederland na 1945 primair als een emigratieland beschouwde, nam 
dee immigratie tegelijkertijd steeds omvangrijker vormen aan. Vanaf het begin van de 
jarenn zestig van de twintigste eeuw was de immigratie zelfs groter dan de emigratie (met 
19677 als uitzondering), en was Nederland strikt genomen een immigratieland, ook al 
erkendee de Nederlandse overheid dat niet (Vermeulen & Penninx 2000: 5). 

Inn het hiernavolgende geef ik, min of meer in chronologische volgorde, een korte 
schetss van de (in omvang) belangrijkste naoorlogse immigrantengroepen: de post-
kolonialee immigranten uit Nederlands-Indië, de 'gastarbeiders' uit het mediterrane 
gebied,, (koloniale) immigranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen en vluchte-
lingenn en asielzoekers. Bij deze chronologische volgorde houd ik niet zozeer het tijd-
stipp aan waarop een immigratiestroom op gang kwam, maar ga ik uit van de periode 
waaropp deze zijn hoogtepunt bereikte.1 

Naoorlogsee immigrantengroepen 

Naa de Tweede Wereldoorlog kwam er, als gevolg van de dekolonisatie van Neder-
lands-Indië,, een immigratiestroom op gang vanuit Nederlands-Indië en Nieuw-
Guinea;; in de periode 1946-1962 ging het om ongeveer 300.000 'repatrianten'. Deze 
immigrantenn waren in het algemeen goed opgeleid en sterk op Nederland geori-
ënteerd,, en er werd een actief beleid gevoerd om hen in de Nederlandse samenleving 
tee integreren. Het succes van dit beleid werd bevorderd doordat hun komst samenviel 
mett een expanderende economie en een gunstige arbeidsmarkt. 

Onderr druk van de politieke ontwikkelingen in Indonesië kwam in 19 51 een 
tweedee groep immigranten - in totaal ongeveer 12.500 - uit deze voormalige kolonie: 
dee Molukse militairen (en hun families) van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL) .. Deze militairen hadden aan Nederlandse zijde gevochten in de strijd om de 
onafhankelijkheidd van Nederlands-Indië, en velen van hen weigerden daarna in het 
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Indonesischee leger te dienen en/of waren voorstander van een onafhankelijke Repu-
bliekk der Molukken. Zowel de Nederlandse overheid als de Molukkers zelf gingen 
aanvankelijkk uit van een tijdelijk verblijf in Nederland. De daaruit voortvloeiende 
overheidspolitiekk belemmerde vervolgens gedurende enige jaren (1951-1956) deelname 
aann de arbeidsmarkt en bemoeilijkte de integratie van Molukkers in de Nederlandse 
samenleving.. Pas na een reeks van gewelddadige acties en kapingen van gedesillusio-
neerdee Molukse jongeren, deed de Nederlandse overheid in 1978 formeel afstand van 
hett idee van terugkeer naar de Molukken en werd een beleid geformuleerd ter verbete-
ringg van de integratie en positie van Molukkers in de Nederlandse samenleving.1 

Vanaff  de jaren vijfti g kwam de arbeidsmigratie op gang. Deze 'gastarbeiders' kwa-
menn veelal op contractbasis naar Nederland en werden geworven in de landen rondom 
dee Middellandse Zee (Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Joegoslavië, Marokko en 
Turkije).. Binnen deze groep vormen de Turkse en Marokkaanse immigranten thans 
verrewegg de grootste groepen. Vergeleken met de andere arbeidsmigranten zijn zij na 
dee economische recessie van 1973 niet alleen in groteren getale in Nederland gebleven, 
maarr lieten zij ook vaker hun gezinnen overkomen. De gezinshereniging van Zuid-
Europesee arbeidsmigranten was voor het grootste deel al voor de oliecrisis van 1973 vol-
tooid.. Als gevolg van deze crisis en de relatief gunstige economische (en politieke) ont-
wikkelingenn in Zuid-Europa, nam de immigratie uit deze landen na 1973 af en keerde 
eenn vrij groot aantal Zuid-Europeanen zelfs terug naar het land van herkomst. 

Hoewell  Suriname en de Nederlandse Antillen net als Indonesië deel uitmaakten 
vann het Nederlandse koninkrijk, kende de immigratie vanuit deze twee landen een 
geheell  ander verloop. Voor een groot deel was dit verschil het resultaat van het latere 
tijdstipp waarop deze beide landen onafhankelijk werden. In het Koninkrijksstatuut uit 
19544 werd aan Suriname en de Nederlandse Antillen namelijk meer autonomie ver-
leendd en werd aan alle onderdanen van het koninkrijk de Nederlandse nationaliteit 
toegekend,, waardoor Surinamers en Antillianen/Arubanen het recht hadden zich in 
Nederlandd te vestigen en vice versa. Aanvankelijk leverde deze vrije toegang weinig 
problemenn op, omdat het voornamelijk om kleinschalige immigratie ging en de 
immigrantenn voornamelijk uit de middenklasse afkomstig waren. Dit veranderde 
evenwell  midden jaren zestig, toen de immigratie uit Suriname toenam en er ook 
steedss meer laaggeschoolde werknemers naar Nederland kwamen.3 Vooral met het 
doell  om deze immigratie een halt toe te roepen, drong de Nederlandse overheid ver-
volgenss aan op de onafhankelijkheid van Suriname, die uiteindelijk in 1975 een feit 
was.. In de jaren daaraan voorafgaand, 1973-1975, nam de emigratie uit Suriname een 
enormee vlucht en ook in de periode 1979-1980, vooral vlak voor het aflopen van het 
'Verdragg inzake de vestiging van wederzijdse onderdanen' uit 1980 - waardoor Surina-
merss zich relatief makkelijker dan andere immigranten in Nederland konden vesti-
genn - was er een grote immigratiegolf. 

Ookk de immigratie vanuit de Nederlandse Antillen was voor 1964 beperkt; hier 
betroff  het voornamelijk studenten. Na dat jaar nam de Antilliaanse/Arubaanse immi-
gratiee voorzichtig toe, onder andere door werving van Nederlandse bedrijven, maar 
bereiktee pas in 1985 een hoogtepunt toen de Lago-raffinaderij op Aruba sloot en Shell 
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Curasaoo verliet. In de praktijk blijkt de immigratie vanuit dit gebied sterk te worden 
bepaaldd door schommelingen in de conjunctuur. 

Dee volgende groep immigranten, de vluchtelingen, kwamen tot het begin van de 
jarenn zeventig voornamelijk uit Oost-Europa. In de periode daarna kwamen zij vaker 
uitt landen met rechtse regimes (waaronder Chili en Argentinië). In de periode van 
i9600 tot ongeveer halverwege de jaren zeventig waren er relatief weinig illegale vluch-
telingen,, omdat er voldoende mogelijkheden waren om aan een werk- en verblijfsver-
gunningg te komen. Ook werd de vluchtelingenstatus niet altijd aangevraagd, omdat 
hett in deze periode in vele gevallen eenvoudiger was om zich als arbeidsmigrant in een 
anderr land te vestigen. Dit veranderde toen in 1975 de immigratiewetgeving werd aan-
gescherpt.. Vanaf dat moment nam niet alleen het aantal illegaal verblijvende immi-
grantenn toe, maar ook het aantal immigranten dat een vluchtelingenstatus aanvroeg. 
Dee discussie over vluchtelingen en asielzoekers kwam pas midden jaren tachtig echt 
goedd op gang door de grootschalige immigratie van asielzoekers vanuit alle delen van 
dee wereld naar Europa. Het vluchtelingen- en asielzoekersbeleid werd steeds restrictie-
verr en maatregelen om hun instroom te beperken werden steeds minder op nationaal 
enn in toenemende mate op Europees niveau bepaald. 

Inn 1997 vormden de Surinamers (287.000), Antillianen (95.000), Turken (280.000) 
enn Marokkanen (233.000) de vier grootste immigrantengroepen (Vermeulen & Pen-
ninxx 2000: 9). Surinamers en Antillianen hebben in het algemeen de Nederlandse 
nationaliteitt en daarmee een sterke rechtspositie. Hun belangenbehartiging, maat-
schappelijkee begeleiding en (uiteindelijke) integratie vielen tot 1979 voornamelijk 
onderr de verantwoordelijkheid van de overheid en (particuliere) welzijnsinstellingen. 
Dee vakbeweging hield zich hiervan afzijdig. Zij concentreerde zich voornamelijk op 
dee 'gastarbeiders', wier rechtspositie zwakker was dan die van immigranten met de 
Nederlandsee nationaliteit. Ook de belangenbehartiging was in hun geval een zaak 
waarbijj  (tevens) de sociale partners waren betrokken. Deze verschillen komen ook tot 
uitdrukkingg in de voor beide groepen immigranten verantwoordelijke departemen-
ten.. Voor de Surinamers en Antillianen lag de beleidsverantwoordelijkheid bij het 
Ministeriee van Maatschappelijk Werk/Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 
(CRM);; voor de 'gastarbeiders' lag deze bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheidd (szw), in samenwerking met de sociale partners (Entzinger 1984:79,84). 

Tott het einde van de jaren zeventig gingen overheid, werkgevers- en werknemers-
organisatiess maar ook vele immigranten zelf ervan uit dat zij hier tijdelijk verbleven en 
opp den duur zouden terugkeren naar het land van herkomst. Deze aanname bleek niet 
houdbaar.. Bovendien werd duidelijk dat het, mede op deze aanname gebaseerde 
beleidd niet had bijgedragen aan de integratie van (bepaalde groepen) immigranten en 
datt de werkloosheid onder hen toenam. De overheid vreesde dan ook dat een deel van 
dee immigranten blijvend een achterstandspositie zou innemen indien er geen maat-
regelenn werden getroffen. Onder invloed van het rapport Etnische minderheden (WRR 
1979)) onderging het beleid in het begin van de jaren tachtig de eerste veranderingen, 
diee hun weerslag vonden in de Minderhedennotavan 1983 van het Ministerie van Bin-
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nenlandsee Zaken. In deze nota werd erkend dat Nederland een immigratieland was en 
datt specifiek minderhedenbeleid nodig was. Het voorgestelde beleid bevatte in essen-
tiee twee doelstellingen. Enerzijds was het gericht op de bestrijding en opheffing van 
achterstandd en achterstelling van de doelgroepen van het beleid, anderzijds werd 
gestreefdd naar een tolerante, multiculturele samenleving, een samenleving waarin 
mensenn met een andere etnische herkomst en cultuur als gelijken aanvaard en gewaar-
deerdd zouden worden. Tot de doelgroepen behoorden diegenen die in sociaal-econo-
mischh opzicht in een achterstandspositie verkeerden en in etnisch-cultureel opzicht als 
'anders'' werden beschouwd. Hieronder vielen Molukkers, Surinamers, Antillianen, 
buitenlandsee werknemers uit de wervingslanden en hun gezinnen en vluchtelingen 
(Entzingerr 1985: 71).4 In de praktijk was het beleid geconcentreerd op de terreinen 
werk,, onderwijs, huisvesting en welzijn. 

Halverwegee de jaren tachtig werd de term '(etnische) minderheden' door de negatieve 
connotatiee die hij volgens sommigen had, steeds minder populair en raakte de term 
'allochtonen'' in zwang. In beleidsstukken zijn 'etnische minderheden' echter strikt 
genomenn niet dezelfde groepen als 'allochtonen' of 'immigranten'. Met die laatste 
groepenn worden in principe alle personen met een vreemde afkomst aangeduid, dus 
bijvoorbeeldd ook Amerikanen, Japanners of onderdanen uit de Europese Unie. Een 
'etnischee minderheidsgroep' is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleidd (WRR 1989: 62) een allochtone groepering met een lage sociale positie. In 
hett dagelijkse spraakgebruik worden de termen 'allochtonen', 'immigranten' en 'etni-
schee minderheden' evenwel als synoniemen gebruikt (Van Heelsum 1997: 5). 

Voorr mijn onderzoek betekent dit concreet dat ik met de term 'immigranten' in 
dee periode 1960-1983 voornamelijk doel op de groep die toen als 'buitenlandse werk-
nemers'' werd aangeduid. Voor de periode daarna ga ik uit van de definitie van (etni-
sche)) minderheden zoals de overheid die sinds het begin van de jaren tachtig hanteert. 

Werkgelegenheidd en arbeidsmarktpositie 

Aangezienn buitenlandse arbeidskrachten vaak werden geworven, er een specifieke 
vraagg naar hun (lage) kwalificaties was én een deel van hen ook weer terugkeerde, was 
dee werkloosheid onder hen tot en met 1973 vrijwel nihil (minder dan 2,5 procent, ver-
gelijkbaarr met het aandeel onder autochtonen) en was derhalve sprake van frictie-
werkloosheidd (Penninx 1979:93,98). Mede door het in de jaren zestig stijgende onder-
wijsniveauu van autochtonen, stond de onderkant van de arbeidsmarkt open voor laag-
geschooldee nieuwkomers, een situatie die voortduurde tot het moment waarop de 
gevolgenn van de eerste oliecrisis van eind 1973 ook in Nederland voelbaar werden. Tij -
denss de daaropvolgende economische recessie zette de herstructurering van de Neder-
landsee economie, die al aarzelend was begonnen, zich in versterkte mate door. Die 
herstructureringg had voor de secundaire sector de meest ingrijpende gevolgen, juist 
daarr waar de meeste arbeidsmigranten emplooi hadden gevonden. Begin jaren zeven-
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tigg werkte 80 procent van de buitenlandse werknemers in de industriële sector en ver-
richttee meer dan 90 procent van hen laaggeschoold werk (Tesser et al. 1998: 245-256). 
Hett is dan ook niet verwonderlijk dat de sanering van sectoren als textiel en scheeps-
bouww disproportioneel veel immigranten werkloos achterliet, mensen voor wie ook 
elderss geen plaats meer was (Doomernik & Penninx 1999:117). 

Dee reorganisaties en inkrimpingen in de industrie leidden tot massale werkloos-
heid,, vooral onder ongeschoold en laaggeschoold personeel, immigranten in het bij-
zonder:: zij waren de eersten die werden ontslagen, vaak in grote aantallen tegelijk. Het 
werkgelegenheidsverliess in de industriesector werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd 
doorr een uitbreiding van de dienstensector. Dit herstructureringsproces was duidelijk 
zichtbaarr in het begin van de jaren tachtig. De crisis in de werkgelegenheid werd in 
dezee jaren versterkt door een toename van het arbeidsaanbod, die op haar beurt werd 
veroorzaaktt door het grote aantal babyboomers dat de arbeidsmarkt betrad en de stij-
gingg van de arbeidsparticipatie van vrouwen (Kloosterman & Elfrink 1991: 28). 

Inn de jaren tachtig groeide het aantal langdurig werklozen en kreeg langdurige 
werkloosheidd een structureler karakter. Dit betrof voornamelijk ongeschoolde en 
laaggeschooldee werknemers, hetgeen niet alleen te maken had met het verlies van 
banenn in de industrie, maar ook met algemener ontwikkelingen aan de onderkant van 
dee arbeidsmarkt. Het hoge werkloosheidspercentage, inclusief de langdurige werk-
loosheid,, wordt veelal toegeschreven aan een algemene vermindering van de vraag 
naarr laaggeschoolde arbeid.' Onderzoek van De Beer (1999) wijst evenwel uit dat hier 
enigee kanttekeningen bij te plaatsen zijn. De daling van het aantal banen in de indu-
striee ging gepaard met een stijging van het aantal banen in de dienstensector. Veel van 
dezee banen vereisten een hoog opleidingsniveau, maar voor een deel ging het ook om 
laaggeschooldee functies (bijvoorbeeld functies in het supermarktwezen of in de ho-
reca).. Het resultaat hiervan was dat de vraag naar laaggeschoolde arbeid nagenoeg 
gelijkk bleef. Veel van deze banen werden echter bezet door mensen met een hoger 
opleidingsniveauu dan feitelijk nodig was. Daarnaast vereisten de laaggeschoolde 
banenn in de dienstensector andere vaardigheden dan die in de industrie, bijvoorbeeld 
meerr communicatieve vaardigheden en kennis van de Nederlandse taal. Bovendien 
warenn deze banen niet erg aantrekkelijk voor werknemers die jaren in de industrie 
haddenn gewerkt, aangezien het vaak om tijdelijke, onzekere en slechtbetaalde banen 
ging,, met een geringe kans op promotie. Deze banen gingen eerder naar vrouwen en 
jongerenn dan naar oudere mannen met industriële werkervaring. 

Overigenss zij opgemerkt dat niet uitsluitend laaggeschoolde arbeidsmigranten 
naarr Nederland zijn gekomen. Zo is de vraag naar arbeid van hooggeschoolde buiten-
landers,, vooral uit de Europese Unie en hooggeïndustrialiseerde landen als de Ver-
enigdee Staten en Japan, in de afgelopen decennia substantieel toegenomen. Deze 
werknemerss zijn veelal werkzaam in gespecialiseerde banen en zijn in geheel andere 
sectorenn dominant dan de 'gastarbeiders' (Doomernik & Penninx 1999:119). 

Tott 1975 lag het werkloosheidspercentage onder immigranten lager dan dat onder 
autochtonen.. Daarna, en vooral na 1979, veranderde de verhouding in de werkloos-
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heidspercentagess van immigranten en autochtonen drastisch. Door de economische 
recessiee groeide het aantal geregistreerde werklozen in de periode van 1979 tot 1983 naar 
144 procent van de totale beroepsbevolking. De werkloosheid onder etnische minder-
hedenn steeg echter sneller, tot maar liefst 30 procent in 1985 (Vermeulen & Penninx 
2000:12).. Na de crisis van 1983 nam de werkgelegenheid weer toe, zij het in wat min-
deree mate voor laaggeschoolden. Ondanks deze trend bleef de werkloosheid onder 
etnischee minderheden nog een paar jaar stijgen en bleef hun werkloosheidspercentage 
relatieff  hoog. In de jaren negentig daalde het werkloosheidspercentage van autochto-
nenn van 7 procent in 1991 tot 4 procent in 1998. Ook het werkloosheidspercentage 
onderr allochtonen daalde; was in 1991 nog 31 procent van de Turkse, 36 procent van de 
Marokkaanse,, 26 procent van de Surinaamse en 31 procent van de Antilliaanse beroeps-
bevolkingg werkloos, in 1998 waren deze percentages teruggelopen tot respectievelijk 18, 
20,100 en 13.6 Niettemin lag het gemiddelde werkloosheidspercentage van allochtonen 
inn 1998 viermaal zo hoog als dat van autochtonen (Vermeulen & Penninx 2000:13). 

Onderzoekk naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt wijst uit dat de wijze van werving 
enn selectie eveneens van invloed is op de arbeidsmarktpositie van immigranten. Hier-
bijj  gaat het vooral om het keuzegedrag, de beeldvorming en de opvattingen van werk-
geverss en personeelsfunctionarissen in het geval van werknemers uit minderheidsgroe-
pen.. Zo blijkt uit studies verricht in de jaren tachtig en negentig dat autochtone kan-
didatenn in selectiesituaties aanzienlijk vaker werden verkozen boven allochtone kandi-
datenn en dat etnocentrisme en communicatieproblemen de kansen van de laatsten 
nadeligg beïnvloedden (Brassé & Sikking 1986; Reynaert 1988)? Sociaal-normatieve 
criteriaa als motivatie, betrouwbaarheid, brede inzetbaarheid, wijze van functioneren 
enn 'passen in het team' waren vaak belangrijker criteria dan technisch-instrumentele 
criteriaa als opleiding en ervaring (Hooghiemstra 1991; Verweij et al. 1990). In een aan-
tall  gevallen was er ronduit sprake van discriminatie naar etnische afkomst (Bovenkerk 
&&  Breuning-Van Leeuwen 1978; Gras et al. 1996). Verder komt naar voren dat het 
gebruikk van psychologische tests bij de selectie van personeel van invloed was op de 
kansenkansen van allochtone werknemers. Zij scoorden op deze tests gemiddeld lager dan 
autochtonen,, hetgeen voor een deel te wijten kan zijn aan cultural bias (Choenni & 
Vann der Zwan 1988). Overigens heeft Te Nijenhuis (1997) in zijn onderzoek naar de 
bruikbaarheidd van de psychologische test van de NS voor allochtone werknemers een 
dergelijkee bias niet kunnen constateren. 

Dee verdeling over  de bedrijfstakken 

Eerste-generatiee buitenlandse werknemers werden in het bijzonder voor de industriële 
bedrijvenn geworven, waardoor zij ook van oudsher sterk in deze bedrijfstak waren 
geconcentreerd.. Gaandeweg is de oververtegenwoordiging van Turkse en Marok-
kaansee werknemers in deze sector geringer geworden (Tesser 1993; Tesser et al. 1996). 
Wass van de Marokkaanse beroepsbevolking in 1979 nog 68 procent en van de Turkse 
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beroepsbevolkingg nog 71 procent werkzaam in de industrie (Muus 1984), in 1991 ging 
hett nog maar om respectievelijk 34 en 41 procent (Roelandt et al. 1992) en in 1998 om 
respectievelijkk 28 en 34 procent (Tesser et al. 1999: 310). Deze afname is veel sterker 
dann de daling in het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid, wat inhoudt dat 
Turksee en Marokkaanse werknemers in andere sectoren zijn terechtgekomen (Tesser 
ett al. 1999:309). Voor steeds meer van deze werknemers blijkt dat de dienstverlenende 
sectorr te zijn, waarin destijds ook het gros van de Nederlandse bevolking werkzaam 
was.. Deze verandering wordt vooral gedragen door Turkse en Marokkaanse jongeren 
(Tesserr et al. 1999: 325). In de categorie 'overige dienstverlening' bijvoorbeeld was in 
19799 slechtss 8 procent van de Marokkaanse en 11 procent van de Turkse beroepsbevol-
kingwerkzaamm (Muus 1984). In 1991 was dit gestegen naar respectievelijk 23 en 19 pro-
centt (Roelandt et al. 1992). 

Dee Surinamers waren in de jaren zeventig vooral werkzaam in industriële en 
ambachtelijkee beroepen (43 procent), en op de tweede plaats in de dienstverlening 
(311 procent) (Reubsaet et al. 1982). In 1991 waren Surinamers en Antillianen voor-
namelijkk werkzaam in de categorie 'overige dienstverlening': respectievelijk 40 en 
411 procent van de totale beroepsbevolking van deze twee groepen; het percentage 
werkzamenn in de industrie was toen respectievelijk 20 en 22 procent (Roelandt et al. 
1992).. In 1998 werkte 42 procent van de Surinaamse en 40 procent van de Antilli -
aansee beroepsbevolking in de dienstverlening en respectievelijk 26 en 24 procent in 
dee industrie (Tesser et al. 1999: 310). Deze spreiding van Surinamers en Antillianen 
overr de verschillende sectoren lijk t sterk op die van de autochtonen. Wel was er bin-
nenn de dienstverlenende sector in 1998 een verschil tussen de vrouwen: Surinaamse 
enn Antilliaanse vrouwen werkten relatief vaker in de zorg en het onderwijs en minder 
vaakk in de commerciële dienstverlening (Tesser et al. 1999: 325). Ook als het gaat om 
hett niveau van het werk verschilden Antilliaanse mannen in 1998 nauwelijks van au-
tochtonee mannen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen waren gemiddeld op een iets 
lagerr niveau werkzaam. Werkende Turken en Marokkanen, zowel mannen als vrou-
wen,, waren in 1998 nog steeds oververtegenwoordigd in de laagste functies op 
dee arbeidsmarkt: ongeveer driekwart van hen werkte op elementair of lager niveau 
(Tesserr et al. 1999: 325). 

Dee organisatiegraad van immigranten 

OrganisatiegraadOrganisatiegraad in cijfers 

Inn Nederland zijn geen betrouwbare, landelijke cijfers bekend over de organisatie-
graadd van allochtone werknemers, omdat de meeste bonden om principiële redenen 
hunn leden niet op nationaliteit of herkomst registreren. De schattingen hierover lopen 
zeerr uiteen, en ook de resultaten van enquêteonderzoek bieden weinig houvast (De 
Jonghh et al. 1984: 7). Volgens een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeentenn (VNG) was in 1983 21 procent van de Marokkanen, 18 procent van de 
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Turken,, 14 procent van de Italianen en 24 procent van de Spanjaarden lid van een vak-
bondd (Niessen 1987:159). Volgens een onderzoek in de gemeente Rotterdam waren 
Spanjaardenn in 1981 voor 58 procent, Turken voor 13 procent en Surinamers voor 
155 procent lid van een vakbond, de autochtone Rotterdammers voor 21 procent. Suri-
namerss zouden landelijk voor slechts 4 procent lid zijn van een bond (Reubsaet et al. 
1982:: 222). Ten slotte varieert ook de organisatiegraad per bedrijfstak. Uit een onder-
zoekk uit 1976 bij de NS bijvoorbeeld, komt naar voren dat 80 procent van de Turken 
lidd was van een bond (Vervoersbond CNV 1976). Deze cijfers zijn afkomstig uit uiteen-
lopendee bronnen en berusten veelal op schattingen. Bovendien zijn ze soms met 
elkaarr in tegenspraak. Daarnaast verschaffen ze ook weinig inzicht in de verdeling van 
allochtonee leden over de vakcentrales en -bonden, en geven ze geen overzicht van de 
ontwikkelingenn in de organisatiegraad van allochtonen in de periode 1960-1996. 

Hett vaststellen van deze organisatiegraad wordt als gezegd bemoeilijkt door de 
wijzee waarop de bonden hun leden registreren: soms wordt er wel op nationaliteit ge-
registreerd,, maar zelden of nooit op afkomst of herkomstland. Dit impliceert dat 
immigrantenn met een Nederlandse nationaliteit buiten beeld blijven. Diverse bonden 
doenn wel een poging hun allochtone leden te registreren, maar aangezien dit op basis 
vann vrijwilligheid gebeurt, levert dit evenmin een volledig beeld op: degenen die niet 
alss allochtoon willen worden aangemerkt, worden ook niet als zodanig opgenomen. 

Inn de jaren negentig zijn wel serieuze pogingen ondernomen om de organisatiegraad 
vann allochtone werknemers te achterhalen. Zo heeft Stokman (1995) getracht de organi-
satiegraadd van allochtone werknemers bij zes FNV-vakbonden te achterhalen. Uit dit 
onderzoekk blijkt dat slechts één vakbond, de AbvaKabo FNV, bijhield hoeveel leden 
'allochtoon'' waren; de overige vijf bonden uit het onderzoek registreerden alleen op 
nationaliteit.. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gevonden aantallen allochtone leden. 

Ookk de FNV zelf probeert dit soort cijfers boven tafel te krijgen. Sinds 1993 wordt 
jaarlijkss op 21 maart onder de FNV-bonden een enquête gehouden, waarmee onder 
anderee wordt getracht het aantal allochtone FNV-leden te achterhalen. De enquête van 
20000 (de Doelgroep-enquête 2000) leverde (op 1 januari 2000) een totaal van 2 procent 
allochtonee leden op, wat neerkomt op ruim 24.000 mensen (zie tabel 3.2). Vergeleken 
mett het aandeel allochtonen in de landelijke beroepsbevolking (7 procent), lijken rela-
tieff  weinig allochtonen lid van de FNV. Hierbij zij nogmaals opgemerkt dat de cijfers 
vanwegee de gebrekkige registratie met de nodige armslagen moeten worden gelezen. 
Dee percentages allochtone leden lijken per bond sterk te verschillen, FNV Bondgeno-
tenn en Kiem hadden relatief gezien verreweg de meeste allochtone leden. De andere 
bondenn hadden geen allochtone leden óf zij registreerden dit niet. Ten opzichte van 
19977 waren er, voorzover bekend, geen grote verschillen. 

Inn tabel 3.3 worden de aandelen mannelijke en vrouwelijke allochtone leden verge-
lekenn met die in het totale ledenbestand van de FNV-bonden. Ook hier geldt weer dat 
dee gegevens niet erg betrouwbaar zijn. Het totale aandeel allochtone vrouwen lijk t 
relatieff  laag (20 procent), ook ten opzichte van het aandeel vrouwen in het totale 
ledenbestandd van de FNV (28 procent). Vooral de AOB telde verhoudingsgewijs weinig 
allochtonee vrouwen, maar ook de FNV Bondgenoten en Kiem. 
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Tabe ll  3.1 Aantal allochtone leden bij zes FNV-bonden' 

vakbonden vakbonden 

AbvaKabo o 

Industriebond d 

Dienstenbond d 

Voedingsbond d 

Vervoersbond d 

Bouw+Houtbond d 

registratie registratie 
opop  basis  van 

etniciteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

nationaliteit t 

aantalaantal  allochtone  leden 

abs.abs.  % 

2.0001 1 

8.400 0 

onbekend1 1 

2.800 0 

1.510 0 

1.000' ' 

0,7 7 

3.7 7 

--
4,4 4 

2,2 2 

0,6 6 

totaaltotaal  aantal 
leden leden 

307.499 9 

227.000 0 

89.226 6 

63.000 0 

70.000 0 

160.000 0 

11 De gegevens zijn uit verschillende jaartallen afkomstig: bij de AbvaKabo, de Vervoersbond en 
dee Bouw- en Houtbond gaat het om 1993, de Industriebond om 1991 en bij Voedingsbond om 
1992. . 

22 Dit is het totale aantal leden dat als 'allochtoon' staat geregistreerd. Dit zijn nieuwe leden, die 
zichh na de invoering van het registratiesysteem als lid hebben opgegeven. Daarnaast is ook een 
pogingg ondernomen om de 'oude' allochtone leden te registreren als 'allochtoon'. De 
AbvaKaboo schat dat ongeveer 10 procent van de leden allochtoon is. Hier wordt de conclusie 
aann verbonden dat allochtonen vergeleken met autochtonen zijn ondervertegenwoordigd 
(Stokmann 1995:32). 

33 In het onderzoek van Stokman wordt het aantal geregistreerde allochtone leden niet genoemd. 
Uitt een onderzoek van Leget (1994) naar de organisatiegraad van allochtonen bij de FNV Dien-
stenbondd blijkt dat het aantal allochtone leden binnen deze bond (in 1993) 488 was. 

44 Als het aantal allochtone leden van de Bouw- en Houtbond wordt vergeleken met het aantal 
werkzamee allochtonen in de sector (4.000), komt een participatiegraad naar voren van 25 pro-
cent.. Deze blijft ver achter bij die van autochtone werknemers in deze sector (40 tot 50 pro-
cent)) (Stokman 1995:45). 

BronBron Stokman 1995. 

Tabe ll  3.2 Allochtone leden in de ledenbestanden van de FNV-bonden, per I januari 2000 

FNV-bondFNV-bond  totale  ledental  aantal  allochtone leden  allochtone  leden 

AbvaKabo o 

AOB B 

BHB B 

Bondgenoten1 1 

Horecabond d 

Kiem1 1 

FNVV totaal 

eindeind  1999 

361.105 5 

74.602 2 

160.096 6 

491.984 4 

28.567 7 

51.448 8 

1.238.924 4 

perper  Ui 12000' 

abs. abs. 

3.754 4 

364 4 

1.761 1 

17.262 2 

onbekend d 

1.142 2 

24.241 1 

% % 
1.0 0 

0.7 7 

1,0 0 

3.5 5 

--
2,2 2 

2,0 0 

inin  1997(%) 

1,0 0 

0.6 6 

l.l l 
onbekend d 

3,2 2 

onbekend d 

2,1 1 

11 Dit zijn aantallen en percentages allochtonen volgens de definitie van het Centraal Bureau voor 
dee Statistiek (CBS): personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en personen die 
well de Nederlandse nationaliteit bezitten maar niet in Nederland zijn geboren. Als de definitie 
vann de Wet Samen wordt aangehouden (zie hoofdstuk 5, noot 3), behoort I procent van de 
FNN V-leden tot een etnische minderheidsgroep (het total aantal is dan 12.525). 

22 Na 1997 zijn de Industriebond, de Dienstenbond, de Voedingsbond en de Vervoersbond gefu-
seerdd tot FNV Bondgenoten. 

33 Na 1997 zijn Druk en Papier en de Kunstenbond gefuseerd tot Kiem. 
Bronn Eindrapport Doelgroep-enquête 2000. 
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Hett aandeel van mannen en vrouwen in de allochtone beroepsbevolking was in 

19988 respectievelijk 59 en 41 procent. Wanneer we deze percentages vergelijken met de 

aandelenn mannen (80 procent) en vrouwen (20 procent) in het allochtone ledenbe-

standd van de FNV (zie tabel 3.3), kan worden geconstateerd dat de verdeling naar 

geslachtt van het allochtone ledenbestand geen afspiegeling vormt van de allochtone 

beroepsbevolking--

Tabell  3.3 Allochtone leden in de FNV-ledenbestanden naar geslacht, per I januari 2000, in 
percentage s s 

FNV-bond FNV-bond 

AbvaKab o o 

AOB B 
BHB B 

Bondgenote n n 

Kiem m 

NPB B 
NVJ J 

FNVV totaa l 

mannen mannen 

55,7 7 

45,5 5 

97,0 0 

81,2 2 

78,6 6 
75,7 7 

6S,9 9 

72,0 0 

o/tee leden 
vrouwen vrouwen 

44,3 3 

54,5 5 

2,8 8 

18,8 8 
21,4 4 

24,3 3 

34.1 1 

28,0 0 

allochtoneallochtone  leden 
mannen mannen 

54,1 1 

75,8 8 

98,5 5 
84,3 3 

83,0 0 

onbeken d d 

onbeken d d 

80,4 4 

vrouwe n n 

45,9 9 

24,2 2 

1,5 5 

15,7 7 

17,0 0 

onbeken d d 
onbeken d d 

19,6 6 

Bronn Eindrappor t Doelgroep-enquêt e 2000. 

AlgemeneAlgemene oorzaken van een lage organisatiegraad 

Wanneerr we kijken naar de samenstelling van de vakbeweging, dan zien we dat deze de 
verscheidenheidd op de arbeidsmarkt niet weerspiegelt. Vrouwen, jongeren tot 25 jaar en 
deeltijdwerkerss (onderverdeeld in degenen die 20-35 u ur en I2_I9 u u r P" week werken) 
zijnn ondervertegenwoordigd. In 1996 was de organisatiegraad van deze groepen respec-
tievelijkk 20,15, 23 (20-35 uur) en 13 (12-19 u u r) procent. Ook werknemers met flexibele 
contracten,, werknemers in de dienstensector en medewerkers in kleine bedrijven zijn 
ondervertegenwoordigd.. Werklozen, en vooral de langdurig werklozen, blijken nauwe-
lijk ss door vakbonden te worden bereikt. Daarentegen zijn de oudere, de mannelijke en 
dee fulltime werkende werknemers sterk oververtegenwoordigd (Albeda et al. 1998:60).' 
Ookk uit onderzoek van Visser et al. (1992,1994) en Rojer en Visser (1993) blijkt dat leef-
tijd,, geslacht en de grootte van het bedrijf van invloed zijn op de vraag of iemand lid 
is/wordt.. In de leeftijdscategorie 35-64 jaar bevinden zich relatief veel vakbondsleden. 
Jongerenn zijn binnen de vakbond fors ondervertegenwoordigd. De leeftijdscategorie 
16-344 rnaakte in 1994 33 procent uit van het ledenbestand, terwijl haar aandeel in de 
totalee beroepsbevolking 45 procent was. De kleinere bedrijven tellen relatief weinig vak-
bondsleden.. Slechts 6 procent van de leden werkte in 1994 in een vestiging met tien of 
minderr personeelsleden, terwijl 18 procent van de beroepsbevolking in dergelijke be-
drijvenn werkzaam was. Blijkbaar is het moeilijk voor de vakbond om hier voet aan de 
grondd te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van het aanstellen van een kaderlid dat vervol-
genss dee vakbond verder introduceert op de werkvloer (Van Esterik 1995: 38). 
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Eenn aantal van deze gegevens kan wellicht mede de lage organisatiegraad van 
allochtonenn en hun ondervertegenwoordiging in het ledenbestand van vakbonden 
verklaren.. Zo kan de leeftijdsopbouw van de allochtone beroepsbevolking gedeeltelijk 
hunn lage organisatiegraad verklaren. Allochtonen blijken relatief jonger te zijn dan 
hunn autochtone collega's: 61 procent is jonger dan 35 jaar. Allochtonen zijn dus over-
vertegenwoordigdd in die leeftijdscategorieën die ook bij autochtonen een lage organi-
satiegraadd kennen (Van Esterik 1995: 36). In het voorafgaande hebben we gezien dat 
hett percentage (langdurig) werklozen onder allochtonen in 1998 viermaal zo hoog lag 
alss onder autochtonen. Dit kan een tweede oorzaak zijn van een lage organisatiegraad 
vann immigranten. Deze factor gaat echter niet op voor de periode 1960-1975, omdat 
hett werkloosheidscijfer van immigranten toen onder dat van autochtonen lag. Er zijn 
geenn cijfers over de verdeling van het aantal allochtone werknemers over grootteklas-
senn van bedrijven. Niessen (1987: 59) maakt echter aannemelijk dat allochtonen zijn 
oververtegenwoordigdd in kleine bedrijven. Hij merkt op dat relatief veel allochtonen 
werkzaamm zijn in de schoonmaak en de horeca, waar juist vaak kleine bedrijven opere-
renn die in het algemeen al worden gekenmerkt door een lage organisatiegraad. Ook dit 
kann een deelverklaring bieden voor de lage organisatiegraad van allochtonen. 

Klandermanss (1986:14-16) onderkent drie theoretische benaderingen van vakbonds-
participatie,, die ieder een eigen verklaring aandragen voor het al dan niet participeren 
vann werknemers. De eerste is de 'frustratie-agressiebenadering', waarin vakbondspar-
ticipatiee wordt gezien als een reactie op ontevredenheid met de werksituatie, het ar-
beidsinkomenn en dergelijke. Werknemers zouden lid worden van een bond om zich 
hiertegenn (georganiseerd) te verzetten. Een reden voor de lage organisatiegraad van al-
lochtonenn die enigszins bij deze theorie aansluit, is dat allochtonen slechts bij proble-
menn lid worden van een vakbond. Als deze problemen zijn verdwenen, haken zij weer 
aff  (De Jongh et al. 1984). Dit blijkt echter ook op te gaan voor autochtonen. 

Inn de tweede benadering, de 'rationele-keuzetheorie', wordt verondersteld dat 
werknemerss een rationele kosten-batenafweging maken op basis waarvan zij besluiten 
all  dan niet lid te worden. Er zijn aanwijzingen dat deze afweging bij allochtonen nega-
tieff  uitpakt. Zo stelt Niessen (1987:160) dat Marokkanen individuele belangenbehar-
tigingg als een belangrijke functie van de vakbond zien, maar tegelijkertijd menen dat 
dee bond hierin tekortschiet. Hij voegt hieraan toe dat de belangen van allochtonen 
vaakk door eigen organisaties worden behartigd, waardoor de noodzaak van lidmaat-
schapp van de vakbeweging nauwelijks wordt ingezien. Daarnaast merkt hij op dat 
Marokkanenn vinden dat hun eigen organisaties en welzij nsstichtingen voor buitenlan-
derss sneller en goedkoper werken dan de vakbond. 

Dee derde benadering is de 'interactionistische theorie'. Hierin wordt veronder-
steldd dat de afweging om lid van een vakbond te worden, wordt beïnvloed door de 
groepp waartoe iemand behoort. De veronderstelling is dan dat iemand lid wordt van 
eenn vakbond omdat de vader, collega's of vrienden dat ook zijn. Het ontbreken van 
eenn 'vader-op-zoontraditie' wordt onder andere genoemd als oorzaak van een lage par-
ticipatiegraadd van allochtonen (Van Esterik 1995: 56; Stokman 1995: 29). 
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Volgenss Van Rij en Van den Putte (1992: 265) valt op deze benaderingen het 
nodigee af te dingen, vooral op de frustratie-agressiebenadering en de rationele-keuze-
theorie.. Volgens hen is het besluit om lid te worden van een vakbond terug te voeren 
opp de aan- of afwezigheid van de bond op de werkvloer. Werknemers zouden eerder 
besluitenn lid te worden wanneer zich in hun directe omgeving relatief veel vakbonds-
ledenn bevinden.10 Wanneer er op de werkplek een 'pro-vakbondscultuur' heerst, zul-
lenn de leden andere werknemers aanzetten om eveneens lid te worden. Statistische 
analysess wijzen uit dat de kans op lidmaatschap significant wordt beïnvloed door de 
organisatiegraadd van het bedrijf, het aantal contacten met andere leden en met de vak-
bondd zelf (Van den Berg 1995: 209). 

SpecifiekeSpecifieke oorzaken van een lage organisatiegraad van immigranten 

Hiervoorr zijn factoren behandeld die in het algemeen van invloed zijn op het vak-
bondslidmaatschapp van werknemers. Deze factoren kunnen voor immigranten extra 
zwaarr wegen, omdat zij oververtegenwoordigd zijn in categorieën die een lage organi-
satiegraadd genereren. In de literatuur, maar ook door vakbondsbestuurders, actieve 
leden,, beleidsmedewerkers en autochtone en allochtone werknemers worden de oor-
zakenn van een lage organisatiegraad van immigranten echter het meest gezocht in ken-
merkenn van immigranten zelf en hun specifieke positie in de samenleving. Zo wordt een 
gebrekkigee beheersing van de Nederlandse taal sterk benadrukt." Daarnaast zouden 
immigrantenn (en dan vooral Turken en Marokkanen) vaak van het platteland afkom-
stigg zijn en daardoor niet bekend zijn met organisaties als vakbonden (Van Borselen 
1985:: 39). Tevens zouden de meeste immigranten geen vakbondstraditie en -bewust-
zijnn hebben, waardoor zij vaak ook weinig openstaan voor lidmaatschap van een 
Nederlandsee vakbond (Niessen 1987:160). Maar ook wanneer zij die achtergrond wel 
hebben,, leidt dit in veel gevallen tot een negatieve houding tegenover de vakbeweging; 
Marokkanenn bijvoorbeeld hebben vaak slechte ervaringen met de vakbonden in 
Marokkoo (Niessen 1987: 164). Ook wantrouwen jegens de Nederlandse vakbonden 
wordtt als reden gegeven: (vermeende) discriminatie en racisme van vakbondszijde en 
hett zich niet herkennen in de 'witte' bond weerhouden immigranten van lidmaat-
schapp (Ritsema 1993). Tot slot worden de tijdelijke aard van de werving en tewerkstel-
ling,, de slechte rechtspositie en de angst voor repercussies na eventuele acties als speci-
fiekefieke redenen genoemd voor de lage organisatiegraad van immigranten (Handboek 
Buitenlandsee Werknemers 1973; Vranken 1990: 60). 

Veell  van deze specifieke verklaringen zijn erg statisch - zo lijk t de onbekendheid 
mett vakbonden haast per definitie te worden overgedragen op in Nederland opge-
groeidee generaties. Bovendien worden de oorzaken van de lage organisatiegraad vrij -
well  uitsluitend bij immigranten zelf gelegd, terwijl er genoeg aanwijzingen zijn dat 
juistt de hiervoor genoemde algemene oorzaken ook bij immigranten een belangrijke 
roll  spelen. In het slothoofdstuk ga ik hier nader op in. 
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Dee vakcentrales over  immigrati e en immigranten: 
dee jaren vijftig , zestig en zeventig 

Inn dit en het volgende hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe de Nederlandse vakcentrales 
inn de periode van i960 tot 1996 zijn omgegaan met het in hoofdstuk 1 benoemde immi-
gratie-,, inclusie- en belangendilemma. Deze dilemma's volgen elkaar gedurende de 
onderzoeksperiodee min of meer in de tijd op. Het tweede dilemma wordt pas vanaf 
middenn jaren zeventig echt belangrijk, als het eerste dilemma ten nadele van arbeidsmi-
gratiee is beslecht en deze nagenoeg wordt stopgezet.1 Dit betekent echter niet dat er in 
dee jaren zestig, begin jaren zeventig geen pogingen zijn ondernomen om immigranten 
binnenn de vakbeweging op te nemen dan wel hen daarvan uit te sluiten. De kwestie van 
algemeenn of specifiek beleid, het derde dilemma, is uiteraard pas aan de orde als bij het 
tweedee dilemma voor inclusie wordt gekozen. In de praktijk blijken het tweede en 
derdee dilemma echter door elkaar te lopen en niet altijd even duidelijk van elkaar zijn te 
onderscheiden.. Voor de beschrijving van de houding van de vakcentrales heb ik dan 
ookk gekozen voor een chronologische indeling. In dit hoofdstuk concentreer ik me op 
dee jaren vijftig , zestig en zeventig, waarbij ik de volgende tijdsindeling aanhoud: 

-- 1950-1959: werving en tewerkstelling van immigranten gecontroleerd door de 
werkgevers; ; 

-- 1960-1965: begin van de officiële rekrutering van buitenlandse arbeidskrachten 
doorr middel van overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers; 

-- 1966-1974: het hoogtepunt van de werving, geheel gecontroleerd door de overheid; 
-- 1975-1979: restrictieve toelating. 

Inn het volgende hoofdstuk ga ik in op de houding van de centrales in de jaren tachtig 
enn negentig. 

Dee periode 1950-1959: werkgeverscontrole 

Dee arbeidsmigratie zoals die begin jaren vijfti g op gang kwam, was onderdeel van het 
naoorlogsee industrialisatiebeleid van de Nederlandse overheid.1 Om de internationale 
concurrentiepositiee van Nederland te versterken, besloten overheid en werkgevers- en 
werknemersorganisatiess dee lonen laag te houden (de geleide loonpolitiek) en trachtten 
zijj  een gunstig industrieel klimaat te creëren via het stimuleren van particulier onder-
nemersinitiatief.. Dit beleid leidde reeds in het begin van de jaren vijfti g tot een snelle 
kapitaalaccumulatie,, die echter niet werd gevolgd door investeringen in arbeidsbespa-
rendee productiemiddelen die de inzet van menskracht overbodig maakten; door de 
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lagee lonen ontbrak daartoe ook de prikkel. Tegelijkertijd steeg de arbeidsproductivi-
teitt en nam de vraag naar arbeidskrachten sterk toe. Het Ministerie van Sociale Zaken 
enn Volksgezondheid (svz) verwachtte dat er bij een gelijkblijvende emigratie naar 
Australië,, Nieuw-Zeeland en Canada in 1955 en 1956 een arbeidstekort van respectie-
velijkk 39.000 en 29.000 werknemers zou ontstaan. In plaats van werkgevers te stimu-
lerenn uit het arbeidspotentieel onder vrouwen te putten of diepte-investeringen te 
doen,, koos de overheid in 1955 voor het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. 
Arbeidsmigratiee had bovendien als voordeel dat deze kon worden gerelateerd aan de 
economischee cyclus: door aan buitenlandse arbeidskrachten voor hooguit twee jaar 
eenn arbeidscontract en werk- en verblijfsvergunning te verlenen, konden werkgevers 
bijj  economische groei werknemers aantrekken die zij gedurende een recessie weer 
kondenn terugsturen. 

Dee overheid raadpleegde ook de werknemersorganisaties over het rekruteren van 
buitenlandsee arbeiders. De Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond (St. Eloy) 
enn het Nederlands Verbond van Vakverenigingen ( N W) hadden hiertegen geen 
bezwaar.. Wel stelden zij als eis dat de inzet van buitenlanders niet ten koste mocht 
gaann van Nederlanders en dat hun dienstverband moest worden beëindigd zodra er 
weerr Nederlandse werknemers beschikbaar waren. Verder mochten ze niet tegen la-
geree lonen en onder slechtere arbeidsomstandigheden werken en moesten de werkge-
verss zorg dragen voor onderdak en voeding. 

Dee overheid liep met het besluit tot het overgaan op arbeidsmigratie achter de fei-
tenn aan. Reeds in 1948 hadden de Staatsmijnen een overeenkomst met Italië gesloten 
voorr de werving van mijnarbeiders. Bovendien had zij nauwelijks greep op de werving 
enn tewerkstelling van arbeidsmigranten en hoefden werk werkgevers zich in principe 
weinigg gelegen te laten liggen aan de controlerende rol van de overheid bij de arbeids-
migratie.. Daarnaast werd het rekruteren van buitenlandse werknemers vergemakke-
lijk tt door dee oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarmee 
beperkingenn zoals arbeidsvergunningen werden afgeschaft. Zo werd in dat verdrag 
bepaaldd dat de houder van een arbeidskaart (ter vervanging van de werkvergunning) 
wass vrijgesteld van een visum. Werkgevers konden houders van een dergelijke kaart 
ongehinderdd in dienst nemen, los van de situatie op de nationale arbeidsmarkt en zon-
derr bemiddeling van arbeidsbureaus. Ook ging een aantal bedrijven over tot het wer-
venn en tewerkstellen van Surinaamse en Antilliaanse arbeiders. Deze rijksgenoten had-
denn veelal de Nederlandse nationaliteit en hadden derhalve geen werk- en verblijfsver-
gunningg nodig om in Nederland aan de slag te kunnen gaan. Surinamers en Antillia-
nenn zijn echter nooit op grote schaal geworven; overheid en werkgevers plaatsten 
kanttekeningenn bij de werving van met name Surinamers vanwege de 'maatschappe-
lijk ee problemen' die de rekrutering met zich zou brengen.' 

Inn de loop van de jaren vijfti g vonden tal van wervingsacties plaats en steeg het aan-
tall  arbeidsmigranten: in 1952 werden ongeveer 650 mannen officieel geworven, in 1956 
wass dit aantal meer dan vervijfvoudigd (3.485) en in i960 opgelopen tot 4.801. In 1955 
kwamm de Nederlandse overheid met de Italiaanse autoriteiten overeen dat deze geen 
toestemmingg voor werving van Italiaanse arbeidskrachten zou geven zonder schrifte-
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lijk ee goedkeuring uit Nederland. Voortaan moest een bedrijf eerst een verzoek tot 
wervingg bij het Ministerie van szv indienen. Wanneer het ministerie daarmee 
akkoordd ging, werd dat direct aan het Italiaanse Ministerie van Arbeid gemeld en kon 
pass daarna tot werving worden overgegaan. Op deze wijze probeerde de Nederlandse 
overheidd de (arbeidsvoorwaarden van de) werving te controleren en kon zij erop toe-
zienn dat de toegezegde lonen niet hoger waren dan de Nederlandse cao-lonen; de Itali-
aansee overheid kon zo nagaan of geworven arbeiders dezelfde rechten zouden hebben 
alss Nederlandse arbeiders. In i960 werd deze praktijk formeel vastgelegd in een wer-
vingsakkoordd tussen Nederland en Italië. Overeenkomstige wervingsakkoorden met 
anderee landen in het mediterrane gebied volgden, zoals met Spanje (1961), Portugal 
(1964),, Turkije (1964), Griekenland (1967), Marokko (1969) en Joegoslavië (1970). 

Dee periode 1960-196$: het begin van de officiële rekruterin g 

Dee officiële werving geschiedde op basis van een tripartiet overleg tussen het Ministe-
riee van szv (en daarbinnen het Directoraat voor de Arbeidsvoorziening) en vertegen-
woordigerss van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. In dit overleg 
werdenn afspraken gemaakt over de aantallen te rekruteren arbeidskrachten en over de 
feitelijkee uitvoering van de werving en tewerkstelling (Janssen 1967: 39). De rekrute-
ringring kwam hiermee overigens niet geheel onder controle van dit orgaan; arbeidsmi-
grantenn konden ook nog steeds op andere manieren worden aangetrokken. Boven-
dienn ontstond er een toeloop van buitenlandse arbeidskrachten die op de bonnefooi 
kwamen.. Tot 1966 werd meer dan de helft van de buitenlandse arbeiders buiten de 
wervingg om in Nederland tewerkgesteld (Penninx & Van Velzen 1977:12). 

Dee centrale werkgeversorganisaties waren in het overleg vertegenwoordigd door 
eenn delegatie van de speciaal hiervoor in het leven geroepen Commissie Buitenlandse 
Arbeiders.. Deze commissie had als taak om namens de werkgeversverbonden de con-
tactenn met de Nederlandse overheidsdiensten te onderhouden, om zodoende te 
komenn tot een krachtige en snelle werving en een soepel toelatingsbeleid. De vakcen-
traless hadden hier destijds geen aparte 'commissie' voor (Janssen 1967: 40). 

Dee houding van de Nederlandse vakcentrales tegenover het aantrekken en tewerk-
stellenn van buitenlandse arbeiders was in deze periode vrij positief. Ook zij waren van 
meningg dat buitenlandse werving nodig was om in het tekort aan menskracht te voor-
zien,, in het bijzonder in de industrie. Een afwijzende houding paste ook niet in het 
lichtt van de op handen zijnde grotere vrijheid van verkeer van arbeidskrachten in de 
Europesee Economische Gemeenschap (EEG) (Janssen 1967: 46). 

Tochh plaatsten de centrale werknemersorganisaties enige kanttekeningen bij de 
rekrutering.. Zij vroegen zich onder andere af of sommige ondernemingen niet al te 
veell  in de breedte zouden expanderen wanneer zij over - weliswaar vanwege de 
extraa arbeidsvoorwaarden 'dure' - additionele buitenlandse arbeiders konden be-
schikken.. Met het oog op de toekomstige concurrentiepositie waren structurele 
diepte-investeringenn en modernere productiemethoden volgens hen meer gewenst 
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(Janssenn 1967: 48). Ook hielden zij rekening met de gevoelens en belangen van de 
autochtonee werknemers. Zo genoten de officieel geworven buitenlandse arbeiders 
enkelee bijzondere arbeidsvoorwaarden, naast hetgeen hen op grond van de cao toe-
kwam:: zij kregen bij aanstelling een jaarcontract; de werkgever was verplicht voor 
huisvestingg te zorgen (de arbeider moest wel een bijdrage in de kosten betalen); de 
werkgeverr betaalde na afloop van het contract de terugreis; bij verlenging van het 
contractt werden de reiskosten van een eventuele vakantie naar het moederland ver-
goedd en kregen zij extra verlofdagen. In tegenstelling tot (een deel van de) Neder-
landsee collega's die deze bijzondere voorwaarden als 'discriminatie' ervaarden, von-
denn de centrales deze wel terecht maar hadden zij moeite de achterban uit te leggen 
waaromm alleen buitenlandse arbeiders deze speciale voorwaarden genoten. Daarnaast 
vreesdenn zij dat werkgevers liever buitenlandse dan autochtone arbeiders in dienst 
namen,, aangezien de eersten er wellicht op uit waren om op korte termijn zo veel 
mogelijkk te verdienen en om die reden eerder bereid zouden zijn om over en/of onder 
ongunstigerr omstandigheden te werken (Janssen 1967: 52). Om 'oneerlijke concur-
rentie'' te minimaliseren, pleinen de centrales dan ook voor gelijke behandeling. 
Hiermeee hadden zij echter tegelijkertijd een instrument in handen om de werving 
terugg te dringen. Als werkgevers bijvoorbeeld in een tijd van woningnood niet voor 
volwaardigee huisvesting konden zorgen, konden minder buitenlanders worden 
geworvenn (Marshall-Goldschwartz 1973: 63-70). 

Beginn jaren zestig zette de expansie van de Nederlandse economie zich door. De gevol-
genn van deze groei, vooral die van de industrie, begonnen zich ook op de arbeidsmarkt 
aff  te tekenen: ondanks de sterke groei van de Nederlandse beroepsbevolking werden 
tekortenn op de arbeidsmarkt zichtbaar, die veel serieuzer waren dan die in de jaren vijf-
tig.. Zo was er in mei 1961 behoefte aan 71.000 mannelijke en 41.000 vrouwelijke 
arbeidskrachten,, terwijl er maar 28.000 respectievelijk 3.200 beschikbaar waren. In 
19622 was het tekort opgelopen tot 114.000 (77.000 mannen en 37.000 vrouwen) en 
werdd voor 1963 een tekort aan 100.000 arbeidskrachten geschat (Schuster 1999: 
169-170).. De werknemersorganisaties kwamen door deze ontwikkeling in een sterkere 
onderhandelingspositie,, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het stopzetten van de ge-
leidee loonpolitiek (1963) en 'loonexplosies'. De invoering van werktijdverkorting en 
dee vijfdaagse werkweek die hier (mede) uit voortvloeide, verscherpte vervolgens de 
arbeidsproblemenn aanzienlijk: door het tekort aan arbeidskrachten werd de produc-
tiecapaciteitt onderbenut (Penninx & Van Velzen 1977: 11). Voor het bedrijfsleven 
dreigdenn daarmee de winstverwachtingen op korte termijn gefrustreerd te raken. In 
dezee situatie had het op grote schaal aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten 
meerderee voordelen boven diepte-investeringen; in ieder geval zou dan de productie-
capaciteitt vollediger kunnen worden benut, zou de druk op de arbeidsmarkt worden 
verlicht,, zouden werkgevers minder kwetsbaar worden voor hoge looneisen en zou de 
onderhandelingspositiee van de werknemersorganisaties bijgevolg minder sterk wor-
denn (Penninx & Van Velzen 1977: 11). Werkgevers achtten het toelaten van meer 
arbeidsmigrantenn en een soepeler verloop van de werving en tewerkstelling dan ook 
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noodzakelijk.. Zij drongen aan op een snellere verstrekking van werkvergunningen, 
verlengingg van bestaande vergunningen en op een verhoging van de wervingsquota 
(Schusterr 1999:169-170). Dit leidde ertoe dac het aantal buitenlandse werknemers tot 
19666 snel groeide. In dat jaar waren er ongeveer 55.000 buitenlandse arbeiders uit het 
mediterranee gebied in Nederland (Penninx & Van Velzen 1977:12). 

Dee periode 1966-1974: het hoogtepunt van de werving 

Halverwegee de jaren zestig kwam er een kentering in de, in eerste instantie positieve 
opstellingg van de vakcentrales. Zij kregen meer oog voor de consequenties van de mas-
salee komst van buitenlanders, vooral voor de sociale misstanden in het huisvestings-
beleidd (Kok 1978:13). De werknemersorganisaties namen gaandeweg steeds meer het 
standpuntt in dat de werving zou moeten worden gereduceerd. De werkgeversorgani-
satiess daarentegen verzochten de overheid nog in 1965 met klem zowel de werving te 
handhavenn als de spontane toeloop van buitenlandse arbeiders te tolereren, want vol-
genss hen liet het zich aanzien dat veel ondernemingen in verschillende bedrijfstakken 
'structureel'' waren aangewezen op deze additionele bronnen. Deze verwachting sprak 
ookk uit de grote investering die vele ondernemingen bereid waren te doen voor hun 
huisvesting.. Daarnaast drongen zij er bij de overheid op aan eenzelfde wervings- en 
tewerkstellingsbeleidd als de andere EEG-landen te voeren; zij achtten een zo veel moge-
lij kk vrij verkeer van arbeidskrachten van groot belang (Janssen 1967: 229-330). 

Dee vakcentrales namen stelling tegen deze opvattingen van de werkgeversorgani-
saties.. Zij deden juist een beroep op de overheid een weloverwogen en goedgecontro-
leerdd wervings- en toelatingsbeleid te voeren, in combinatie met een (gecoördineerd) 
huisvestings-- en integratiebeleid. Zij meenden dat het bestaande toelatings- en werk-
vergunningenbeieid,, vooral in het geval van spontane toeloop, dringend in nadere 
overwegingg moest worden genomen om eventuele excessen te voorkomen. Volgens 
henn rechtvaardigden de toenemende problemen op het gebied van de huisvesting en 
dee maatschappelijke begeleiding van buitenlandse arbeiders een strakkere regulering. 
Hierbijj  speelde ook de onzekerheid over de werkgelegenheid en de massale ontslagen 
inn 1965 een belangrijke rol. De vakcentrales ontkenden hiermee niet het belang van de 
tewerkstellingg van buitenlandse arbeiders, maar gaven wel aan dat zij bezorgd waren 
overr de situatie in het algemeen. Vrij spoedig bleek evenwel dat de vrees voor direct 
verminderdee werkgelegenheid ongegrond was, omdat de vraag naar arbeidskrachten 
nogg steeds zeer groot was. Maar een zekere bezorgdheid bleef en vooral het CNV stelde 
datt er een 'echte arbeidsmarktpolitiek' moest komen (Janssen 1967: 229-230). 

Inn 1966-1967 was er een korte economische recessie, die voor het eerst een diepgaande 
discussiee op gang bracht over de betekenis en functie van buitenlandse arbeiders in de 
Nederlandsee economie. In deze periode steeg de werkloosheid sterk en werd de wer-
vingg drastisch gereduceerd: het aantal afgegeven arbeidsvergunningen viel terug van 
46.0000 in 1966 tot 39.000 in 1967 (Penninx & Van Velzen 1977:14). Duidelijk werd 
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datt er een structurele component aan de tewerkstelling van buitenlandse arbeids-
krachtenn zat: de rekrutering was in principe bedoeld ter ondervanging van tijdelijke 
tekortenn op de arbeidsmarkt in periodes van economische bloei; in tijden van econo-
mischee teruggang werd deze stopgezet en keerde een aantal werknemers terug naar het 
herkomsdand,, omdat zij geen werk konden vinden en hun de rechten van een werk-
lozee arbeider werden ontzegd of slechts voor korte tijd toegekend. Niettemin bleef een 
groott deel van hen ook in tijden van recessie gewoon werkzaam in Nederland; zij 
namenn plaatsen op de Nederlandse arbeidsmarkt in die autochtone werknemers niet 
meerr wensten te vervullen (Penninx & Van Velzen 1977:15). 

All  snel na de recessie in 1967 werd het aantal arbeidsvergunningen dan ook weer 
opp het oude peil van 1966 teruggebracht. Van 1966 tot 197a volgde een zeer omvang-
rijkee werving die vrijwel geheel via de wervingskantoren verliep. De overheid trof in 
19688 en 1969 maatregelen die andere wegen tot het aantrekken van buitenlandse arbei-
derss officieel onmogelijk maakten, waardoor zij de werving vrijwel geheel monopoli-
seerdee en (daarmee) een efficiënte voorziening van arbeid aan het bedrijfsleven garan-
deerde.. In 1972 begon ook Nederland de weerslag te voelen van de internationale eco-
nomischee inzinking: het aandeel werklozen steeg in dat jaar tot bijna 3 procent. De 
oliecrisiss daarna, eind 1973, verscherpte de situatie nog eens (Penninx & Van Velzen 
1977:15-16). . 

Ondankss de hogere werkloosheidspercentages dan in de periode voor de korte cri-
siss van 1966-1967, was er een geringe toename van het aantal afgegeven arbeidsvergun-
ningen.. Terwijl ook Nederland in de jaren 197a tot en met 1974, mede versterkt door 
dee oliecrisis in 1973, een economische inzinking doormaakte, werden er in deze peri-
odee toch nog ruim 15.000 buitenlandse arbeiders via de officiële kanalen aangetrok-
ken.. Dit wijst erop dat buitenlandse arbeiders destijds ook nodig waren in tijden van 
relatieff  hoge werkloosheid en dat de functie van conjunctuurbuffer sinds de tweede 
helftt van de jaren zestig verder was afgenomen (Penninx & Van Velzen 1977: 16). 

Dee kortstondige economische stagnatie in 1966-1967 leidde bij een aantal bedrij-
venn tot collectieve ontslagen en maakte duidelijk dat niet alle Nederlandse werk-
nemerss de komst van buitenlandse arbeiders probleemloos aanvaardden. Om hier 
enigszinss aan tegemoet te komen, bepleitten de vakcentrales de afschaffing van de bij-
zonderee onkostenvergoedingen voor geworven buitenlanders (Zwinkels 1972: 73-74). 
Daarnaastt eisten ze afschaffing van het systeem van arbeidscontracten voor vastge-
steldestelde tijd en drongen bij de regering wederom aan op een consistent wervings-, te-
werkstellings-,, huisvestings- en integratiebeleid. Tot belangenbehartiging van buiten-
landsee werknemers kwam het echter nog nauwelijks, en een eigen, omvattend beleid 
liett nog enige tijd op zich wachten. De hulpverlening en maatschappelijke zorg verlie-
penn voornamelijk via kerkelijke instellingen en welzijnsorganisaties (Penninx 1979: 
116;; Van Twist 1977: 100 e.v.). 

Dee roep van de vakcentrales (en overheid) om een stringenter immigratiebeleid en een 
verminderingg van de immigrantenpopulatie werd steeds luider. In het Actiepro-
grammagramma 1971-197$ (z.j.) van het overlegorgaan van het N W , NKven CNV werden twee 
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belangrijkee uitgangspunten voor arbeidsmigrantenbeleid geformuleerd. Ten eerste 
diendee er een restrictief toelatingsbeleid te worden gevoerd en moest waar mogelijk 
terugkeerr worden bevorderd. De achterliggende gedachte hierbij was dat 'het werk 
naarr de mensen moest worden gebracht' en niet andersom. Ten tweede dienden een-
maall  in Nederland aanwezige buitenlandse werknemers dezelfde rechten en plichten 
tee hebben als Nederlandse werknemers. 

Hett toelatingsbeleid voor personen met een niet-Nederlandse nationaliteit was 
vastgelegdd in de nieuwe Vreemdelingenwet van 1965 en in de regelgeving die daarop 
wass gebaseerd. Deze wet- en regelgeving was in eerste instantie bedoeld om immigra-
tiee te reguleren en niet zozeer om immigratie tegen te gaan; immigratie werd immers 
alss een tijdelijk fenomeen beschouwd, niet alleen door de overheid, maar ook door de 
buitenlandsee arbeiders zelf. In de daaropvolgende jaren introduceerde de overheid 
evenwell  een reeks maatregelen die het voor buitenlandse arbeiders geleidelijk aan 
moeilijkerr maakte Nederland binnen te komen. Tijdens de oliecrisis in 1973 sprak de 
overheidd voor het eerst openlijk over de noodzaak een limiet aan het aantal buiten-
landsee werknemers te stellen, afgestemd op de economische behoeften (Penninx 
1979:127). . 

Dee vakcentrales gebruikten vervolgens hun invloed binnen de SER om het aantal 
buitenlandsee arbeiders te beperken. In 1974 stelde de SER, in een advies over de wer-
vingg en tewerkstelling van buitenlanders, dat het arbeidsmarktbeleid in Nederland 
zodanigg moest worden gestructureerd, dat er zo weinig mogelijk beroep hoefde te 
wordenn gedaan op het buitenlandse arbeidsaanbod - mede gelet op de bevolkingspro-
blemenn in Nederland en de daarmee samenhangende sociale, milieu- en concentratie-
problemen.. Na 1974 werd de rekrutering van buitenlandse arbeiders zo goed als beëin-
digd.. Dit betekende evenwel niet dat er geen migratie naar Nederland meer was. 
Vanaff  1970 kwam namelijk ook de gezinshereniging op gang, die na 1974 in toene-
mendee mate de immigratieomvang bepaalde. Deze 'gezinsherenigers' traden deels ook 
toee tot de arbeidsmarkt: zo werden in 1972 3.768 arbeidsvergunningen afgegeven aan 
buitenlandsee werknemers die in het kader van gezinshereniging naar Nederland 
warenn gekomen; in 1973 ging het om 2.308 vergunningen (Penninx & Van Velzen: 
1977:16).. Bovendien kwam in deze periode, met het oog op de op handen zijnde onaf-
hankelijkheidd van Suriname, een groeiend aantal Surinamers naar Nederland. 

Dee periode 1975-1979: restrictieve toelating 

Eenn andere manier om het aantal immigranten beperkt te houden, was het bevorde-
renn van de terugkeer naar het herkomstland. Toen de overheid het idee opperde om 
eenn terugkeerpremie, al snel bekend onder de naam 'oprotpremie', ter beschikking te 
stellenn aan buitenlandse werknemers die terug wilden, benadrukten de vakcentrales 
hett belang van terugkeerprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Tot 
hett einde van de jaren zestig overheerste (bij overheid en centrales) het standpunt dat 
dee economische voordelen van arbeidsmigratie niet alleen ten goede kwamen aan de 
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geïndustrialiseerdee landen, maar ook aan de wervingslanden. In deze visie werd 
arbeidsmigratiee min of meer als een vorm van ontwikkelingshulp gezien. Tijdens de 
recessiee aan het begin van de jaren zeventig kreeg deze 'ontwikkelingshulp' een andere 
dimensiee met de veronderstelling dat de groeiende werkloosheid tot een toename van 
retourmigratiee zou leiden, en er derhalve meer aandacht moest worden besteed aan de 
economischee ontwikkeling in de zendingslanden. Vanuit deze zienswijze zette de 
Ministerr van Ontwikkelingshulp, in samenwerking met de regeringen van enkele 
herkomsdanden,, projecten op om terugkerende migranten te helpen met het starten 
vann een bedrijf in de streek van herkomst. Deze projecten werden geacht de economi-
schee bedrijvigheid in en ontwikkelingvan deze landen te stimuleren (Penninx & Van 
Renselaarr 1978). De vakcentrales ondersteunden dit beleid, maar uit het visiepro-
grammaa van het NKV uit 1975 blijkt dat hier ook minder nobele principes aan ten 
grondslagg lagen. Daarin werd gesteld dat buitenlandse werknemers nooit een deel van 
dee Nederlandse samenleving konden of zouden worden, want: 

'Naa zo'n 20 jaar ervaring met arbeiders uit het Middellandse Zeegebied moet de 
hardee conclusie getrokken worden dat onze samenleving niet bereid is gastarbei-
derss op menswaardige manier op te vangen, ook niet naar de door henzelf aange-
legdee maatstaven. Het moet welhaast uitgesloten worden geacht dat daar ooit vol-
doendee verbetering in komt. Alleen al om die reden dient er aan het verschijnsel 
gastarbeidd zo snel mogelijk een einde te komen. In principe zou van nu af aan geen 
buitenlandsee werknemer naar Nederland gehaald moeten worden. De gastarbei-
derss die er zijn mogen niet van vandaag op morgen teruggestuurd worden. Wel 
moett alle aandacht besteed worden aan de voorbereiding op de terugkeer' (NKV 
1975:: 208). 

InIn 1975 liet ook het N W , zij het op een voorzichtiger toon dan het NKV, in zijn jaarver-
slagg weten te rekenen op de terugkeer van buitenlandse werknemers: 

'Inn het werk van het Secretariaat Buitenlandse Werknemers ervaart men steeds 
weerr hoe belangrijk het is vakbondskaders onder de buitenlanders te vormen, niet 
alleenn voor het vakbondswerk in Nederland, maar ook - en wellicht nog meer -
mett het oog op de terugkeer van deze mensen naar hun vaderland' ( NW 1974). 

Ditt terugkeerbeleid werd niettemin bekritiseerd, ook binnen de vakcentrales zelf. Zo 
wass de verbondssecretaris van het NKV, Cees Commandeur, erg gekant tegen het ver-
strekkenn van vertrekpremies, omdat hij meende dat buitenlandse werknemers niet 
simpelwegg konden worden afgekocht wanneer zij niet langer nodig waren. Comman-
deurr hierover in een artikel in het bondsblad van de Vervoersbond NKV: 

'Ikk heb er moeite mee om mensen als koopwaar te beschouwen waarvan je je kunt 
ontdoenn als je ze niet meer nodig hebt. (...) Er zijn andere middelen dan vertrek-
premiess om het aantal buitenlanders binnen de perken te houden. Om te beginnen 
iss er een betere controle nodig op de illegaal (zonder werkvergunning) in ons land 
verblijvendee en nog binnenkomende buitenlanders. Een straffer toezicht en vervol-
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gingsbeleidd en strengere straffen voor  werkgevers die deze illegalen in dienst heb-
benn is noodzakelijk.'4 

Hoewell  de vakcentrales in het Actieprogramma 1971-1975ste.1V. de nadruk legden op de 
verminderingg van het aantal buitenlandse werknemers, besteedden zij  tegelijkertij d 
ookook aandacht aan hun integratie in de Nederlandse samenleving. Het tweede uit-
gangspuntt  van dat programma was als gezegd dat buitenlandse werknemers dezelfde 
rechtenn en plichten moesten hebben als autochtone werknemers. De opstellers van 
hett  programma bleven echter  vaag over  de manier  waarop dit in praktij k moest wor-
denn gebracht. Volgens hen konden de centrales hiertoe op drie terreinen invloed uit-
oefenen::  op het overheidsbeleid (en de wet- en regelgeving) en de publieke opinie, op 
dee arbeidsmarkt en, tot slot, binnen de eigen gelederen. 

Eenn voorbeeld van wetgeving waartegen de centrales zich vanuit dit uitgangspunt 
hebbenn verzet, is het wetsvoorstel Arbeid Buitenlandse Werknemers van november 
1975.. In dit voorstel werd geregeld dat werkgevers alvorens zij  een buitenlandse arbei-
derr  in dienst konden nemen die korter  dan drie jaar  in Nederland verbleef, dienden 
aann te tonen dat zij  voor  de desbetreffende vacature geen Nederlander  of EEG-onder-
daann konden vinden. Tevens moest de werkgever  beschikken over  een tewerkstel-
lingsvergunningg die alleen gold voor  een met name genoemde buitenlander. Daarmee 
werdd deze werknemer geheel afhankelijk van 'zijn '  werkgever. Verder  voorzag het 
wetsvoorstell  in het stellen van limieten voor  het aantal buitenlandse werknemers dat 
eenn bedrijfi n dienst mocht hebben. Tot de invoering van de uiteindelijk e wet gold dat 
buitenlandsee arbeiders werden geworven en tewerkgesteld op een contract voor  één 
jaar,, waarna zij  vri j  waren op de arbeidsmarkt ander  werk te zoeken. Na de invoering 
vann de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (TABW) , in 1979, konden zij  na beëin-
digingg van het dienstverband alleen terecht bij  werkgevers die onder  de limiet zaten. 
Dee overheid stelde de limieten vast, waarmee zij  over  een nieuw middel beschikte aan 
hett  beoogde restrictieve beleid een effectieve basis te geven (Penninx &  Van Velzen 
1977::  38-40). 

Dee vakcentrales meenden dat deze wet de rechtspositie van buitenlandse arbeiders 
tee veel aantastte. Zij  waren van oordeel dat eenmaal toegelaten buitenlanders dezelfde 
kansenn en aanspraken op arbeidsmogelijkheden moesten hebben als Nederlanders en 
onderr  dezelfde condities op de arbeidsmarkt moesten kunnen participeren (Penninx 
&&  Van Velzen 1977: 40). 

Uitt  een studie van Van Twist (1977: 94) blijk t in dit opzicht evenwel een ambiva-
lenterr  houding van de centrales. Van Twist stelt dat vooral de FNV weinig enthousias-
mee aan de dag legde om zich tegen deze wet te verzetten. De WABW trof in het bijzon-
derr  illegale immigranten, omdat er  hogere boetes dan voorheen golden op het in 
dienstt  hebben van illegalen. Deze bepaling leidde aanvankelijk tot een massaal ontslag 
vann illegalen, maar  de FNV was, in tegenstelling tot de kleine linkse politieke partijen 
PPR,, CPN en PSP, geen voorstander  van een generaal pardon. Op een grote demon-
stratiee tegen de WABW in 1976 was zij  om die reden niet aanwezig. Eerder, in 1975, 
sprakk de FNV zich uit tegen de van overheidswege voorgestelde regularisatie van 

http://1971-1975ste.1V
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14.0000 illegalen die konden aantonen reeds enige jaren in Nederland werkzaam te 
zijn,, met het argument dat dit een aanzuigende werking zou hebben en tot nieuwe 
immigratiee zou leiden. 

Ondankss de protesten tegen het wetsvoorstel werd de WABW op 1 november 1979 
vann kracht. Na aanname in de Tweede Kamer staakten ook de overige centrales hun 
verzett en legden zij zich bij de wet neer. 

Dee belangenbehartiging van buitenlandse werknemers binnen de eigen gelederen en 
opp de arbeidsmarkt, bij uitstek de taak van de vakbeweging, verliep nogal moeizaam 
enn werd in de jaren zeventig feitelijk nog steeds voornamelijk geïnitieerd door de wel-
zijnsstichtingenn voor buitenlanders. Tegelijkertijd werd ook geconstateerd dat steeds 
meerr buitenlanders zich bij een bond aansloten, vooral als landgenoten zich in het 
bondskaderr wisten op te werken of als hun problemen voorbeeldig werden afgehan-
deldd (Berk et al. 1982; Vervoersbond CNV 1976). Bovendien konden er per nationali-
teitt verschillen zijn in de mate waarin inspanningen werden verricht. Zo stelde de bij 
hett N W aangesloten Algemene Nederlandse Metaalarbeidersbond (ANMB ) samen 
mett de vakcentrale N W al vanaf 1964 allerlei faciliteiten beschikbaar aan de (niet-
communistische)) Spaanse anti-Franco-oppositie in Nederland - de Nederlandse 
afdelingg van de Union General de Trabajadores (UGT, Algemene Arbeidersbond), 
onderr voorzitterschap van Lino Calle. Deze hulpvaardigheid tegenover de Spanjaar-
denn kwam voort uit het internationale verzet tegen fascistische en dictatoriale regimes 
enn had voor een belangrijk deel te maken met de persoon van Lino Calle, die bekend-
stondd als de beschermeling van de algemeen secretaris van de UGT in Toulouse, Pascal 
Tomas.. De laatste had weer via de socialistische internationale goede contacten met 
hett N W . Tevens hadden vooral de oudere leden van het NW-hoofdbestuur, onder 
wiee Van Wingerden, Witteveen, Roemers en Kloos, veel sympathie voor de gedreven-
heidd waarmee de Nederlandse UGT-afdeling actie voerde tegen het Franco-regime. 
Maarr er was ook een zakelijke kant: de steun leverde ook nieuwe leden op.. Een van de 
kerntakenn van de UGT was namelijk zo veel mogelijk Spanjaarden lid te maken van het 
N WW (Olfers 2001: 70). 

Eindd jaren zeventig bestond de belangenbehartiging van vakbonden voornamelijk 
uitt het organiseren van aparte spreekuren en kadercursussen voor buitenlandse leden, 
hett vertalen van de belangrijkste geschriften - zoals inschrijfformulieren, folders over 
dee ziekte-, vreemdelingen- en werkloosheidswet en stakingspamfletten - , en het hier 
enn daar oprichten van speciale adviescommissies. Om deze activiteiten te coördineren, 
hadd het CNV al in 1971 de Commissie Buitenlandse Werknemers in het leven geroe-
pen.. De onderwerpen die in deze commissie werden behandeld, hadden hoofdzake-
lij kk te maken met de werving van buitenlandse werknemers ten behoeve van de econo-
miee - en dan vooral met de vraag in hoeverre dit noodzakelijk was, hoe buitenlandse 
werknemerss in de Nederlandse maatschappij konden integreren en op welke wijze 
hunn belangen het beste konden worden behartigd. De commissie richtte zich hiermee 
alduss mede op de verbetering van de maatschappelijke positie van immigranten. Dit 
uittee zich, onder andere, concreet in cursussen ter vergroting van de kennis van de 
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Nederlandsee samenleving, folders in de eigen taal, boekjes over sociale verzekeringen 
inn verschillende talen en hulp voor buitenlanders bij het doen van belastingaangifte. 
Inn de eerste jaren van het bestaan van de commissie werd ook enige aandacht besteed 
aann het vakbondslidmaatschap van buitenlandse werknemers. Zo werd al tijdens de 
eerstee vergadering van de commissie geconstateerd dat de organisatiegraad onder 
Spanjaardenn laag was, waarvoor op de daaropvolgende vergadering een verklaring 
werdd aangedragen in de vorm van taalproblemen en slechte ervaringen met vakbon-
denn in het herkomstland. Ook werd summier ingegaan op het werven van allochtone 
leden,, waarbij het probleem werd aangekaart hoe hen te registreren. Daarnaast wer-
denn de eerste stappen gezet in de richting van een betere belangenbehartiging van bui-
tenlandsee leden. Hierbij werd onder andere gedacht aan het benoemen van een speci-
aall  daarmee belaste medewerker (Niessen 1987:148-149). 

Inn 1979 stelde het CNV het Secretariaat Buitenlandse Werknemers in, dat vorm 
moestt geven aan het beleid zoals dat werd voorbereid in de Commissie Buitenlandse 
Werknemers.. Al eerder, in 1972, had ook het N W een secretariaat opgericht ter 
coördineringg van de activiteiten voor buitenlandse leden. Lino Calle werd hier mede-
werker,, waarmee hij als eerste buitenlandse werknemer een belangrijke landelijke 
functiee binnen de Nederlandse vakbeweging kreeg. Dit secretariaat hield zich bezig 
mett het in meerdere talen verspreiden van informatie over de vakbeweging en de so-
cialee wetgeving in Nederland. Ook organiseerde het aparte scholingen voor buiten-
landsee kaderleden. Gelijktijdig met het secretariaat werd de Contact-Commissie Bui-
tenlandsee Werknemers (later de Contact-Commissie Etnische Minderheden) inge-
steldd om het beleid van de aangesloten bonden uit te stippelen en onderling af te stem-
men.. In deze commissie hadden bestuurders en (buitenlandse) kaderleden van alle bij 
hett N W aangesloten bonden zitting- aanvankelijk hadden daarin ook vertegenwoor-
digerss van welzijnsinstellingen en van eigen organisaties van buitenlandse arbeiders 
zitting.. Het NKV heeft nooit een dergelijk secretariaat of een speciale commissie voor 
buitenlandsee werknemers gehad. Bij deze centrale kwam de belangenbehartiging van 
buitenlandsee werknemers direct op het conto van een van de NKV-bestuursleden 
(Ceess Commandeur). Vanaf de fusie van het N W en het NKV in de FNV maakten het 
Secretariaatt Buitenlandse Werknemers en de Contact-Commissie Buitenlandse Werk-
nemerss deel uit van de FNV (Niessen 1987:148-149). 

Ondankss deze inspanningen verbeterde de positie van buitenlandse arbeiders niet 
wezenlijkk (Slob 198a: 80-81). Bovendien bleef de organisatiegraad van buitenlandse 
werknemerss laag: minder dan 15 procent van de buitenlandse werknemers was aange-
slotenn bij een vakbond, tegenover ongeveer 40 procent van de autochtone werkne-
mers.. Als oorzaken van de lage organisatiegraad werden taalproblemen en de tijdelijke 
verblijfsduurr genoemd, maar ook slechte ervaringen met de vakbeweging in het land 
vann herkomst en moeilijkheden bij het innen van contributie bij werknemers die tel-
kenss van adres verwisselden (Handboek Buitenlandse Werknemers 1973). 

Ookk bij arbeidsconflicten lijken de belangen van buitenlandse werknemers lage 
prioriteitt te hebben gehad. Uit een van de weinige onderzoeken die hiernaar zijn ver-
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richt,, in dit geval naar de participatie van buitenlandse werknemers in een nationale 
stakingg van de Industriebond NW/NK V (Van de Velde & Van Velzen 1978:170-180), 
blijk tt dat de organisatoren van deze staking zich nauwelijks hebben ingespannen om 
buitenlandsee werknemers over de staking te informeren en/of hen bij de actie te 
betrekken.. Zij voorzagen alleen de, overigens weinige buitenlandse bondsleden van 
deugdelijkee informatie. De overige buitenlandse werknemers moesten het doen met 
eenn enkel pamflet en radio- en televisieprogramma's waarin op dreigende toon werd 
opgeroepenn tot deelname aan de acties: 

'Jongens,, wees niet bang! Je kan het land niet uitgezet worden; volgens de Neder-
landsee wetten kan dat gewoon niet! En probeer niet tegen de bond op te treden, 
wantt dan kan je moeilijkheden krijgen; dan kan je inderdaad ook politie krijgen. 
Datt is niet goed voor de verstandhouding tussen Nederlanders en buitenlanders, 
'tt Is beter dat je met de georganiseerde vakbond meedoet! Ben je niet lid, dan kan je 
datt nog altijd worden! Wil je geen lid worden, dan is 't enige wat je gebeurt, dat je 
geenn centen krijgt!' (Lino Calle, geciteerd in Van de Velde & Van Velzen 1978:175). 

Ookk in de Turkse, Servo-Kroatische, Arabische en Spaanse pamfletten werd nauwe-
lijk ss informatie gegeven over het waarom van de staking, maar lag eenzijdig de nadruk 
opp de mogelijkheden voor ongeorganiseerde buitenlanders alsnog lid te worden van 
dee Industriebond en zo een stakingsuitkering te ontvangen. Ook bij de besluitvor-
mingg voor en tijdens de staking werden buitenlanders slechts in geringe mate betrok-
ken.. De discussies vonden in het Nederlands plaats en het tolkenwerk beperkte zich 
tott korte samenvattingen. Dit terwijl deelname van buitenlandse arbeiders ook voor 
dee bonden van belang was om hun staking tot een succes te maken, daar zij in som-
migee bedrijven een vijfde van de werknemers vormden. De conclusie van Van de 
Veldee en Van Velzen (1978:179) luidt dan ook: 

'Err is noch op ruime schaal informatie verspreid onder alle buitenlanders, op wie 
menn bij het staken rekent, noch heeft men de opinie van buitenlanders over deel-
namee aan de staking gepeild en daarmee rekening gehouden.' 

Hett gevolg hiervan, zo bleek tevens uit het onderzoek, was dat de buitenlandse arbei-
derss slechts in geringe mate betrokken waren bij typische stakingsactiviteiten als pos-
tenn en dat hun (overigens massale) deelname aan de staking vooral was gebaseerd op 
dee gevoelens van angst en afhankelijkheid jegens hun Nederlandse collega's (Van de 
Veldee & Van Velzen: 1978:181-183). 
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Dee vakcentrales over  immigrati e en immigranten: 
dee jaren tachtig en negentig 

Zoalss ik in het vorige hoofdstuk al aangaf, behandel ik in dit hoofdstuk het beleid van 
dee vakcentrales in de periode van 1980 tot 1996. Ik ga hier vooral na in hoeverre zij zich 
dee moeite hebben getroost om immigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt te hel-
penn integreren en hen binnen hun eigen gelederen op te nemen. Tevens bekijk 
ikk welke strategieën zij hiervoor hebben gehanteerd: hebben zij specifiek of algemeen 
beleidd gevoerd? Voor het beantwoorden van deze vragen houd ik de volgende tijds-
indelingg aan: 
-- 1980-1989: formulering minderhedenbeleid; 
-- 1990-1996: afspraken over maatregelen ter implementering van arbeidsmarkt-

beleidd voor etnische minderheden. 

Dee periode 1980-1989: formulerin g minderhedenbeleid 

Eindd jaren zeventig greep de economische crisis steeds dieper in het maatschappelijk 
levenn in. De overheid benadrukte in haar Notitie Vreemdelingenbeleid vin 1979 de 
noodzaakk van een nog restrictiever immigratiebeleid. Zij meende dat de toelating van 
immigrantenn 'zo restrictief mogelijk moest zijn binnen de grenzen van internationale 
verdragenn en wat humanitair wenselijk was', zelfs bij een eventuele opleving van de 
economiee (Notitie Vreemdelingenbeleid 1979: 8). De hoge bevolkingsdichtheid werd 
alss argument aangevoerd om dit beleid te rechtvaardigen. Tegelijkertijd stelde zij dat 
'dee Nederlandse traditie van gastvrijheid en tolerantie' niet langer moest worden geuit 
inn het toelaten van grote groepen buitenlanders, maar in het opzetten van een hoog-
waardigg beleid voor die immigranten die al in het land aanwezig waren. Met andere 
woorden,, het reduceren van immigratie werd gezien als een voorwaarde voor de ont-
wikkelingg van een goed immigrantenbeleid. 

Hett feit dat de overheid er lange tijd van uitging dat Nederland officieel geen 
immigratielandd was, weerhield haar ervan een immigrantenbeleid te ontwikkelen. De 
behoeftee aan een coherent beleid werd voor het eerst publiekelijk erkend in 1979, toen 
dee Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport Etnische 
minderhedenminderheden de overheid adviseerde ervan uit te gaan dat het verblijf van immigranten 
inn de Nederlandse samenleving een permanent karakter zou hebben (Penninx 1979). 

Naa het verschijnen van het WRR-rapport in 1979 kwamen ook de vakcentrales tot 
hett besef dat buitenlandse werknemers blijvend deel van de arbeidsmarkt zouden uit-
maken.. Illustratief voor deze koerswijziging is de verandering in het officiële stand-
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puntt van de FNV inzake terugkeer. Werd voorheen nog het initiëren van remigratie-
projectenn bepleit, in 1982 werd dit streven als heilloos van de hand gewezen. In navol-
gingg van de overheid gingen ook de werknemersorganisaties over tot het ontwikkelen 
vann een minderhedenbeleid en achtten zij het noodzakelijk een duidelijk standpunt 
overr immigranten in te nemen. Richtten zij zich vóór het van overheidswege ingevoer-
dee minderhedenbeleid voornamelijk op de belangenbehartiging van 'gastarbeiders', 
daarnaa kwamen ook de andere doelgroepen van het officiële beleid in beeld en strek-
tenn de beleidsnotities van met name de FNV zich uit tot alle 'etnische minderheden'. 
Inn de praktijk werd evenwel niet altijd consequent over 'etnische minderheden' ge-
sprokenn en werd de term 'buitenlandse werknemers' nog veel gebruikt. Ook bleken de 
specifiekee problemen die werden aangesneden (bijvoorbeeld taalproblemen en pro-
blemenn samenhangend met de rechtspositie) veelal op 'buitenlandse werknemers' van 
toepassingg te zijn. 

Omm de verandering in de doelgroep tot uitdrukking te laten komen, wijzigde de 
FNVV de naam van het Secretariaat Buitenlandse Werknemers in 1985 in het Secretari-
aatt Werknemersbelangen Etnische Minderheden. Aan deze naamswijziging ging 
enigee discussie vooraf. Een meerderheid van het federatiebestuur verwierp het aan-
vankelijkee voorstel om het secretariaat kortweg Secretariaat Etnische Minderheden te 
noemen.. Deze bestuursleden waren van mening dat in de naamgeving een beperking 
tott arbeidersbelangen tot uitdrukking moest komen, omdat deze anders veel te breed 
enn politiek te gevaarlijk zou zijn, en te ver overr de grenzen van het belangcngebied zou 
gaann waarover de vakbeweging waakte (Commandeur 1986:122). 

Bijj  de FNV werd de basis voor het minderhedenbeleid gelegd in de discussienota 
Samen,Samen, beter dan apartvan 1982. Het CNV bracht al in 1980 de brochure De vreemde-
lingling binnen de poort uit. Deze brochure was een bundeling van artikelen die eerder 
warenn verschenen in het CNv-blad Evangelie en Maatschappij, en was primair bedoeld 
omm informatie over buitenlandse werknemers te verstrekken aan de autochtone ach-
terbann en om het draagvlak voor het beoogde beleid te vergroten. De brochure bevatte 
tevenss voorstellen ter verbetering van de positie van buitenlandse werknemers, zoals 
bepalingenn in de cao's die ruimte moesten creëren voor godsdienstige verplichtingen 
vann moslims en het bevorderen van taalcursussen. Het CNV beoogde zo veel mogelijk 
buitenlanderss te organiseren: lidmaatschap gaf de mogelijkheid het beleid te beïnvloe-
den.. Het vakverbond vermeldde dan ook meerdere malen een bepaald standpunt te 
hebbenn ingenomen na consultatie van de buitenlandse leden. In de brochure werd 
sterkk de nadruk gelegd op de bijbelse motivering op te komen voor de zwakken en 
werdd het levensbeschouwelijke karakter van het CNV als een belangrijke reden aan-
gedragenn voor gelovige buitenlanders om zich bij CNV-bonden aan te sluiten. 

Hett CNV was in principe interconfessioneel van opzet, maar om lid te kunnen 
worden,, moesten werknemers wel een verklaring tekenen waarin zij aangaven de 
christelijkee beginselen te onderschrijven. Teneinde ook buitenlandse werknemers te 
bindenn die deze beginselen vanuit hun (religieuze) overtuiging niet konden onder-
schrijven,, was deze handelwijze begin jaren zeventig afgeschaft.1 Daarmee werd tevens 
aangeslotenn bij veranderingen in de maatschappij die steeds meer ontkerkelijkte. Het 



DeDe vakcentrales over immigratie en immigranten: de jaren tachtig en negentig 55 

belangg van eigen organisaties van buitenlanders werd erkend en de overheid werd 
gevraagdd de vorming van zulke organisaties mogelijk te maken. Het CNV zei samen-
werkingwerking met deze organisaties niet te schuwen, maar meende ook dat de representati-
viteitt scherp in het oog diende te worden gehouden. 

Dee FN v-discussienota Samen, beter dan apart was er in de eerste plaats op gericht 
reactiess bij de bonden te verzamelen, om zodoende het beleid voor buitenlandse werk-
nemerss verder vorm te kunnen geven. In de tweede plaats diende zij ertoe bij de au-
tochtonee achterban een draagvlak voor dit beleid te creëren. De onzekerheid bij de 
FNVV omtrent de plaats van buitenlandse arbeiders kan goed worden geïllustreerd aan 
dee hand van de wijzigingen in de verschillende conceptversies van deze nota, die in de 
voorbereidingsperiodee (1979-1982) werden aangebracht. Een belangrijk punt van ver-
schill  tussen de versies is de manier waarop de eigen culturele identiteit van buitenlan-
derss werd benaderd. In de eerste versie werd gesteldd dat 'grote aantallen onaangepaste 
vreemdelingenn sociale spanningen veroorzaken' en 'een gevaar voor de stabiliteit van 
dee samenleving vormen'. Bovendien zou het behoud van eigen normen en waarden de 
integratiee van buitenlanders in de weg staan. Zij zouden er, aldus de samenstellers van 
dee nota, Verstandiger aan doen zich volkomen aan te passen'. In latere versies werd dit 
standpuntt enigszins gewijzigd en werd ook geconstateerd dat 'de toename van cultu-
relee verscheidenheid een verrijking van de samenleving betekent*  (De Jongji et al. 
1984:17).. Bovendien verschoof de visie op eigen organisaties van buitenlanders. In het 
eerstee concept was de FNV nog iel gekant tegen iedere vorm van zelforganisatie, omdat 
ditt het integratieproces in de weg zou staan en tot verdeeldheid onder arbeiders zou 
leiden.. Hierbij werd de bezorgdheid geuit dat buitenlandse werknemers wellicht eigen 
vakbondenn zouden oprichten. In het tweede concept werd dit aanzienlijk afgezwakt 
enn werd ervan uitgegaan dat eigen organisaties een rol konden spelen in het integratie-
proces.. In de uiteindelijke versie van de nota ontbrak deze expliciete opmerking, maar 
verklaardee de FNV zich, onder stringente voorwaarden, wel bereid tot samenwerking 
mett eigen organisaties (De Jongh et al. 1984:17). 

Inn Samen, beter dan apart werd ruim aandacht geschonken aan thema's die voor 
rekeningg van de overheid kwamen, zoals scholing, onderwijs aan buitenlandse kinde-
renn en huisvesting. De FNV sprak via deze nota de overheid op haar verantwoordelijk-
hedenn aan, maar over wat zij zélf voor buitenlanders kon betekenen, zijn alle versies 
tamelijkk summier. Veel verder dan aanbevelingen voor voorlichting en contactorga-
nenn kwam de nota niet. Zo lag het in de lijn der verwachting dat ruim aandacht zou 
wordenn besteed aan het terrein waarop de vakbeweging zich bij uitstek begeeft: de 
arbeidsmarkt,, maar in alle versies werd hier niet meer dan één pagina aan gewijd. De 
notaa was beperkt tot aanbevelingen voor het erkennen van diploma's uit het her-
komsdandd en voor het toesnijden van vakopleidingen op buitenlanders (De Jongh et 
al.. 1984:18). 

Ondankss de gematigde strekking van de uiteindelijke versie van de FNV-nota was 
niett iedereen binnen de FNV blij met de uitkomst. Zo liet een vertegenwoordiger van 
dee Industriebond FNV tijdens een bespreking van de nota in de Contact-Commissie 
Buitenlandsee Werknemers weten dat Samen, beter dan apart te veel op de hand van de 
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buitenlanderss was en er te weinig rekening werd gehouden met de belangen van 
autochtonee Nederlanders. Tijdens een andere bespreking merkte een vertegenwoor-
digerr van de ambtenarenbond AbvaKabo op dat buitenlanders te weinig wilden inte-
grerenn en dat zij beter Nederlands moesten leren en zich de Nederlandse cultuur eigen 
moestenn maken. Tevens vroeg hij zich af of de FNV met deze nota niet overhaast te 
werkk ging (De Jongh et al. 1984:19). 

Dee Jongh et al. (1984: 88-89) concluderen uiteindelijk in hun onderzoek dat de 
FNV-achterbann alleen solidariteit met buitenlanders wilde belijden zolang dezen 
dezelfdee rechten en plichten hadden als Nederlanders en er geen 'positieve discrimina-
tie'' plaatsvond. De autochtone FNV-leden bleken er bovendien het idee op na te hou-
denn dat buitenlandse werknemers, onder andere door langere vakanties, werden voor-
getrokken.. Tevens maakt het onderzoek duidelijk dat FNV-leden meenden dat bui-
tenlandsee werknemers zich in ruil voor solidariteit, meer dan destijds het geval was, 
diendenn aan te passen aan de Nederlandse samenleving. 

Dee vakcentrales gaven zich langzaam meer rekenschap van hun taak de specifieke 
belangenn van etnische minderheden te behartigen, althans voorzover het de gelijke 
berechtigingg en de integratie in de Nederlandse samenleving betrof. Zij kwamen op 
voorr de sociale rechten van etnische minderheden in het politieke debat. Zo verzetten 
dee vakcentrales zich in 1983 in de SER tegen het woonlandbeginsel. Volgens dit begin-
sell  zouden buitenlanders voor kinderen in het land van herkomst een lagere kinderbij-
slagg moeten ontvangen. De actie tegen dit plan, die in samenwerking met andere 
organisatiess werd gevoerd, had succes: het regeringsvoorstel werd ingetrokken. De 
prijss voor deze solidariteit was toen een algemene (zij het minieme) verlaging van de 
kinderbijslagg (De Jongh et al. 1984; Ritsema 1993). 

Dee vakcentrales namen tevens krachtig stelling tegen discriminatie en racisme. 
Toenn de extreem-rechtse Centrum Democraten (CD) bij de landelijke verkiezingen in 
198aa een zetel in het parlement wonnen, spraken zij zich publiekelijk uit tegen racisme 
enn rechts-extremisme. De FNV en het CNV initieerden samen met organisaties van en 
voorr buitenlanders het Anti-Discriminatie Overleg. Mede als uitvloeisel van dit over-
legg nam de federatieraad van de FNV het besluit om FNv-leden die lid waren van of 
openlijkk sympathiseerden met organisaties die aanzetten tot discriminatie naar ras, het 
vakbondslidmaatschapp te ontnemen. Het CNV verklaarde eveneens dat er binnen de 
organisatiee geen plaats was voor leden van een rechts-extremistische partij. Ook bij de 
landelijkee verkiezingen van 1994 lieten de centrales zich krachtig uit tegen rechts-
extremistischee partijen. Vooral toen uit een onderzoek uitgevoerd door de Universi-
teitt van Amsterdam bleek dat een groot aantal FNV-leden (56.000 leden, oftewel 
2,88 procent) op de CD stemde. Daarmee bestond de CD-aanhang voor een vijfde deel 
uitt FNv'ers. Bovendien wilde 3 procent van de leden niet zeggen op welke partij zij 
haddenn gestemd {Algemeen Dagblad, 13 oktober 1983). De FNV bracht om die reden bij 
dee verkiezingen van 1994 een negatief stemadvies uit, en riep haar leden op om vooral 
niett op een extremistische partij te stemmen. Om racisme en discriminatie binnen de 
eigenn gelederen tegen te gaan, ontwikkelde de FNV een praktijkgerichte handleiding 
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voorr de bestrijding van alledaags racisme. Ook werd een handleiding speciaal voor 
scholingsmedewerkerss ontwikkeld. De handleidingen werden verspreid onder bon-
denn en FNV-districten. 

Terr verbetering van de vanaf 1975 sterk verslechterde arbeidsmarktpositie van etnische 
minderhedenn werden evenwel weinig maatregelen getroffen. De werkloosheid onder 
immigrantenn was van ongeveer 2,5 procent in 1973 opgelopen tot 30 procent in 1985. 
Dee doelstellingen van het minderhedenbeleid van de overheid konden maar moei-
zaamm worden gerealiseerd. Ook het minderhedenbeleid van de vakcentrales had, voor-
zoverr dit al op het terrein van de arbeidsmarkt betrekking had, weinig effect. Onder-
zoekk toonde steeds duidelijker aan dat de hoge werkloosheid onder etnische minder-
heden,, naast achterstand in opleiding en gebrek aan kennis van de Nederlandse taal, 
voorr een belangrijk deel kon worden verklaard door discriminatie van immigranten 
bijj  werving en selectie door werkgevers, alsook dat immigranten disproportioneel 
werdenn gedupeerd bij (massa)ontslagen (Lucassen & Penninx 1994:149-150). In 1986 
adviseerdee de Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) daarom om posi-
tieve-actiebeleidd in te voeren (Bovenkerk 1986). 

Dezee aanbeveling van de ACOM viel echter niet in goede aarde. De SER stelde in 
zijnn advies van 1987 weliswaar een reeks van maatregelen voor in de sfeer van scholing 
vann immigranten en gezamenlijke acties van werkgevers en vakbonden, maar verwierp 
elkee vorm van verplichte positieve actie (Lucassen &: Penninx 1994:150). De FNV nam 
inn dat jaar in haar beleidsnota FNV 2000 wel op dat er meer aandacht moest worden 
geschonkenn aan de bijzondere belangen van vrouwen, jongeren, etnische minder-
heden,, uitkeringsgerechtigden en middelbaar en hoger opgeleid personeel, maar sprak 
zichh niet uit voor verplichte positieve actie. De WRR kwam in zijn advies Allochtonen-
beleidbeleid van. 1989 iets meer in de richting van positieve actie met zijn voorstel voor een 
'wett bevordering arbeidskansen' naar Canadees model. Daarin zouden werkgevers 
verplichtt worden zich publiekelijk te verantwoorden voor hun inspanningen om al-
lochtonenn in dienst te nemen. De overheid zou daaraan een systeem van contract com-
pliancepliance moeten verbinden, wat wil zeggen dat de overheid geen zaken zou moeten 
doenn met bedrijven die niet konden aantonen zich op dit punt te hebben ingespannen 
(Vermeulenn & Penninx 1994: 9). 

Dee overheid zélf besloot in 1986 om via positieve-actiemaatregelen meer immi-
grantenn in dienst te nemen, want ook bij haar was het aandeel van etnische minder-
hedenn in het personeelsbestand zeer laag. Maar zij stelde zich vooralsnog terughou-
dendd op tegenover het bedrijfsleven: 'de markt' moest het eerst zelf oplossen en bedrij-
venn en vakbonden moesten afspraken maken over scholing en werk voor minder-
heden.. De overheid wilde daar wel ondersteuning in bieden in de vorm van financiële 
prikkels.. Bedrijven die immigranten (maar ook andere groepen langdurig werklozen) 
inn dienst namen, hoefden voor een bepaalde tijd minder premies af te dragen. Toen 
bleekk dat deze vrijblijvende houding tegenover het bedrijfsleven weinig vruchten 
afwierp,, drong zij bij de sociale partners aan op het maken van hardere afspraken. Zo 
niet,, dan zou zij zelf met wetgeving komen. 
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Dee periode 1990-1996: arbeidsmarktbeleid voor  minderheden 

Hett WRR-advies van 1989 en de discussies over eventuele verplichtingen voor het 
bedrijfslevenn leidden ertoe dat de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in 
novemberr 1990 in de Stichting van de Arbeid (STAR) een akkoord sloten om de werk-
loosheidd onder minderheden te bestrijden, onder de noemer 'Meer werk voor minder-
heden'.. Als doelstelling gold dat de werkloosheid onder minderheden in vijf jaar 
moestt worden teruggebracht tot het niveau van het werkloosheidspercentage onder de 
autochtonee bevolking. Om dat te bereiken zouden volgens het STAR-Akkoord via cao-
afsprakenn en samenwerking met de arbeidsbureaus 60.000 extra arbeidsplaatsen voor 
minderhedenn moeten worden gerealiseerd. Op die manier moest de arbeidsmarkt een 
afspiegelingg worden van de multiculturele samenleving die intussen was ontstaan. 
Maarr al na twee jaar bleek ook deze afspraak niet te werken. Uit tussentijdse evaluatie-
rapportenn over het STAR-Akkoord werd duidelijk dat in de meeste sectoren nauwelijks 
cao-afsprakenn in het kader van het akkoord werden gemaakt (STAR 1992). Bovendien 
blekenn maar zeer weinig werkgevers bekend met de inhoud van het akkoord en ervaar-
denn degenen die daar wél van op de hoogte waren dit niet als bindend (Lucassen & 
Penninxx 1994:150). Een andere oorzaak van dit falen was dat de afspraken over werk 
voorr etnische minderheden het tijdens cao-onderhandelingen moesten afleggen tegen 
looneisenn en andere primaire arbeidsvoorwaarden, waardoor het minderhedenbeleid 
eenn te vrijblijvend karakter kreeg. Aan de gemaakte afspraken bleek ook vaak het een 
enn ander te schorten. Een beleidsmedewerker van de FNV hierover: 'De kwaliteit van 
veell  afspraken is slecht. Het vage karakter bemoeilijkt de uitvoering.'1 Tevens speelde 
volgenss deze medewerker de houding van de bondsbestuurders een belangrijke rol: 

'Err zijn zeer enthousiaste bestuurders die goede afspraken in cao's maken voor al-
lochtonenn en precies op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Een ander type 
bestuurderr treft men vaker aan: onverschillig, nauwelijks betrokken bij de uitvoe-
ringg van de cao-afspraak, slecht geïnformeerd over en weinig loyaal aan landelijke 
afsprakenn en ontwikkelingen.' 

Naarr aanleiding van de teleurstellende resultaten van het STAR-Akkoord bereidden 
regeringg én oppositie wetgeving voor. Hierbij werd gebruik gemaakt van het WRR-
adviess uit 1989, waarin het eerder genoemde voorstel werd gedaan voor de invoering 
vann een wet analoog aan de Canadese Employment Equity Act. In de zomer van 1993 
werdd uiteindelijk het van de oppositie afkomstige voorstel voor de Wet Bevordering 
Evenredigee Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) in de Tweede Kamer aanvaard en 
inn februari 1994 ook in de Eerste Kamer. Deze wet legde bedrijven met meer dan 
355 werknemers de verplichting op om te rapporteren over de etnische samenstelling 
vann het personeelsbestand, personeelsbeleid voor minderheden te ontwikkelen en de 
werknemerss uit minderheidsgroepen te registreren. Jaarlijks moesten zij ook openbaar 
rapporterenn welke inspanningen zij voor de werkgelegenheid van etnische minderhe-
denn hadden verricht en wat hiervan de resultaten waren. Deze bedrijven waren daar-
naastt verplicht een werkplan op te stellen, waarin werd aangegeven hoe ze de werving 
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vann allochtone werknemers wilden realiseren; deze werkplannen waren overigens niet 

openbaar.. Er stonden echter geen sancties op het zich onvoldoende inspannen voor 

hett in dienst nemen van allochtone werknemers. Wel maakte de openbare rapportage 

hett mogelijk dat derden (bijvoorbeeld vakbonden of organisaties van minderheden) 

nalatigee bedrijven onder druk konden zetten om meer te doen (Stokman 1995: 23). 

Dee WBEAA oogstte veel kritiek, zowel van voor- als tegenstanders van wetgeving op 

ditt terrein. De voorstanders vonden dat de wet niet ver genoeg ging, omdat er geen 

sanctiess aan waren verbonden voor bedrijven die zich niet aan de afspraken hielden. 

Dee tegenstanders - vooral de werkgevers(organisaties) - vonden de WBEAA overbodig. 

Zi jj  meenden dat evenredige participatie van minderheden al werd bevorderd door het 

STAR-Akkoordd en dreigden niet meer aan dat akkoord te zullen meewerken als deze 

extraa wettelijke verplichting zou worden ingevoerd (Stokman 1995: 23). 

Dee werkgeversorganisaties voerden een sterke lobby om de wet tegen te houden. 

Dee vakcentrales daarentegen hielden zich afzijdig en hebben weinig pogingen gedaan 

omm de wet er wél doorheen te krijgen. Zij hadden zich gecommitteerd aan het STAR-

Akkoordd zoals afgesloten met de werkgeversorganisaties, en waren klaarblijkelijk 

evenminn voorstander van additionele wetgeving. 

Dee WBEAA sorteerde overigens weinig effect, omdat een groot aantal werkgevers 

dee wet niet uitvoerde. Ook de doelstellingen van het STAR-Akkoord werden niet gere-

aliseerd.. In 1996 besloten de sociale partners daarom een vervolg-akkoord af te sluiten, 

getiteldd 'Met minderheden meer mogelijkheden'. Ter ondersteuning van dit tweede 

akkoordd werd de WBEAA lichtelijk gewijzigd en omgedoopt in de Wet Stimulering 

Arbeidsdeelnamee Minderheden (Wet Samen).1 Maar ook deze nieuwe maatregelen 

haddenn zeer weinig invloed op de arbeidsparticipatie van allochtonen (Zandvliet et al. 

2000). . 

Dee verslechterde arbeidsmarktpositie van immigranten leidde er eind jaren tachtig toe 
datt de vakcentrales zich meer gingen richten op beleid ter verbetering van die positie. 
Dee maatregelen van beide centrales behelsden vooral het maken van (cao-)afspraken 
overr positieve actie, scholing en training (CNV 1990; FNV 1991). Tegelijkertijd bleek 
datt er binnen de vakbeweging zelf veel te weinig aandacht aan het eigen minderheden-
beleidd werd besteed. Zo was zowel het percentage allochtone werknemers als het per-
centagee allochtone (kader)leden binnen de eigen gelederen vrij laag. Bovendien waren 
err naast de secretariaten weliswaar bij beide centrales landelijke en regionale advies-
commissiess minderheden ingesteld, maar hadden deze commissies uitsluitend een 
adviserendee functie; de echte beslissingen werden op bestuursniveau genomen. Daar-
enbovenn hadden deze commissies veel moeite om hun eisen en adviezen op de agenda 
vann het bestuur te krijgen (Van Esterik 1995; FNV 1992). 

InIn 1992 kwam het FNV-Secretariaat Werknemersbelangen Etnische Minderheden 
inn zijn nota Onder ons gezegd, maar niet meer gezwegen tot de conclusie dat het minder-
hedenbeleidd van de FNV voornamelijk een papieren beleid was. De federatieraad 
besloott daarop om als vakvereniging, maar ook als werkgever deze papieren voorne-
menss daadwerkelijk uit te voeren. Dit streven werd uitgewerkt in een nieuwe nota, 
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Non-discriminatiecodeNon-discriminatiecode voor FNV en bonden, die de FNV na overleg met de aangesloten 
bondenn in 1993 opstelde. Deze nota verschilde in een belangrijk opzicht van de nota 
Samen,Samen, beter dan apart v^n tien jaar eerder. Werd er in die nota nog van uitgegaan dat 
dee achterstandspositie van buitenlandse werknemers kon worden verholpen door 
beteree scholing, een betere beheersing van de Nederlandse taal en meer contact tussen 
autochtonenn en allochtonen in de vorm van contactgroepen en spreekuren voor bui-
tenlanders,, in de non-discriminatiecode werd erkend dat er sprake was van (in)directe 
discriminatiee en dat een positieve-actiebeleid nodig was om de achterstand van deze 
werknemerss op de arbeidsmarkt weg te werken. 

Dee code moest voor de afzonderlijke bonden als leidraad dienen bij de invulling 
vann hun minderhedenbeleid. Hij bevatte richdijnen voor gedrag en handelen ter 
voorkomingg van discriminatie binnen de FNV en aangesloten bonden, alsmede maat-
regelenn gericht op het opheffen van de kwantitatieve en kwalitatieve achterstandsposi-
tiee van minderheden binnen de FNv(-bonden). Wat betreft het laatste ging het in het 
kaderr van positieve actie om maatregelen gericht op evenredige in- en doorstroming 
vann minderheden en het tegengaan van (onevenredige) uitstroming. Daarnaast ging 
hett om regelingen ter verbetering van de werving- en selectieprocedures en het screenen 
vann deze procedures op (in)directe discriminatie, alsook om voorstellen voor verbete-
ringg en bevordering van scholing en training van minderheden en antidiscriminatie-
trainingg van autochtonen. Voor het verbeteren van de positie van allochtone FNV-
ledenn werden eveneens enkele voorstellen gedaan, onder andere het aanbieden van 
mogelijkhedenn voor ontplooiing en zelforganisatie (bijvoorbeeld door middel van 
platforms,, werk- of adviesgroepen) en verbetering van de individuele en collectieve 
belangenbehartiging. . 

Dee non-discriminatiecode was bedoeld als een stap in de richting van het opheffen 
vann de achterstandspositie van minderheden, zowel op de arbeidsmarkt als binnen de 
vakbeweging,, maar was feitelijk niet meer dan een werkdocument met richdijnen. 
Hoewell  de aangesloten bonden de code mede hadden onderschreven en goedgekeurd 
inn de federatieraad, was de vakcentrale niet bij machte om de hierin opgenomen richt-
lijnenn aan hen op te leggen. De concrete invulling van de code lag derhalve in handen 
vann de bonden. Stokman (1995) laat in zijn onderzoek naar de toegankelijkheid van 
zess FNV-bonden voor minderheden zien dat er aanzienlijke verschillen waren in het 
tempoo van realisering van het minderhedenbeleid en de reikwijdte ervan. De meest in 
hett oog springende verschillen vond hij tussen de AbvaKabo FNV en de Industriebond 
FNV,, de twee grootste FNV-bonden. 

Dee AbvaKabo FNV, de grootste FNV-bond, had op papier het verst uitgewerkte 
minderhedenbeleid.. Deze bond voerde intern een positieve-actiebeleid in, onder 
anderee om het aantal allochtone bestuurders te verhogen. Van de zeventig bestuurders 
diee de bond rijk was, bleek er namelijk slechts één van allochtone herkomst te zijn. 
Bovendienn was de AbvaKabo de eerste bond die een registratiesysteem voor allochto-
nenn hanteerde, op basis van vrijwilligheid. Verder stelde hij een 'hoofdgroep minder-
heden'' in, wat inhield dat de positie van de landelijke adviesgroep allochtonen binnen 
dee bond in formele zin verbeterde. Een hoofdgroep had namelijk recht op een zetel in 
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dee bondsraad. Tevens kon zij een zetel claimen in de besturen van de verschillende 
afdelingenn en werden financiële middelen beschikbaar gesteld voor de eigen groep 
binnenn een afdeling. Tot slot schonk de AbvaKabo ook in de cao's aandacht aan min-
derheden.. Onderwerpen die in de cao's ter sprake kwamen waren discriminatie, isla-
mitischee feestdagen en positieve actie. Bij dit laatste werd niet alleen gestreefd naar het 
verhogenn van de instroom, maar ook naar het tegengaan van de uitstroom (Stokman 

1995:: 31-33). 
Eenn verklaring voor deze 'voorlopersrol' van de AbvaKabo is wellicht dat deze 

ambtenarenbondd van overheidswege al te maken had met maatregelen ter verbetering 
vann de positie van minderheden. De overheid was al eerder, in 1986, overgegaan tot 
positievee actie. Dit betekent dat de bond in de onderhandelingen geen geheel onwil-
ligee werkgever tegenover zich zag. Daarbij ontstonden in de jaren tachtig lobby-
groepenn ten behoeve van allochtone ambtenaren. In Amsterdam bijvoorbeeld, werd 
inn 1987 het zogenaamde Gemeentelijk Allochtonenoverleg (GAO) opgericht.4 Enkele 
jarenn later volgden soortgelijke overleggen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijme-
genn en Delft (GAO 1996). Sommige van deze overleggen slaagden erin flinke pressie uit 
tee oefenen op de gemeentelijke overheden om de positie van minderheden binnen de 
eigenn organisatie te verbeteren. Hoewel de allochtone werknemers georganiseerd in 
hett GAO voor een groot deel (actief) lid waren van vakbonden, was dit overleg geen 
onderdeell  van de bonden. De AbvaKabo en de bond voor overheidspersoneel van het 
CNV,, de CFO , werden op dit punt soms van links ingehaald, wat de druk op deze bon-
denn zich voor minderheden in te zetten, zal hebben vergroot. 

Dee Industriebond FNV, de op een na grootste FNV-bond, had geen apart minder-
hedenbeleid.. Deze bond stond een algemeen beleid met een thematische aanpak voor, 
waarinn minderheden integraal zouden moeten worden opgenomen. Zo werden af-
sprakenn over de bevordering van de werkgelegenheid in de cao's in het algemeen ge-
maakt,, zonder specifieke afspraken over allochtone werknemers. De bond ging ervan 
uitt dat ook allochtone werknemers hiervan zouden profiteren. Deze bond had wel een 
summierr bondsplan I994/I995 v o or minderheden, waarin activiteiten werden ge-
noemdd ter verbetering van de positie van minderheidsgroepen, zoals verhoogde aan-
dachtt voor 'Nederlands op de werkvloer', het waar mogelijk activeren van (allochto-
ne)) kaderleden en een versterkte investering in scholing (Stokman 1995: 34-37)- 0 °k 
overr positieve actie had de Industriebond een andere opvatting dan de centrale. De 
Industriebondd FNV sprak zich hiertegen uit, omdat hij meende dat dit stigmatisering 
vann minderheidsgroepen en uiteindelijk segregatie in de hand werkte. Bovendien liet 
dee economische situatie van dat moment volgens hem geen ruimte voor een dergelijke 
maatregel.. Vooral met zijn eerste standpunt stond de Industriebond lijnrecht tegen-
overr dat van de centrale, hetgeen in 1994 uitmondde in een conflict tussen beide par-
tijen.. De voorzitter van de Industriebond wilde zich in een rede voor de bondsraad 
vann de Industriebond uitspreken tegen positieve actie, wat in strijd was met het - ook 
doorr hem onderschreven - centrale FNV-beleid. Een van zijn uitspraken hierover 
luidde:: 'Niet zonder meer allochtonen voortrekken ten koste van andere zwakke groe-
penn in de samenleving' (geciteerd in de Volkskrant, 24 februari 1994). Deze uitspraak 
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moestt echter onder druk van de voorzitter van de vakcentrale, Stekelenburg, worden 
afgezwakt.. Deze verzuchtte in de Volkskrantvan 9 juli 1994: Te vaak wordt het vastge-
steldestelde beleid achteraf onderuit gehaald door de bonden. Dit ondermijnt de slagkracht 
vann de organisatie.' 

Ookk bij het CNV bleek er een discrepantie te zijn tussen het beleid zoals dat op centraal 
niveauu was geformuleerd en de verdere invulling ervan van (een aantal) aangesloten 
bonden.. Het centraal gevoerde beleid week niet veel af van dat van de FNV: ook het 
CNVV wilde via cao-afspraken, scholing, training en maatregelen als positieve actie pro-
berenn de achterstandspositie van buitenlandse werknemers trachten te verhelpen 
(CNVV 1990). Van Esterik (1995) onderzocht hoe dit beleid werd uitgewerkt in twee ver-
schillendee CNv-bonden, te weten de Bouw- en Houtbond CNV en de Industrie- en 
Voedingsbondd CNV. Hij constateert dat het minderhedenbeleid van de Bouw- en 
Houtbondd CNV weinig onderbouwd en ad hoc was. In een interne notitie van deze 
bondd werd gewezen op de noodzaak van het verrichten van grotere inspanningen om 
allochtonee leden te werven, en werd nadrukkelijk stelling genomen tegen discrimina-
tie,, racisme en rechts-extremisme. Van de maatregelen die werden voorgesteld om dit 
tee bewerkstelligen, was er op het moment van het onderzoek echter niet één geïmple-
menteerdd (Van Esterik 1995:116-118). De Industrie- en Voedingsbond CNV kende net 
alss de Industriebond FNV geen apart minderhedenbeleid. Ook hier werd uitgegaan 
vann een algemeen beleid, zij het dat er in enkele cao's een paar afspraken werden 
gemaaktt over werkgelegenheidsprojecten gericht op het in dienst nemen van minder-
hedenn (Van Esterik 1995:118-121). 
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Vervoersbondenn over  immigrati e en immigranten 
(1960-1984) ) 

Inn de vorige hoofdstukken heb ik de houding van de vakcentrales tegenover immigra-
tiee en immigranten geanalyseerd. In dit en het volgende hoofdstuk richt ik me op de 
vakbonden,, waarbij ik me als gezegd beperk tot de vervoersbonden. Centraal staat de 
vraagg welk beleid de afzonderlijke vervoersbonden hebben gevoerd en in hoeverre er 
inn dit opzicht verschillen zijn te constateren tussen de bonden. 

Inn de periode van i960 tot 1997 was een aantal vervoersbonden actief- de Ver-
voersbondd N W , de Vervoersbond NKV en de Vervoersbond CNV.' In 1976 zijn de 
Vervoersbondenn N W en NKV gefuseerd tot de Vervoersbond FNV.1 Daarnaast waren 
inn deelsectoren nog enkele categorale bonden actief, zoals de Federatieve Spoorweg-
vakverenigingg (FSV) en de Vereniging voor Hoger Spoorwegpersoneel (VHS) bij de 
Nederlandsee Spoorwegen (NS). De vervoerssector kende in deze periode verschil-
lendee deelsectoren, te weten haven, transpon over de weg, personen- en goederenver-
voer,, binnenvaart en baggerij, en burgerluchtvaart.3 

Dee Vervoersbonden N W , NKV, FNV en CNV zijn in dit hoofdstuk het onderwerp 
vann de analyse. Ik ga na welke keuzes deze bonden hebben gemaakt bij de drie dilem-
ma'ss zoals ik die in de inleiding heb geformuleerd. Daarbij onderscheid ik een aantal 
aandachtsvelden.. Ten eerste ga ik na hoe de interne besluitvorming is verlopen wat 
betreftt de werving, tewerkstelling en belangenbehartiging van immigranten en welke 
standpuntenn de bonden daarbij formeel hebben ingenomen. Omdat vakbonden ook 
eenn maatschappelijke functie hebben en de publieke opinie via hun achterban kunnen 
beïnvloeden,, ga ik ten tweede na welk beeld zij voor de 'eigen' achterban van immi-
grantenn hebben geschetst. Zijn zij polariserend te werk gegaan en is een beeld ge-
schetstt van buitenlandse werknemers als concurrent van autochtone werknemers? Of 
hebbenn zij juist solidariteit benadrukt en is de buitenlandse werknemer geschetst als 
behorendd tot dezelfde werkende klasse? Kortom, hoe hebben de bonden zich in het 
publiekee domein over deze thema's uitgelaten? In de derde plaats analyseer ik de rol 
vann de vervoersbonden als belangenbehartiger van werknemers in de onderhande-
lingenn met werkgevers. Hebben zij zich in die onderhandelingen verzet tegen werving 
enn tewerkstelling van immigranten of hebben zij zich juist coöperatief opgesteld? Ook 
gaa ik na of zij zijn opgekomen voor de belangen van immigranten en zo ja, vanuit welk 
perspectieff  zij dit hebben gedaan: ging het om algemene belangen of hadden zij ook 
oogg voor specifieke belangen van immigranten? 

Inn het vervolg van dit hoofdstuk concentreer ik me op de eerste twee aandachts-
velden.. Het derde thema komt in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan bod, bij de 
casestudiee van de Nederlandse Spoorwegen. 
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Alvorenss hier verder op in te gaan, licht ik kort de bronnen toe die ik voor dit deel van 
mijnn onderzoek heb gebruikt. Aangezien ik ervan uitging dat de dilemma's tot de 
nodigee discussies binnen de vakbonden hebben geleid, leken mij de jaarverslagen van 
dee vervoersbonden een goede bron voor de analyse van de interne besluitvorming over 
immigratiee en immigranten. Helaas bleken aan de bruikbaarheid van deze bron en-
kelee nadelen te kleven: de Vervoersbond NW/FNV heeft slechts tot 1984 jaarverslagen 
gemaakt,, de verslagen van de Vervoersbond NKV ontbraken bij de afdeling documen-
tatiee van de Vervoersbond FNV, en de Vervoersbond CNV heeft zelfs nooit jaarversla-
genn gemaakt. Om toch na te kunnen gaan hoe het interne besluitvormingsproces bij 
dee Vervoersbond CNV is verlopen, heb ik de notulen van de vergaderingen van het 
hoofdbestuur,, het dagelijks bestuur (1956-1986) en het klein dagelijks bestuur (1965-
1978)) van deze vervoersbond geanalyseerd/ Daarnaast heb ik de notulen van het over-
legg tussen de vakbondsbestuurders van de verschillende bedrijfsgroepen, de zoge-
naamdee Bureaubesprekingen, van 1961 tot 1979 ingezien en de notulen van de opvol-
gerr van de Bureaubesprekingen, het Bestuurdersberaad van 1979 tot en met 1986. 

Dee uiteindelijk gebruikte bronnen impliceren enkele beperkingen. Ten eerste kan 
ikk geen uitspraken doen over het interne beleid van de Vervoersbond NKV. Ten 
tweedee ben ik genoodzaakt de analyse te beperken tot de periode 1960-1984, omdat 
zowell  de jaarverslagen als de notulen van de bestuursvergaderingen slechts tot het 
middenn van de jaren tachtig in de archieven van de vervoersbonden FNV en CNV aan-
wezigg waren. 

Omm een indicatie te krijgen van de opstellingvan de vervoersbonden tegenover de 
eigenn achterban, heb ik de vakbondsbladen van de Vervoersbonden N W , NKV, FNV 
enn CNV geanalyseerd. Omdat ik deze opstelling wilde vergelijken met de ingenomen 
standpuntenn bij de interne besluitvorming, heb ik bij beide analyses ongeveer dezelfde 
periodee aangehouden (1960-1984). Het doel van deze analyse was vooral om vast te 
stellenn of buitenlandse werknemers in de berichtgeving voorkwamen en zo ja, hóe er 
overr hen werd geschreven. Dit zegt uiteraard niets over de feitelijke gedragingen van 
vakbonden,, maar laat wel zien hoe zij buitenlandse werknemers voor hun achterban 
hebbenn geportretteerd en welke 'houding' zij tegenover hun leden wilden uitdragen. 

Dee jaarverslagen van de Vervoersbond N W / F N V 

Uitt de inventarisatie blijkt dat buitenlandse werknemers in de jaarverslagen van de 
Vervoersbondd N W / F NV nauwelijks een rol van betekenis hebben gespeeld. In de peri-
odee 1960-1969 kwamen zij 'als onderwerp' niet eens aan de orde, en daarna slechts 
sporadisch.. De eerste opmerking over hen is te vinden in het jaarverslag over 1970. 
Hett gaat hierbij om een mededeling van de bedrijfsgroep spoorwegen dat buiten-
landsee werknemers extra vakantiedagen zouden krijgen. In de jaarverslagen van 1972 
tott en met 1975 wordt alleen verslag gedaan van de cursussen aan buitenlandse werk-
nemers.. Deze cursussen waren kennelijk geen succes; in 1975 wordt gemeld dat er in 
datt jaar helemaal geen deelnemers waren. Alleen in het jaarverslag van 1978 is een wat 
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uitgebreideree standpuntbepaling over buitenlandse werknemers opgenomen. De 
belangrijkstee doektelling bij deze categorie werknemers was volgens het jaarverslag 
hett opheffen van hun achterstandspositie. De Vervoersbond FNV stelde dat deze ach-
terstandd op verschillende terreinen moest worden bestreden, onder andere op het 
gebiedd van communicatie, huisvesting en bedrijfsgezondheidszorg. De bond zag de 
caoo als een belangrijk instrument om achterstanden te verminderen. In het jaarverslag 
wordtt opgemerkt dat bedrijven in cao-onderhandelingen veel meer dienden te wor-
denn gestimuleerd om bijvoorbeeld cursussen Nederlands aan te bieden of om betere 
huisvestingg voor hun buitenlandse werknemers te realiseren. Verder meende hij dat 
dee Nederlandse samenleving weinig tolerantie jegens immigranten tentoonspreidde. 
Volgenss de bond kwam de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van die houding 
voorr rekening van de overheid, bedrijven en van andere actoren in de samenleving; 
overr zijn eigen verantwoordelijkheid repte hij niet, noch over concrete plannen ter 
vergrotingg van die tolerantie. 

Dee bestuursvergaderingen van de Vervoersbond CNV 

Ookk de Vervoersbond CNV blijkt zich op bestuurlijk niveau nauwelijks met buiten-
landsee werknemers te hebben beziggehouden. In de periode van 1956 tot 1986 werden 
zijj  althans slechts vijftien keer in de notulen van de bestuursvergaderingen genoemd: 
slechtss één keer in die van het hoofdbestuur, vier keer in die van het dagelijks bestuur, 
vij ff  keer in die van het klein dagelijks bestuur en eveneens vijf keer in de notulen van 
dee Bureaubesprekingen. In het Bestuurdersberaad zijn buitenlandse werknemers 
nooitt onderwerp van gesprek geweest. 

Vraagstukkenn omtrent de werving en tewerkstelling van immigranten kwamen in 
dezee periode niet één keer op de agenda van de bestuursvergaderingen voor. Ook over 
dee positie van eenmaal aanwezige immigranten werd nauwelijks gesproken. De wei-
nigee keren dat deze kwestie in het klein dagelijks bestuur aan de orde kwam, ging het 
onderr andere over de verbetering van de informatievoorziening, aan buitenlandse 
werknemers,, maar ook aan autochtone werknemers óver buitenlanders. Daarnaast 
komtt uit de notulen van het klein bestuur van de Vervoersbond CNV naar voren dat 
veell  waarde werd gehecht aan de bemoeienissen van de vakgroep Buitenlandse Werk-
nemerss van de bedrijfsgroep spoorwegen - met name aan die van haar voorzitter, 
Talipp Demirhan - met de positieverbetering van buitenlandse werknemers.7 Zo werd 
geconstateerdd dat Demirhan 'een goede kracht' was, die 'werd overspoeld' door pro-
blemenn van buitenlandse werknemers. Het bestuur stelde dat het hier samen met 
Demirhann en de betrokken bezoldigde bestuurder, Wim Sels, een oplossing voor 
moestt vinden.8 Opvallend is dat de instelling van de vakgroep Buitenlandse Werk-
nemerss zelf op bestuursniveau klaarblijkelijk geen discussiepunt is geweest; in geen 
vann de bestuursvergaderingen heeft dit onderwerp op de agenda gestaan. Het lijk t 
eropp dat er geen ideologische discussie is gevoerd over de manier waarop immigranten 
inn de organisatie moesten worden opgenomen: apart georganiseerd of participerend in 



66 66 VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

algemenee vak- of werkgroepen. Wim Sels, inmiddels oud-bestuurder van de Vervoers-
bondd CNV, bevestigde deze veronderstelling. Volgens hem was het instellen van een 
dergelijkee vakgroep niet meer dan logisch, wilde de bond buitenlandse werknemers in 
zijnn organisatie betrekken. Sels: 

'Eenn buitenlandse werknemer is ook volledig lid van onze organisatie, betaalt ook 
contributie,, heeft alle rechten van het gewone lid. Als je dan alle rechten van het ge-
wonee lid hebt, dan heb je dus ook recht op inspraak binnen die organisatie. Toen 
hebb ik gezegd dat we dan voor buitenlanders ook een situatie moeten creëren waar-
doorr ze invloed kunnen uitoefenen op het bestuur, (...) dat ook de mensen die lid 
vann de club zijn, het bestuur kunnen beïnvloeden met hun wensen. (...) Daar is [in 
hethet bondsbestuur] nauwelijks over gesproken. Het was vanzelfsprekend dat die 
vakgroepp [Buitenlandse Werknemers] er zou komen. Kijk, je organiseert iemand, 
diee wordt lid, dan moet je praktisch zijn. Je moet die mensen niet in groepen stop-
penn waar ze nauwelijks nog wat van afweten (...). Door ze bij elkaar te houden, kon 
jee de groep beheren, dat is een aantal jaar heel goed gegaan.' 

Demirhan,, inmiddels ex-voorzitter van de vakgroep Buitenlandse Werknemers, ging 
nogg een stap verder. Volgens hem zei het bestuur in die tijd bijna overal automatisch 
'ja'' op. Demirhan: 

'Mett alle respect voor mijn Nederlandse collega's, Nederlandse kaderleden, Neder-
landsee bestuurders, hun situatie is anders dan die van de buitenlandse werknemers, 
zijj  zijn geen allochtonen. Zij hebben niet die specifieke problemen die wij hebben. 
Derhalvee kan hun visie nooit dezelfde zijn als die van ons. Niet uit wantrouwen of 
zo,, nee, de situatie is gewoon anders in juridisch, sociaal-economisch opzicht, enzo-
voort.. (...) Dat besefis tot mij en een x-aantal collega's doorgedrongen, en wij zijn 
actieff  lid geworden. Toen ik binnen een jaar zo'n paar honderd leden had kunnen 
werven,, samen met een x-aantal andere actieve collega's, werd onze positie binnen 
dee bond nog sterker. Iedere wens die ik naar voren bracht bij het algemene bestuur 
werdd binnen twee seconden positief beantwoord. Toen ik bijvoorbeeld voorstelde 
omm een vakgroep buitenlandse werknemers op te richten, waar de voorzitter en het 
bestuurr democratisch gekozen worden, toen hebben ze "prima" gezegd.' 

Inn het hoofdbestuur kwam het onderwerp immigranten als gezegd maar één keer aan 
dee orde, namelijk bij de behandeling van een concept-commentaar van de Commissie 
Buitenlandsee Werknemers van het CNV op 'het actieprogramma minderhedenbeleid 
1983'' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.9 Het hoofdbestuur stelde dat de 
kernn van de zaak moest zijn dat minderheden in vergelijkbare omstandigheden een 
gelijkee behandeling dienden te krijgen. 

Bijj  de Bureaubesprekingen en het Bestuurdersberaad was het met de aandacht 
voorr buitenlandse werknemers al niet veel beter gesteld. De enkele keren dat immi-
grantenn (kwesties) in de Bureaubesprekingen gespreksonderwerp waren, ging het over 
trivialee zaken als de reparatie van een schrijfmachine met Turks schrift en de melding 
datt het Handboek Buitenlandse Werknemers zou uitkomen. Op zich is dit niet opval-
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lend,, omdat in deze besprekingen in het algemeen vrijwel uitsluitend zulke praktische 
mededelingenn werden gedaan. 

Aann de hand van de jaarverslagen en de notulen van de bestuursvergaderingen valt de 
vraagg naar het verloop van de interne besluitvorming over immigratie en immigranten 
niett te beantwoorden, althans niet expliciet: buitenlandse werknemers blijkenn nauwe-
lijk ss een thema te zijn geweest en hun werving en tewerkstelling was zelfs helemaal 
geenn onderwerp. Ook aan de positie van buitenlandse werknemers binnen de vakbon-
denn zelf en binnen bedrijven is nagenoeg geen aandacht besteed. Zo werd in het begin 
vann de jaren zeventig bij de Vervoersbond CNV een bestuurder aangewezen die zich 
specifiekk met buitenlandse werknemers moest bezighouden. In 1971 werd daarop de 
eerderr genoemde vakgroep Buitenlandse Werknemers opgericht. Deze vakgroep, 
bestaandee uit buitenlandse kaderleden, legde zich toe op de belangenbehartiging van 
immigrantenn en diende het bestuur van de bedrijfsgroep spoorwegen van advies. Bij 
dee Vervoersbonden N W en NKV werd eveneens een vakbondsbestuurder belast met 
immigranten(kwesties)) en ook de Vervoersbond FNV richtte een werkgroep buiten-
landsee werknemers op. Dit laatste gebeurde wat later, in 1976. Uit de jaarverslagen of 
notulenn blijkt evenwel nergens dat aan deze aanpassingen in de bondsorganisatie 
enigee discussie is voorafgegaan. 

Tott slot kan worden geconstateerd dat de meeste 'immigrantenzaken' die in de 
notulenn aan bod zijn gekomen, in verband staan met de bedrijfsgroep spoorwegen. 
Ditt betekent dat binnen de Vervoersbond CNV de meeste expertise op dit gebied bij 
dee bedrijfsgroep spoorwegen zat en dat op het terrein van buitenlandse werknemers 
bijj  deze bedrijfsgroep het meest gebeurde. Ook uit de jaarverslagen van de Vervoers-
bondd NW/FNV blijkt dat de bedrijfsgroep spoorwegen het actiefst was op dit terrein. 

'Mij nn naaste is een Turk': 
dee vakbondsbladen over immigratie en immigranten 

'Tewerkstellenn van vreemde arbeidskrachten 

Hett komt nog veel voor dat men (...) de voorkeur geeft aan vreemde arbeidskrach-
tenn boven onze eigen naar werk verlangende arbeiders. De tewerkstelling van deze 
arbeiderss uit den vreemde zou in normale tijden, wanneer volop werkgelegenheid 
iss te vinden, niet zoo erg zijn, temeer nog als men deze hetzelfde loon zou geven als 
dee arbeiders ter plaatse. Maar nu in deze tijden van werkloosheid, nu overal de roep 
omm werk van onze eigen landgenoten dagelijks ten hemel schreit, nu de nood van 
velee duizenden naar de keel is gestegen, nu door de crisiswetten en werkloozenzorg 
dee financieële draagkracht het Rijk groote offers kost en de belastingen haar hoog-
tepunttepunt hebben bereikt, nu zou het een daad van groote onvoorzichtigheid en lief-
deloosheidd zijn om in deze benarde tijden, de naar werk hunkerende arbeiders te 
sarrenn door buitenlanders tewerk te stellen in plaats van onze eigen menschen.' 
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Ditt citaat is aikomstig uit een artikel in het Bonds-Nieuws van de R.K. Diocesane 
Land-- en Tuinbouwbond van het bisdom Haarlem van 4 januari 1934.'° Het artikel 
besloott met de indringende oproep aan katholieke patroons en arbeiders de gelederen 
tee sluiten en eendrachtig samen te werken tegen de tewerkstelling van buitenlanders. 
Hett eigen bondsblad werd kennelijk gezien als een geschikt medium om de menings-
vormingg van de achterban te beïnvloeden. 

Bijj  een systematische analyse van de vakbondsperiodieken van de drie vervoers-
bondenn valt een aantal zaken op. Allereerst zijn er duidelijke verschillen in de mate 
waarinn de drie bonden aandacht hebben geschonken aan het onderwerp 'buiten-
landsee werknemers', alsook in de aard en toonzetting van de berichtgeving over hen. 
Daarnaastt zijn er duidelijke verschuivingen in de tijd in de frequentie en intentie van 
dee berichtgeving. Net als in de jaarverslagen en notulen van bestuursvergaderingen 
werdd in de periode 1960-1969 nauwelijks aandacht besteed aan de werving en tewerk-
stellingg van buitenlandse werknemers. In de schaarse artikelen over hen die in deze 
periodee werden gepubliceerd, werd de noodzaak of wenselijkheid van hun werving 
enn tewerkstelling niet aan de orde gesteld, maar min of meer als een voldongen feit 
behandeld.. De berichten waren voornamelijk informatief van aard en bedoeld om 
bijj  de autochtone achterban begrip te kweken voor hun slechte maatschappelijke 
positie. . 

Illustratieff  is bijvoorbeeld dat het eerste artikel over buitenlandse werknemers in 
hett bondsblad van de Vervoersbond CNV in het kerstnummer werd geplaatst en als 
titell  had 'Mij n naaste is een Turk'. In deze bijdrage werd een sterk beroep gedaan op 
gevoelenss van mededogen en naastenliefde bij de autochtone achterban: 

'Err werken in Nederland ongeveer 57.000 buitenlandse arbeidskrachten. (...) On-
geveerr 25% houdt het nog geen twee jaar uit, slechts 5% komt tot een min of meer 
blijvendee vestiging. Ons koude klimaat is daar niet alleen de schuld aan. (...) Er zijn 
ookk klachten over ons sociaal klimaat. Wij discrimineren niet, wij laten onze bui-
tenlandsee gasten ruimte, maar we nemen hen maar zo moeilijk op in ons samen-
leven.. (...) Onze huizen hebben grote ramen, je kunt er zo naar binnen kijken. 
Maarr de deuren zijn altijd dicht. (...) Veel leden van de christelijke vakbeweging 
gaann dagelijks in het bedrijf met deze vreemdelingen om. Hoe treedt u hen tege-
moet?? Zal er één Turk zijn die, terug in eigen land, familie en buren zal vertellen: 
"inn Nederland heb ik ontdekt wat Christelijke naastenliefde is. Dat heeft de man 
naastt mij in de fabriek mij getoond"?' 

Ookk de Vervoersbond NKV plaatste in hetzelfde jaar (1964) een van de eerste artikelen 
inn een kersteditie. Dit artikel, getiteld 'Duizenden buitenlandse werknemers zijn uit 
puurr lijfsbehoud op de "vlucht naar Egypte"', had dezelfde ondertoon als het CNV-
kerstartikel.. Ook hierin werd, aan de hand van een portret van enkele buitenlandse 
werknemers,, de nadruk gelegd op het tonen van 'naastenliefde' en 'medemenselijk-
heid'.. De strekking was dat de autochtone bevolking goed diende te worden geïnfor-
meerdd over buitenlandse werknemers en vice versa, om zodoende de integratie van 
buitenlandsee arbeiders in de Nederlandse samenleving te bevorderen: 
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'Achterr cen gordijn van mistige motregen, welke in grote lektranen van het afdak 
druipt,, zit Mario. Een grote pet ligt losjes, als een rubber waterkruik, op zijn zwarte 
krullenn en een donkere bril voor zijn onuitsprekelijk droeve ogen markeert zijn 
eenzaamheid.. Hij wil alleen zijn, 's morgens, 's middags en 's avonds, helemaal 
alleen,, en dan denken aan dat kleine dorpje beneden Rome, waar hij zijn vrouw 
Ginaa en de kleine Giuseppe moest achterlaten. Hij wordt verteerd door heimwee. 
Mett zijn 22 jaar is hij een groot kind dat naar huis wil. Op 22 december is hij in de 
Genua-expresss gestapt met zijn kerstgratificatie (...) en is de emigraticpoging van 
Marioo na drie maanden mislukt. (...) De kleine Italiaan vormt met zijn verdriet een 
schrill  contrast met de jolige en vitale Hamat, een 26-jarige Turk, die al vier jaar 
West-Europaa "doet". De honger en armoede dreven hem naar het welvarende 
Westen.. (...) Deze momentopnamen geven slechts een zeer onvolledig inzicht in 
dee loodzware problematiek, welke met de komst van duizenden buitenlandse ar-
beiderss niet alleen op de ondernemingen, maar vooral ook op het maatschappelijke 
levenn drukt. (...) Alleen een voortdurende informatie en voorlichting van de au-
tochtonee bevolking én de gastarbeiders kan ernstige misstanden voorkomen. (...) 
[Dit ]]  is niet alleen een kwestie van maatschappelijke noodzaak, maar ook van naas-
tenliefdee en pure mede-menselijkheid voor jongens, die - weggevlucht uit een 
onvoorstelbaree ellende - moeten leren om te gaan met een stuk hartelijk gegunde 
weivaan.. Die menselijke instelling zal van lieverlee "de buitenlandse arbeids-
kracht""  een vaste plaats in onze Nederlandse samenleving geven."1 

Hett bondsblad van de Vervoersbond N W , Steeds Voorwaarts, gaf al twee jaar eerder 
eenn portret van de huisvesting van gastarbeiders van Hoogovens op het hotelschip 
Arosaa Sun. In dit bericht werd in positieve bewoordingen verslag gedaan van de leef-
omstandighedenn van deze werknemers: 

'Hett bevalt [de Italianen] goed bij de Hoogovens. (...) Dit is niet zonder meer 
bereikt.. Op de Arosa Sun zwaait een Italiaanse kok de pollepel, zodat de Italianen 
geenn stamppot hoeven te eten, maar macaroni en spaghetti met een teentje knof-
look.. Sinds enige tijd wonen er ook Spaanse Hoogovenarbeiders op het hotelschip. 
Dee verhouding in deze gemeenschap is uitstekend. Zowel op de Hoogovens als op 
hethet schip hebben zij elkaar leren verstaan en begrijpen.,I} 

Kritischee artikelen over immigratie en de werving en tewerkstelling van buitenlandse 
werknemerss verschenen pas in het begin van de jaren zeventig. Zo plaatste de Ver-
voersbondd NKV in 1971 in zijn blad Richting een artikel met als kop 'Statuut moet op 
dee helling', waarin de vakcentrale NKV verkondigde dat het ??? koninkkrijksstatuut 
'opp de helling' moest, 'in het belang van Surinaamse en Antilliaanse werknemers die 
naarr Nederland komen'. Want, zo stelde de vakcentrale, 

'hett Koninkrijksstatuut beschouwt de rijksgenoten van overzee voor wat betreft 
vestigingg en tewerkstelling als Nederlanders, hetgeen de motor is voor een wilde 
migratiestroomm naar ons land, zonder een behoorlijke maatschappelijke en sociale 
begeleidingV4 4 
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Terr regulering van de immigratie uit de overzeese gebieden, stelde het NKV voor de 
wervingg en tewerkstelling van Surinamers en Antillianen op dezelfde wijze te laten 
geschiedenn als die van 'buitenlandse arbeidskrachten'. In 1973 verscheen in Steeds 
VoorwaartsVoorwaarts van de Vervoersbond N W een artikel met de kop 'Geen werknemers uit 
hett buitenland meer erbij', waarin werd gemeld dat de vakcentrales zich hadden uitge-
sprokenn tegen verdere werving en tewerkstelling van buitenlanders in Rotterdam-
Rijnmond: : 

'Opnieuww heeft het Overlegorgaan der drie vakcentrales in Zuid-wcst-Nederland 
uitgesprokenn dat er in het Rotterdamse en Rijnmondgebied geen buitenlandse 
werknemerss meer bij moeten. Immers, vereiste beleidsvisie ontbreekt nog, evenals 
dee noodzakelijke maatregelen. De drie vakcentrales in dit gebied zijn tot deze con-
clusiee gekomen aan de hand van een groot aantal beoordelingsmaatstaven, die door 
henn zullen worden gehanteerd bij de advisering over de toelating. Tot de beoorde-
tingsmaatstavenn behoren: 
1.. Gegeven de bevolkingsdichtheid is uitbreiding van het aantal buitenlandse 
werknemerss onder alle omstandigheden ongewenst, 
z.. verplicht beperkte verblijfsduur is onaanvaardbaar. 
3.. Gezinshereniging moet als een recht worden erkend voor hen die na een eerste 
periodee in ons land willen blijven. 
4.. De plaatselijke en (of) regionale samenleving moet bij voorbaat blijk geven dat 
zijj  in staat en bereid is de buitenlandse werknemers en hun gezinsleden te huisves-
ten,, op te vangen en te begeleiden. 
5.. Omvangrijke werkloosheid ter plaatse is onverenigbaar met uitbreiding van 
hett aantal buitenlandse werknemers.,IJ 

Daarnaastt waren er enkele artikelen waarin werkgevers aan de schandpaal werden 
genageldd die buitenlandse werknemers inzetten om zo de cao te kunnen ontduiken. 
Zoo verscheen in Richting(NKv) in 1972 een artikel met als kop 'Directeur Franse firma 
Entrepose:: Noorderlingen graag werkloos. Bonden woedend over dreigement Neder-
landerss te vervangen door gastarbeiders'. Het berichtte over een Franse firma die, tot 
grotee woede van de vakbond, buitenlandse werknemers wilde aantrekken, omdat 
Nederlandsee werknemers niet bereid waren meer uren te werken dan in de bouw-cao 
wass overeengekomen: 

c.... "de noordelijke arbeiders hebben sympathie voor het werkloos zijn," dat zei 
Entrepose-directeur,, de heer Benzinge, in een gesprek met de bouwvakbonden. 
Woedendd zijn de bonden over deze grove uitspraak. Een andere misser van for-
maat,, was het dreigement 300 Turken of Marokkanen te importeren als de Neder-
landsee vakbonden zouden vasthouden aan de werktijden zoals die in de bouw-cao 
zijnn geregeld. (...) De Franse firma weigert door het gemeentelijke arbeidsbureau 
bemiddeldee werklozen aan te nemen, die niet de gevraagde extreem lange werk-
wekenn willen maken. Deze mensen verloren daarop hun ww-uitkering. Dank zij 
hett werk van de bonden heeft een aantal van hen hun uitkering weer terug.' 
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Vanaff  de jaren zeventig verschenen in alledrie de vervoersbladen meer artikelen over 
buitenlandsee werknemers, zij het verschillend naar aantal en toonzetting. In het 
bondsbladd van de Vervoersbond CNV, Het Seinlicht, stonden in de periode 1970-1976 
beduidendd meer artikelen over buitenlandse werknemers dan in de bondsbladen van 
hett N W en het NKV (respectievelijk 34,27 en 10).17 Het betrof voornamelijk positieve 
bijdragenn waarin aandacht werd gevraagd voor de positie van buitenlandse werkne-
mers.. Zo zette het CNV zich in voor hun rechten, bijvoorbeeld in het artikel 'Buiten-
landerss moeten gelijke rechten hebben', waarin de centrale uiteenzette dat zij in prin-
cipee tegen verdere werving van buitenlandse arbeidskrachten was, maar ook voorop 
steldee dat immigranten dezelfde rechten als Nederlanders moesten hebben.'8 Daarbij 
keerdee het CNV zich af van het overheidsbeleid dat volgens hem ongelijkheid tussen 
Nederlanderss en buitenlanders bevorderde, zoals in de bijdrage 'Wetsontwerp discri-
minatiee buitenlandse werknemers'." Hierin verwierp het CNV de WABW, omdat hij 
ditt wetsvoorstel lijnrecht in strijd achtte met het principe van gelijke rechten. 

Dee berichtgeving in het bondsblad van de Vervoersbond N W was in deze periode 
eveneenss voornamelijk positief. Het bondsblad van de Vervoersbond NKV berichtte van 
19700 tot 1976 verreweg het minst over buitenlandse werknemers (slechts tien artikelen). 

InIn de tweede helft van de jaren zeventig, vooral na de fusie van de Vervoersbonden 
N WW en NKV in de Vervoersbond FNV, veranderde de toonzetting van de artikelen. 
Gingg het tot dan toe in het NKV- en NW-blad voornamelijk om het informeren van de 
(autochtone)) achterban over buitenlandse werknemers, in deze periode werd meer 
opgekomenn voor immigranten. Zo werd in het bijzonder een dringend beroep gedaan 
opp de overheid en werkgevers om voor betere huisvesting te zorgen en werd ook de 
opstellingg van de Nederlandse bevolking tegenover buitenlandse werknemers aan de 
kaakk gesteld; deze zou niet tolerant genoeg zijn. Daarnaast verzetten de vervoersbon-
denn zich een aantal malen tegen wet- en regelgeving die in hun ogen nadelig uitpakten 
voorr buitenlandse werknemers, zoals de WABW en de remigratieregelingen. Zo plaat-
stee de Vervoersbond NKV een artikel onder de titel 'Commandeur tegen de vertrek-
premiee voor buitenlanders', waarin hoofdbestuurder Cees Commandeur zich tegen 
dee zogenaamde oprotpremie verklaarde, omdat hij meende dat 'mensen niet als koop-
waarr konden worden weggedaan wanneer zij economisch niet meer nodig waren'.10 

Verderr was, met name bij de Vervoersbond FNV, de bestrijding van discriminatie en 
vreemdelingenhaatt een thema en werd naar aanleiding van de opkomst van de Cen-
trumpartijj  gewaarschuwd voor fascisme en rechts-extremisme." Tevens besteedde de 
bondd relatief veel aandacht aan conflicten tussen buitenlandse werknemers en hun 
werkgeverss - waarbij steevast de zijde van de eersten werd gekozen -, waarover in hef-
tigee bewoordingen verslag werd gedaan. Met een kop als 'Turken als handelswaar. 
Koopss BV: Alleen werk voor onderbetaalde buitenlanders' werd fel uitgehaald naar 
werkgeverss die hun buitenlandse werknemers op 'mensonwaardige wijze uitbuiten': 

'Hett uitbuiten van Turkse chauffeurs, zoals Koops BV in Bunschoten zich veroor-
looft,, kan de Vervoersfederatie niet lijdzaam toelaten. Net hebben de Nederlandse 
vrachtrijderss zich een weg gevochten naar modernere arbeidsverhoudingen. Het 
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kann dan niet zo wezen, dat ondernemers nieuwe slachtoffers in het buitenland 
zoekenn om op de oude voet door te rommelen. Tegen die achtergrond heeft regio-
bestuurderr Jaap van Zeben zich het lot aangetrokken van de 25 Turken (...)> die 
wordenn onderbetaald en waarvoor ook geen sociale premies worden afgedragen. 
Dee Vervoersfederatie schakelde de Raad van Toezicht in om na te gaan of de cao-
bepalingenn werden nageleefd. (...) Ook is Van Zeben met Koops in onderhande-
lingg over de toepassing van de cao.'" 

Ookk in 'Een slaaf in de binnenvaart' werd gewag gemaakt van 'onmenselijke behande-
ling'' en 'uitbuiting' van immigranten, ditmaal aan de hand van een portret van een 
Kaapverdiaansee werknemer: 

'Hett verhaal over de Matroos Antonio Carlos Nascimento is een verhaal over uit-
buiting,, rechteloosheid en mensonwaardige leefomstandigheden. Tot voor kort 
hadd hij werk. In de Rijnvaart, als matroos op het Nederlandse binnenschip de 
"Tramp".. De eigenaar en kapitein van dit schip beschouwde zijn Kaapverdiaanse 
matrooss zo'n beetje als zijn particuliere eigendom. Een goedkope kracht waarmee 
hijj  naar willekeur kon doen en laten wat hij wilde. Een paar weken geleden dankte 
hijj  zijn "slaaf af. Antonio Carlos Nascimento werd met een valse ontslagreden op-
eenss de toegang tot het schip geweigerd. Wanneer hij vóór half december geen 
nieuww werk heeft gevonden, zit het er dik in dat de vreemdelingenpolitie hem in 
zijnn kraag grijpt. Die zet hem dan resoluut het land uit. Want in dat opzicht is de 
wett bikkelhard. Een buitenlandse zeeman mag in Nederland niet langer dan drie 
maandenn werkloos zijn. Anders wordt hij op een vliegtuig naar zijn geboorteland 
gezet.. (...) [Het verhaal van Antonio] staat niet op zichzelf en bevat op de keeper 
beschouwtt niets nieuws. Zijn ervaringen als (ontslagen) werknemer in de binnen-
vaartt staan model voor vele andere Kaapverdiaanse zeelieden en matrozen in dienst 
vann Nederlandse werkgevers of die het vroeger geweest zijn. De beklagenswaardige 
situatiee waarin zij zich bevinden is er een van slavernij. Hun rechtspositie is vaak 
nogg slechter dan die van een illegale gastarbeider.'23 

Bovendienn werd op zeer afkeurende wijze geschreven over werkgevers die illegalen in 
dienstt hadden 'en daar garen bij sponnen'. Een voorbeeld hiervan is een fragment uit 
hett artikel 'Illegalen moeten bloeden voor eigen uitbuiting', dat begon met een dra-
matischee gebeurtenis om de lezer goed te doordringen van het verwerpelijke karakter 
vann de handelwijze van deze werkgevers: 

'Kortt voor Pasen stierf op een Amsterdamse zolderkamer een pasgeboren meisje. 
Haarr twintigjarige Marokkaanse moeder kon dankzij snel ingrijpen van buren in 
hett ziekenhuis worden gered. (...) Een dokter was er niet bij geweest. Dat durfde ze 
niet.. Haar man en zij waren illegaal in Nederland en leefden in voortdurende angst 
tee worden opgepakt. 

Zomaarr een gebeurtenis bij twee van de tienduizenden buitenlanders die illegaal 
inn Nederland zijn. Ze doen het slechtste werk, wonen in de slechtste huizen, hebben 
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geenn rechten, verzekeringen, uitkeringen. (...) [De ware boosdoeners zijn] werk-
geverss die garen spinnen bij personeel waarvoor ze geen premie hoeven te betalen 
enn dat van de ene op de andere dag ontslagen kan worden zonder veel gezeur. Van 
enigee politieke wil om hen aan te pakken is nooit sprake geweest. (...) De FNV ha-
mertt al jaren op strengere straffen voor werkgevers die illegalen in dienst nemen. 
(...)) Gastarbeid, en zeker illegale gastarbeid, is een uitwas van een kapitalistische 
samenleving.. Uiteindelijk worden alleen de werkgevers van illegalen er echt beter 
van.. Dat kan niet meer. Maar je hebt met mensen te maken, die ook in eigen land 
niett veel goeds te verwachten hebben. Een echt menselijke oplossing is er niet. 
Iedereenn zonder meer legaliseren heeft als gevolg dat we over een paar jaar weer met 
dezelfdee moeilijkheden zitten. Maar om de illegalen alleen op te laten draaien voor 
hunn eigen uitbuiting is onmenselijk. En die kant gaan we wel op.'24 

Dee Vervoersbond CNV publiceerde weinig over arbeidsconflicten, wel over illegale 
tewerkstelling.. Hoewel deze bond dit net zo verwerpelijk vond als de Vervoersbond 
FNV,, is de toonzetting van de CNV-artikelen veel gematigder. Een voorbeeld hiervan is 
hett artikel 'Werkgevers streng straffen die aan illegale buitenlanders werk bieden': 

'Hett CNV vindt het dringend gewenst dat werkgevers die illegalen werk aanbieden, 
strengg worden gestraft. (...) [Deze werkgevers] profiteren niet alleen op een on-
waardigee manier van de situatie waarin buitenlanders verkeren, maar zij wekken 
ookk valse hoop op een langdurig verblijf. Overigens zou het CNV er geen enkel be-
zwaarr tegen hebben op humanitaire gronden [een klein deel van hen] te legalise-
ren.. Dit evenwel bij wijze van uitzondering, omdat het CNV in een generaal pardon 
geenn manier ziet om het probleem op te lossen. Toch is een oplossing noodzakelijk, 
omdatt met zekerheid kan worden vastgesteld dat illegale werknemers op grote 
schaall  worden uitgebuit.'1' 

Ookk in de periode 1977-1984 werd in het bondsblad van de Vervoersbond CNV veel 
meerr aandacht besteed aan buitenlandse werknemers: in deze periode werden 51 arti-
kelenn aan hen gewijd (waarvan enkele zelfs in het Turks), tegen 23 artikelen in het 
bondsbladd van de Vervoersbond FNV. Wat de inhoud betreft valt op dat in het 
FNv-bladd wel veel artikelen werden geplaatst waarin werd opgekomen voor buiten-
landsee werknemers in arbeidsconflicten en kritiek werd geleverd op wet- en regelge-
vingg en de opstelling van werkgevers, maar dat er nauwelijks kritiek was op de eigen 
organisatiee en weinig aandacht was voor de positie van buitenlandse werknemers bin-
nenn de bond. In dit opzicht verschilt de inhoud van de FNV-artikelen met die van de 
Vervoersbondd CNV. Deze bond richtte zich meer op de rol en inbreng van buiten-
landsee (kader)leden. Zo bracht Het Seinlicht een serie artikelen uit over allochtone 
CNV-ledenn die zich inzetten voor de belangenbehartiging van immigranten. Een voor-
beeldd hiervan is een artikel over het CNV-kaderlid Ahmed Lectobri, waarin een beeld 
wordtt geschetst van zijn werkzaamheden voor de Vervoersbond CNV en verslag wordt 
gedaann van de verdiensten van de Commissie Buitenlandse Werknemers waarvan hij 
lidd was: 
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'[Ahmedd Lcctobri], 46 jaar oud en afkomstig uit Marokko, is al jaren lid van de 
commissiee buitenlandse werknemers van het CNV. (...) Lectobri werkt hard voor 
zijnn mensen. Door de inspanningen van Lectobri en de andere leden van de 
CNN v-commissie heeft het CNV een groot aantal punten opgenomen in het Arbeids-
voorwaardenbeleidd 1979. Deze eisen hebben betrekking op de gezinshereniging, op 
reiskostenn voor gezinsverlof, taalcursussen in arbeidstijd, twee verlofdagen voor 
religieuzee feestdagen, aandacht voor zware arbeid tijdens vastentijd, en de vertaling 
vann de cao's in de eigen taal.' 

Bovendienn kregen buitenlandse werknemers de ruimte zich kritisch uit te laten over 
dee bond. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het artikel 'Buitenlandse werknemers zijn 
ontevredenn over vakbeweging': 

'Ongeveerr een kwart van alle Turken vindt de aandacht die de vakbond voor de 
buitenlanderss heeft onvoldoende. Dit is een van de opmerkingen uit een rapport 
datdat Alex Booy, districtbestuurder CNV, samenstelde ten behoeve van de Limburgse 
Immigrantenn Stichting. Booy kreeg de medewerking van alle CNV-bonden en kon 
zoo een waarheidsgetrouw beeld schetsen van het CNV en het werk voor de buiten-
landsee werknemers. (...) Het onderzoek leverde tal van kritische opmerkingen op. 
Naastt positieve opmerkingen wordt namelijk ook gesteld dat er Turken zijn die 
zichh gediscrimineerd voelen. De meeste informatie is in het Nederlands en oncon-
troleerbaarr voor een Turk, is het argument. Zij voelen zich een "papieren lid", 
betalenn wel contributie, maar weten niet welke beslissingen een bond neemt.'17 

Opp vervoersbondniveau lijk t geen (ideologische) discussie vooraf te zijn gegaan aan de 
wervingg en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de mogelijke gevolgen 
hiervann voor de arbeidsmarkt en de 'eigen' achterban. Zowel in de vergaderstukken als 
inn de vakbondsbladen is de vraag over de noodzaak of wenselijkheid van arbeidsmigra-
tiee nauwelijks aan de orde gekomen. Ook is in deze bronnen geen debat terug te vin-
denn over de invoering van speciale vak- of werkgroepen voor buitenlandse werkne-
mers,, en daarmee over de manier waarop deze werknemers het beste binnen de bond 
kondenn participeren. 

Uitt de vakbondsperiodieken blijkt wel dat er een verschil is in de benadering van 
buitenlandsee werknemers tussen de Vervoersbond CNV enerzijds en de Vervoersbon-
denn N W en NKV/FNV anderzijds. In de periode 1970-1984 verschenen niet alleen meer 
artikelenn over buitenlandse werknemers in het vakbondsblad van de Vervoersbond 
CNV,, maar werd in dat blad ook meer aandacht besteed aan informatie voor en over 
buitenlandsee werknemers. Wanneer het gaat om de belangenbehartiging van buiten-
landsee werknemers, zijn er zowel bij de Vervoersbond CNV als bij de Vervoersbond 
FNVV volop berichten te vinden waarin de zijde van buitenlandse werknemers werd 
gekozenn bij conflicten met werkgevers of bij overheidsmaatregelen die voor buiten-
landsee werknemers nadelige effecten hadden (zoals de remigratieregeling of de 
WABW).. Van speciaal beleid is nog niet veel te merken, zij het dat met name de Ver-
voersbondd CNV aandacht besteedde aan buitenlandse kaderleden die opkwamen voor 
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specifiekee belangen van immigranten. Wanneer  dit wordt afgezet tegen de analyse van 
dee interne besluitvorming, dan blijk t er  bij  de Vervoersbonden CNV en NW/FN V een 
verschill  te zijn tussen de (geringe) mate waarin intern aandacht werd besteed aan 
immigrantenn en de moeite die de bonden zich hebben getroost om de achterban via de 
vakbondsbladenn hierover  te informeren. 
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Wervingg en tewerkstelling bij  de Nederlandse 
Spoorwegenn (1956-1984) 

Eenn van de voornaamste taken van vakbonden is het behartigen van belangen van 
werknemerss op het gebied van arbeid. Dit gebeurt vooral via onderhandelingen op 
sectorniveauu met werkgevers. De vraag is nu hoe vakbonden op dit niveau zijn omge-
gaann met het vraagstuk arbeidsmigratie: hebben zij samengewerkt met werkgevers of 
hebbenn zij zich tegen de werving en tewerkstelling van immigranten verzet? Hoe heb-
benn zij zich opgesteld tegenover eenmaal in dienst getreden immigranten? Hebben zij 
henn in hun organisaties opgenomen en hebben zij hun belangen tegenover het bedrijf 
behartigd,, of hebben zij deze categorie werknemers links laten liggen? Om inzicht te 
krijgenn in de opstelling van de vervoersbonden in de onderhandelingen met werkge-
verss heb ik me gericht op de deelsector spoorwegen. Voor dit deel van het onderzoek 
hebb ik de jaarverslagen (1956-1989) van het samenwerkingsverband van de vakbonden 
bijj  de spoorwegen, de Personeelraad, geanalyseerd op standpuntbepalingen over en 
beleidd voor werving en tewerkstelling van immigranten. Ter aanvulling van deze 
informatiee heb ik ovens een aantal kaderleden, (oud-)bestuurders en medewerkers 
vann de Vervoersbonden FNV en CNV geïnterviewd. 

Dee spoorwegvakbonden 

Bijj  de NV Nederlandse Spoorwegen (NS) zijn vakbonden vrij invloedrijk, in de zin dat 
zijj  in belangrijke mate in staat zijn (geweest) mede het beleid van de NS te bepalen. 
Vann 1945 tot 1969 waren drie erkende vakbonden bij de NS actief, de Vervoersbond 
N W ,, de Vervoersbond NKV en de Vervoersbond CNV. De Vervoersbond N W organi-
seerdee het grootste deel van de werknemers van de NS (circa 50 procent van de georga-
niseerdee werknemers), gevolgd door de Vervoersbond NKV (circa 30 procent) en de 
Vervoersbondd CNV (circa 20 procent). 

Dee onderhandelingen met de NS werden voorbereid in de Personeelraad - in 1978 
officieell  omgedoopt in de Koördinatie Spoorweg Vakorganisaties (KSV).' Dit was een in 
19266 opgericht samenwerkingsverband van de Vervoersbonden N W , NKV en CNV, dat 
inn 1989 ophield te bestaan. In deze Personeelraad bespraken de vakbonden alle zaken 
aangaandee het arbeidsvoorwaardenbeleid en de rechtspositie van het personeel en 
brachtenn zij de standpunten op één lijn; de onderhandelingen met de NS-directie wer-
denn met een unaniem eisenpakket ingegaan. Op deze manier waren de bonden in staat 
eenn blok te vormen in de onderhandelingen met de NS. Tot 1989 werd het Ns-beleid ge-
formuleerdd op basis van de besprekingen tussen de NS-directie en Personeelraad/KSV. 
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Vanaff  eind jaren zestig kwam er verandering in de daadkracht van de Personeel-
raad.. Dit had een aantal oorzaken. Ten eerste nam het aantal vakbonden toe dat zit-
tingg had in de raad, om te beginnen met de Federatieve Spoorwegvakvereniging 
(FSV).11 Deze categorale vakbond werd in 1961 opgericht, op initiatief van conducteurs 
enn machinisten en uit onvrede met het beleid van de NS en de Personeelraad. In 1962 
diendee de FSV bij de NS een verzoek tot erkenning als onderhandelingspanner in, 
waarvoorr de NS als voorwaarde een aantal eisen stelde. Zo moest de FSV de belangen-
behartigingg van het hele en niet alleen het 'rijdende' spoorwegpersoneel (machinisten 
enn conducteurs) op zich nemen. Bovendien diende zij zich bereid te verklaren 'in con-
structievee zin aan het overleg inzake de algemene belangenbehartiging van het spoor-
wegpersoneell  deel te nemen en daarvoor volledige medeverantwoordelijkheid te dra-
gen'.33 Dit hield impliciet in dat de FSV zich na erkenning ook met buitenlandse werk-
nemerss moest bezighouden. Die taak had zij voordien niet, mede omdat er weinig van 
zulkee werknemers in de 'rijdende' functies werkzaam waren.4 Verder moest de FSV 
'onomstotelijkk bewijzen' in alle opzichten loyaal en betrouwbaar te zijn tegenover het 
totalee bedrijf. De drie grote vervoersbonden waren in eerste instantie tegen het erken-
nenn van de FSV als onderhandelingspanner en tegen toetreding van deze bond tot de 
Personeelraad.. Zij achtten de toename van het aantal vakverenigingen in de raad niet 
bevorderlijkk voor een doelmatige en slagvaardige belangenbehartiging. Uiteindelijk, 
inn 1969, erkende de NS de FSV toch, met instemming van de vervoersbonden, en nam 
zijj  zitting in de Personeelraad. Daarnaast trad in datzelfde jaar de categorale Vereni-
gingg van Hoger Spoorwegpersoneel (VHS) toe tot de Personeelraad.5 

Tenn tweede veranderde begin jaren zeventig door de instelling van andere mede-
zeggenschapsorganen,, zoals de ondernemingsraad en overlegorganen, de positie van 
dee vakbeweging ten opzichte van de onderneming. Het NS-personeel — dat voor drie-
kwartt was aangesloten bij een vakvereniging - kreeg daarmee via eigen bedrijfsorga-
nenn rechtstreeks invloed op de besluitvorming. 

Tenn derde ondergingen de vakbonden binnen de Personeelraad enkele organisato-
rischee veranderingen. De Vervoersbonden N W en NKV voerden sinds 1970 fusiege-
sprekken,, waarop de FSV in 1971 aan alle bonden een voorstel deed tot één ongedeelde 
vakbondd te komen. Dit voorstel strandde weliswaar, maar leidde wel tot het samen-
gaann van de Vervoersbonden N W en NKV in de Federatie van Vervoersvakorganisaties 
( F W ),, de voorloper van de Vervoersbond FNV. Deze fusie had grote gevolgen voor de 
samenwerkingg tussen de bonden. De nieuwgevormde F W zag geen heil meer in het 
oudee samenwerkingsmodel, de Personeelraad. Zij concludeerde dat de andere bonden 
mett de weigering om tot de federatie toe te treden, te kennen hadden gegeven niet nauw 
tee willen samenwerken. De Vervoersbond CNV stond op het standpunt dat nauwe 
samenwerkingg in de Personeelraad wel degelijk nodig was, maar wilde daaraan niet de 
organisatorischee consequentie verbinden zich aan te sluiten bij de F W. Niettemin 
beschouwdenn alle betrokken bonden het als een groot nadeel dat zij binnen de Perso-
neelraadd tot unanieme besluiten moesten komen: op die manier was het voor de leden 
vann de diverse bonden niet duidelijk wat hun bond voor hen had bedongen. Zij wil-
denn zich sterker profileren door in de onderhandelingen duidelijker te laten zien welke 
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standpuntenn zij hadden ingenomen. Dit leidde er in 1975 toe dat een belangrijke 
onderhandelingsstrategiee van de Personeelraad, het unanieme eisenpakket, werd los-
gelatenn en elke bond met zijn eigen standpunten de onderhandelingen met de NS in-
ging.. De Personeelraad werd in 1976 vervangen door een samenwerkingsvorm waarin 
hett zelfstandig functioneren van de aangesloten vakorganisaties voorop stond en werd 
omgedooptt tot de Koördinatie Spoorweg Vakorganisaties (KSV). Dit nieuwe orgaan 
beperktee zich tot het coördineren van activiteiten en voorstellen van de vakorganisa-
tiess aan de NS en vice versa, voorzover daarover overeenstemming bestond.7 

Dee Personeelraad en zijn opvolger, de KSV, waren - ondanks het verlies van invloed in 
dee jaren zeventig—belangrijke overlegorganen, waarin de vakbonden hun eigen perso-
neelsbeleidd hebben bepaald, maar ook mede dat van de NS. Dit betekende tegelijker-
tijdd dat de Personeelraad/Ksv medeverantwoordelijk was voor dit NS-beleid en dat 
ookk tegenover de eigen leden moest verdedigen. Dit gold uiteraard ook voor het beleid 
inzakee buitenlandse werknemers. De jaarverslagen van de Personeelraad/Ksv vormen 
dann ook een interessante bron voor het analyseren van het vakbondsbeleid bij de 
spoorwegenn voor (de werving en tewerkstelling van) immigranten, aangezien daarin 
dee standpuntenbepalingen van de Personeelraad/Ksv bij het personeelsbeleid van en 
dee onderhandelingen met de NS zijn opgenomen. In het hiernavolgende baseer ik me 
overwegendd op deze bron. 

Indischee Nederlanders bij  de NS 

Dee eerste groep buitenlandse werknemers die na de Tweede Wereldoorlog in dienst 
tradd bij de NS , waren immigranten uit voormalig Nederlands-Indië. In 1951 nam de NS 
eenn vijftiental gewezen ambtenaren van de Indische Spoorwegen in dienst. De spoor-
wegvakbondenn gingen niet klakkeloos akkoord met hun indiensttreding. Om concur-
rentiee met de 'eigen' werknemers tegen te gaan, moest zo veel mogelijk worden voor-
komenn dat 'reeds in dienst zijnd personeel' van deze tewerkstelling schade zou onder-
vinden.. Ook in 1958 stelde de Personeelraad voorwaarden aan het in dienst nemen van 
repatrianten.'' In dat jaar solliciteerde een groot aantal gerepatrieerden, van wie enkele 
inn aanmerking kwamen voor een aanstelling als administratieve kracht. De NS stelde, 
'gezienn de sociale taak die de NS heeft', voor een deel van de benodigde administratieve 
krachtenn uit deze groep te rekruteren.10 De Personeelraad ging hiermee akkoord, mits 
aann het aantal aan te trekken repatrianten een limiet werd gesteld en aldus rekening 
werdd gehouden met het aantal Indische Nederlanders dat reeds in dienst was. Ook 
hieruitt spreekt 'bezorgdheid' voor de positie van de 'eigen' werknemers. 

Voorr deze ongerustheid kunnen enkele mogelijke verklaringen worden aangedra-
gen.. Begin jaren vijfti g was de wederopbouw nog in volle gang, en door de economi-
schee problemen en grote woningnood was er onvoldoende werkgelegenheid voor de 
'eigen'' bevolking. Dit kan ertoe hebben geleid dat de bonden de positie van de 'eigen' 
groepp trachtten veilig te stellen. Deze problemen speelden enkele jaren later, toen met 



VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

dee werving van arbeidskrachten uit het buitenland werd begonnen, veel minder. 
Bovendienn ging het bij de later geworven 'gastarbeiders' om laaggeschoolde arbeids-
krachtenn die in de laagste functies werden ingezet. Dit voornamelijk zware en vuile 
werkk was bij autochtone werknemers niet in trek. Bij de Indische Nederlanders daar-
entegenn ging het veelal om geschoolde krachten die (vaak) ervaring hadden opgedaan 
bijj  de Indische Spoorwegen en werden ingezet op banen die ook bij autochtone werk-
nemerss zeer in trek waren. In het geval van de Indische Nederlanders was er dus sprake 
vann concurrentie om gewilde banen, terwijl dit bij de functies waarvoor buitenlandse 
werknemerss werden ingezet nauwelijks aan de orde was. 

Belgenn wel, Spanjaarden niet 

Inn 1961 ging de NS over tot het werven van buitenlandse arbeidskrachten. Als reden 
hiervoorr werd het grote tekort aan personeel opgegeven; veel werknemers verlieten het 
bedrijff  vanwege pensionering of een betere betrekking elders. De NS en de erkende 
vakbondenn kozen voor het aantrekken van werknemers uit Vlaanderen, waartoe op 
22 augustus 1961 in Gent een wervingscentrum werd geopend. De aldaar te rekruteren 
werkkrachtenn waren bestemd voor de stationsdienst, de wegsector en de werkplaatsen. 
Tevenss legde de NS op 6 oktober 1961 aan de Personeelraad de vraag voor of ook Span-
jaardenn moesten worden geworven. De raad stond hier afwijzend tegenover, omdat 
hijj  meende dat Spaanse werknemers 'aanpassingsmoeilijkheden en andere proble-
men'' - bijvoorbeeld vanwege de taal - zouden hebben." De noodzakelijke aanvulling 
vann arbeidskrachten moest volgens de Personeelraad in België blijven worden gezocht. 
Dee verwachting was kennelijk dat Belgen geen aanpassingsproblemen zouden heb-
ben,, wat vooral blijkt uit het gegeven dat zij, na medische en psychologische goed-
keuring,, direct een vast arbeidscontract kregen, de zogenaamde Reglement Dienst-
voorwaardenn (RDv)-aanstelling. Dit zou bij de arbeidskrachten die uit andere landen 
werdenn aangetrokken, niet gebeuren (zie de volgende paragraaf). 

Opp 11 december 1962 werd de werving en selectie van Belgische werknemers offi-
cieell  gestopt; de NS besloot binnen Nederland te gaan werven. Eind 1962 waren er 164 
Belgischee werknemers in dienst, die zich (soms samen met hun gezin) in Nederland 
haddenn gevestigd.'1 

Dee werving van tijdelijke arbeidskrachten 

Tussenn 1962 en 1964 werd toch besloten buitenlandse arbeidskrachten in andere lan-
denn dan België te werven. In de jaarverslagen wordt niet vermeld waarom deze beslis-
singg werd genomen, maar de groeiende algemene krapte op de arbeidsmarkt en het 
feitt dat ondanks de vele sollicitaties slechts een gering aantal Belgen in dienst was 
getreden,, zullen hier ongetwijfeld (mede) debet aan zijn geweest. Eveneens onduide-
lij kk is of de Personeelraad hiertegen bezwaar heeft aangetekend-zoals in eerste instan-
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tiee tegen de werving van Spanjaarden -, of voorwaarden voor een dergelijke tewerk-
stellingg heeft gesteld - zoals in het geval van de Indische Nederlanders. 

Dee 'nieuwe' buitenlandse werknemers (Italianen, Spanjaarden, Turken en Marok-
kanen)) werden, anders dan de Belgen, op een tijdelijk arbeidscontract aangenomen. 
Naa afloop van dat contract was er wel de mogelijkheid om in aanmerking te komen 
voorr een vast dienstverband. Dit betekende voor een gehuwde buitenlandse werk-
nemerr dat hij, wilde hij in aanmerking komen voor een vast contract, zijn gezin naar 
Nederlandd moest laten overkomen. Gehuwde buitenlandse werknemers die niet voor-
nemenss waren zich met hun gezin in Nederland te vestigen, konden na twee jaar 
dienstverbandd nog op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst blijven. 
Dee vergoeding voor het gescheiden leven van het gezin werd in dat geval echter niet 
meerr verstrekt.11 Met deze maatregel heeft de NS wellicht indirect (en waarschijnlijk on-
bedoeld)) gezinshereniging bevorderd. Immers, als buitenlanders langere tijd in Neder-
landd wilden werken, kon het als voordeliger worden gezien het gezin te laten overkomen. 

Inn 1964 stelden de NS en bonden richdijnen op voor de arbeidsvoorwaarden van 
buitenlandsee werknemers. Naast het soort arbeidscontract dat werd aangeboden (tij -
delijkk of vast), behelsden die richdijnen onder andere extra verlof voor het reizen naar 
enn een reiskostenvergoeding voor vakantie in het herkomsdand, en een vergoeding 
voorr het gescheiden leven van het gezin.'4 Daarnaast vroeg de Personeelraad in 1965 
aandachtt voor enkele problemen van buitenlandse arbeidskrachten, die vooral betrek-
kingg hadden op het leren van de Nederlandse taal en de gezinshereniging. De Perso-
neelraadd vond dat Nederlandse taalcursussen die buitenlandse werknemers vrijwilli g 
enn in de eigen tijd volgden, verplicht moesten worden gesteld en in diensttijd dienden 
tee worden gegeven. Tevens constateerde de raad dat 'de enkele gevallen van gezins-
herenigingg die hebben plaatsgevonden, bijzonder veel moeilijkheden met zich mee-
brengen'.. De raad stelde voor om, alvorens het hele gezin naar Nederland zou komen, 

'eerstt de echtgenote van de buitenlandse werknemer tweemaal - bijvoorbeeld in de 
zomerr en in de winter - op kosten van de NS veertien dagen in Nederland te laten 
vertoeven,, zodat zij enig idee krijgt van het Nederlandse leefpatroon en klimaat'. 

Verderr vond de raad het verstandig om enige mate van concentratie van buitenlandse 
gezinnenn te bevorderen, 'teneinde heimweeverschijnselen te voorkomen', en een 
goedee transport- en verhuiskostenregeling voor gezinsemigratie te bieden.'5 

Dee NS was het met deze voorstellen 'absoluut oneens' en stelde zich op het stand-
puntt dat het ging om tijdelijke arbeidskrachten. Vanuit dit oogpunt moest gezinshe-
renigingg juist niet worden bevorderd en dienden hier dus geen richtlijnen voor te wor-
denn opgesteld. De NS vond dat in die uitzonderlijke gevallen waarin wel werd overge-
gaann tot gezinsmigratie, per geval moest worden bekeken hoe het gezin het beste kon 
wordenn opgevangen. Ook het verplicht stellen van een cursus Nederlandse taal in 
diensttijdd achtte zij uit het oogpunt van tijdelijk verblijf Volstrekt onnodig' en boven-
dienn discriminerend tegenover Nederlandse collega's. 

Dee Personeelraad, op zijn beurt, vond het argument van tijdelijk verblijf niet rele-
vantt en wees erop dat een goede beheersing van de Nederlandse taal mede in het 
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belangg van het bedrijf was, al was het alleen maar uit veiligheidsoverwegingen. Daar-
naastt meende de raad dat wanneer buitenlandse werknemers in Nederland wilden 
blijven,, het bedrijf aan de gevolgen daarvan was gebonden en daar dus ook goede 
diendee te treffen. Na overleg zegde de NS toe dat de taalcursussen in diensttijd konden 
wordenn gegeven, maar het verplicht stellen van die cursussen ging haar te ver. Wat 
betreftt de gezinshereniging bleef zij van mening dat per individueel geval moest wor-
denn bekeken of en in hoeverre een gezin voor een tegemoetkoming in transport- en 
verhuiskostenn in aanmerking kwam. Bovendien scherpte het bedrijf de regels voor het 
latenn overkomen van het gezin aan. Volgens de richdijnen van 1964 moest een 
gehuwdee buitenlandse werknemer die een vast arbeidscontract wilde voornemens zijn 
omm zijn gezin naar Nederland te laten overkomen. In de concept-gewijzigde richdij-
nenn van 1965 stelde de NS dat een vast contract alleen werd toegekend als er Voldoende 
waarborgenn waren voor een geslaagde aanpassing van het gezin'. Wat zij daaronder 
verstond,, werd echter niet gespecificeerd.' 

Beidee partijen bereikten in 1966 overeenstemming over de concept-gewijzigde richt-
lijnenn van 1965. Vastgesteld werd onder andere wie als 'buitenlandse werknemers' 
werdenn beschouwd, namelijk zij 'die een andere dan de Nederlandse nationaliteit heb-
ben,, alsmede staadozenV7 Dat de NS en de Personeelraad hun eigen definitie niet zo 
striktt hanteerden en dat de ene buitenlandse werknemer de andere niet was, blijkt uit 
dee verschillende behandeling van Belgische en andere buitenlandse werknemers, in 
hett bijzonder wat betreft de aard van hun arbeidscontract. Tevens blijkt dat het aan-
biedenn van een tijdelijk dan wel vast dienstverband afhankelijk was van de inschatting 
diee de NS en de bonden maakten van het karakter van het verblijf van buitenlandse 
werknemerss in Nederland: tijdelijk of permanent. De uitkomst daarvan hing weer af 
vann de inschatting van beide partijen over de mate waarin zij zich konden inpassen in 
dee Nederlandse samenleving. Zo werd voor de arbeidsovereenkomst een onderscheid 
gemaaktt tussen buitenlandse werknemers met een buitenlandse echtgenote en zij die 
gehuwdd waren met een Nederlandse vrouw. De eersten werden in eerste instantie vrij -
well  altijd op een tijdelijk contract tewerkgesteld, de laatsten kregen vrijwel altijd een 
vastt contract aangeboden. 

Hett niet zo strikt hanteren van de definitie blijkt nóg duidelijker uit de behande-
lingg van Surinaamse en Antilliaanse werknemers. Deze rijksgenoten hadden de 
Nederlandsee nationaliteit en op basis hiervan én op grond van de in de richdijnen 
gegevenn definitie van 'buitenlandse werknemers', zouden voor hen dezelfde regels 
moetenn gelden als voor Nederlanders. Dit hield dus in dat zij feitelijk een vast contract 
moestenn krijgen, maar het tegendeel blijkt waar: zij kregen, net als de niet-Belgische 
buitenlandsee arbeidskrachten, een tijdelijk contract op grond van twijfels over het 
karakterr van hun verblijf; bij Belgische werknemers werd kennelijk als vanzelfspre-
kendd uitgegaan van permanent verblijf. Wanneer Surinaamse en Antilliaanse werk-
nemerss in aanmerking wilden komen voor een vast dienstverband, dan golden voor 
henn dezelfde regels als voor de niet-Belgische buitenlandse werknemers. Dit bete-
kendee dat het bedrijf ook bij gehuwde Surinaamse en Antilliaanse werknemers eerst 
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eenn oordeel moest geven of er voldoende waarborgen waren voor een aanpassing van 
hett gezin aan de Nederlandse samenleving.' 

Ui tt het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het tijdelijkheidscriterium 
zekerr niet algemeen geldend is geweest. Dit gold alleen voor die arbeidsmigranten die 
volgenss de NS en de bonden op grond van hun cultuur, taal of kennis van Nederland 
moeilijkk in te passen waren in de Nederlandse samenleving. 

Hett  aantal buitenlandse werknemers verdubbelt 

Eindd 1967 werd onder druk van de economische situatie praktisch geen nieuw perso-
neell  meer aangenomen. Niettemin noopten ontwikkelingen als de uitstroming van 
personeel,, de uitbreiding van verlofrechten en het toenemende vervoer in het westen 
dess lands, voor bepaalde categorieën en gebieden tot opheffing van de personeelsstop. 
Dee aanhoudende moeilijkheden bij de personeelsvoorziening maakten het noodzake-
lij kk te bezien op welke plaatsen en voor welke taken - meer dan voorheen - buiten-
landsee werknemers konden worden ingezet. Dit leidde ertoe dat in de periode 
1968-19699 439 buitenlandse werknemers werden aangetrokken; in diezelfde periode 
trokk de NS in totaal 2.084 nieuwe werknemers aan (zie ook tabel 7.1). Dit betekent dat 
ongeveerr een vijfde van de nieuwe werknemers van buitenlandse afkomst was. Wan-
neerr alleen de lagere functies in beschouwing worden genomen, dan ligt hun aandeel 
veell  hoger. Zo had de helft van de nieuwe stationsassistenten een niet-Nederlandse 
nationaliteit,, evenals viervijfde van het wegonderhoudende nieuwe personeel. Ook de 
nieuwee reinigers van de treinstellen, de materialenwassers, waren in meerderheid bui-
tenlandsee werknemers. Alleen bij de werkplaatsen lag hun aandeel (dertig procent) 
onderr het nieuwgeworven personeel lager. 

Ondankss de enorme groei van het aantal buitenlandse werknemers maakten zij 
slechtss 3,8 procent van het totale NS-personeelsbestand uit. Dit was vergeleken met 
anderee Europese spoorwegmaatschappijen een gering percentage." 

Dee werving veranderde in deze periode in twee opzichten van karakter. Ten eerste 
besloott de NS ZO veel mogelijk te beperken tot één nationaliteit, namelijk de Turkse 
(ziee ook tabel 7.2). Deze beslissing werd door een aantal praktische overwegingen in-
gegeven:: op deze wijze werd het aantrekken van tolken vergemakkelijkt, werd de ver-
staanbaarheidd tussen buitenlandse werknemers onderling vergroot en werd het aantal 
verschillendee culturen verkleind. Dat er in deze periode een groot aantal buitenlandse 
werknemerss van dezelfde nationaliteit bij de NS werkzaam was, had dus niet alleen te 
makenn met netwerken van de groepen zelf, maar is in dit geval ook bewust beleid 
geweest.. Ten tweede vond de werving niet meer in het land van herkomst plaats, maar 
werdd er onder reeds in Nederland aanwezige Turkse arbeiders geworven. Deze strate-
giee bleek succesvol, omdat er inmiddels veel Turken in Nederland verbleven. Boven-
dienn was het voor buitenlandse werknemers aantrekkelijk om bij de NS te werken, 
omdatt de vergoeding aan buitenlanders voor het gescheiden leven van het gezin (fl. 7,-
perr dag), veel hoger was dan bij andere ondernemingen. Enkele ondernemingen 
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uittenn zelfs hun ongenoegen over de hoge vergoeding van de NS in de pers. Hun 
bezwarenn tegen wat zij het 'wegkopen van buitenlandse werknemers door de NS' 
noemden,, leidden zelfs tot vragen in de Tweede Kamer. De Personeelraad stond op 
hett standpunt dat in loonhoogte en arbeidsvoorwaarden geen onderscheid op grond 
vann nationaliteit mocht worden gemaakt. De raad vond 'de vergoeding van fl. 7,- per 
dagg in verhouding tot de Nederlandse Ns'ers die tijdelijk van hun gezin gescheiden 
levenn redelijk'. Ook de NS stond op dit standpunt.10 

Tabe ll  7.1 In dienst getreden personeel in de periode 1968-1969' 

m m 
1968 1968 

IeIe helft 
1969 1969 

2e2e helft 
1969 1969 

totaal totaal 
1969 1969 

totaall NS 240 0 412 2 1.432 2 1.844 4 

waarvan: : 
stationsassistenten n 

machinisten n 

conducteurs s 

wegonderhoudend d 
personeel l 

materialenwassers s 

materieell en 
werkplaatsen n 

8 8 

18 8 

--

6 6 

--

30 0 

4 4 

--

--

14 4 

7 7 

23 3 

23 3 

50 0 

2 2 

7 7 

--

45 5 

I I I 

--

--

14 4 

32 2 

17 7 

118 8 

150 0 

2 2 

24 4 

--

153 3 

137 7 

--

--

90 0 

57 7 

33 3 

141 1 

200 0 

4 4 

31 1 

--

198 8 

148 8 

--
--

104 4 

89 9 

50 0 

II In kolom I staan telkens de aantallen in dienst getreden autochtonen, in kolom 2 de aantallen in 
dienstt getreden allochtonen. 

Bronn Jaarverslag van de Personeelraad 1969: 4. 

Tabe ll  7.2 Buitenlanders eind 1969 in dienst van de NS, per nationaliteit 

Amerikanen n 

Australiërs s 

Belgen n 

Duitsers s 

Britten n 

Fransen n 

Hongaren n 

Irakezen n 

Italianen n 

2 2 

3 3 

69 9 

20 0 

6 6 

I I I 

6 6 

2 2 

30 0 

Marokkanen n 

Noren n 

Oostenrijkers s 

Polen n 

Spanjaarden n 

staadozen n 

Tsjechen n 

Turken n 

Zwitsers s 

131 1 

1 1 

4 4 

1 1 

130 0 

8 8 

2 2 

564 4 

1 1 

BronBron Jaarverslag van de Personeelsraad 1969: 47. 

Eindd 1969 waren er 991 buitenlandse werknemers in dienst van de NS, onder wie 
9244 uit de wervingslanden (België, Spanje, Italië, Marokko en Turkije) (zie tabel 7.2). 
Ditt waren er aan het eind van 1967 nog maar 552, onder wie 485 uit wervingslanden 
(ziee tabel 7.2).11 Dit betekent dat in twee jaar tijd het aantal geworven buitenlandse 
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arbeidskrachtenn bijna verdubbelde, terwijl de NS in 1967 nog een personeelsstop had 
ingezet.. Dat deze tijdelijke arbeidskrachten meer dan een conjuncturele bufferfunctie 
hadden,, blijkt uit het jaarverslag van 1971, waarin de Personeelraad constateerde dat 
buitenlandsee werknemers in de structuur van de NS niet meer waren weg te denken. 

Dee Vervoersbond CNV op de bres voor buitenlandse werknemers 

Vanaff  1975 ging de Personeelraad niet meer met een unaniem standpunt de onderhan-
delingenn met de NS in. Iedere bond had naast de eisen waarover wel onderling over-
eenstemmingg was bereikt, ook een pakket eisen dat niet door alle bonden werd ge-
deeld.. Sedertdien worden ook in de jaarverslagen van de Personeelraad verschillen tus-
senn de vervoersbonden zichtbaar. De Vervoersbond CNV blijkt zich uiteindelijk het 
meestt voor buitenlandse werknemers te hebben ingezet. 

Dezee bond constateerde in 1975 dat buitenlandse werknemers, met name de Tur-
ken,, extra belemmeringen ondervonden of konden ondervinden bij de bevordering 
naarr een hogere taakgroep. Grote struikelblokken waren volgens hem vooral de 
slechtee beheersing van de Nederlandse taal en het psychologische onderzoek dat als 
selectiecriteriumm werd gehanteerd. In de besprekingen voor de cao van 1976 stelde hij 
datt er een grondig onderzoek moest worden ingesteld naar het realiteitsgehalte van de 
genoemdee belemmeringen. Tevens meende de bond dat de positie vann buitenlandse 
werknemerss in het algemeen werd beïnvloed door de beheersing van de Nederlandse 
taal.. De NS diende volgens hem in diensttijd aan buitenlandse werknemers mogelijk-
hedenn te bieden zich de Nederlandse taal meer eigen te maken. 

Dee Federatie van Vervoersvakorganisades ( F W) en de Federatieve Spoorwegvak-
verenigingg (FSV) erkenden dat zich in de praktijk moeilijkheden konden voordoen 
watt betreft de gesignaleerde belemmeringen, Vooral op het brede maatschappelijk 
vlak'.. Zij meenden echter dat de wijze waarop de NS haar buitenlandse werknemers op 
dezee punten begeleidde 'principieel en ook in de praktijk niet minder is dan de bege-
leidingg van Nederlandse werknemers'.11 

Omm inzicht te krijgen in de problemen van en belemmeringen voor buitenlandse 
werknemerss liet de Vervoersbond CNV een diepgaand onderzoek doen onder de 
Turksee werknemers van de NS. Op basis van het rapport Leven en werken in Neder-
land,land, dat in 1976 naar aanleiding van dit onderzoek verscheen, diende deze bond op 
33 januari 1977 bij de Koördinatie Spoorweg Vakorganisaties (KSV) - die inmiddels de 
Personeelraadd had vervangen - nadere voorstellen in ten behoeve van buitenlandse 
werknemers.1'' De bond stelde dat de beleidssuggesties van het rapport weliswaar be-
trekkingg hadden op de Turkse werknemers, maar zeker ook van belang waren voor 
anderee groepen werknemers uit de landen rondom de Middellandse Zee. De inge-
diendee voorstellen waren geformuleerd aan de hand van de beleidssuggesties uit het 
rapport,, die neerkwamen op twee hoofddoelstellingen: het verbeteren van de leef- en 
werksituatiee van buitenlandse werknemers in Nederland, en het bevorderen van de 
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sociaal-economischee ontwikkeling in de herkomstlanden. In het verlengde hiervan 
zouu het beleid erop moeten zijn gericht werknemers die terug wilden en die nog eco-
nomischh actief waren, zodanig uit te rusten dat zij die ontwikkeling in het herkomst-
landd konden ondersteunen. De nadruk lag op de eerste doelstelling, omdat uit het 
onderzoekk was gebleken dat een meerderheid van de Turkse werknemers permanent 
inn Nederland zou blijven. De onderzoekers en de Vervoersbond CNV meenden dan 
ookk dat specifiek beleid voor buitenlandse werknemers zich langzamerhand moest 
ontwikkelenn in de richting van algemeen beleid, zoals dit ook werd gevoerd voor 
Nederlanders.. De redenering hierachter was dat met een langduriger verblijf de ver-
trouwdheidd met de Nederlandse samenleving zou toenemen, en dat daarmee de 
noodzaakk van specifiek beleid zou afnemen. 

Inn het kader van de eerste doelstelling werden in de KSV diverse voorstellen inge-
diend.. De Vervoersbond CNV meende dat kennis van de Nederlandse taal een belang-
rijkee factor was om goed te kunnen functioneren, en vond het derhalve noodzakelijk 
meerr belang te hechten aan het geven van Nederlandse taalcursussen. Daarnaast werd 
voorgesteldd aan nieuwkomers introductiecursussen te bieden op het terrein van de 
Nederlandsee wetgeving, gewoonten en gebruiken. De NS zou daarenboven meer dan 
voorheenn de gelegenheid moeten bieden vaktechnische opleidingen te volgen. Het 
bedrijff  moest de criteria voor het in aanmerking komen van zulke opleidingen duide-
lij kk formuleren en publiceren, zodat buitenlandse werknemers zich daarvan op de 
hoogtee konden stellen en ook zelfinitiatieven konden nemen. 

Dee Vervoersbond CNV betoonde zich verder voorstander van het bevorderen van 
gezinshereniging,, daar uit het rapport naar voren kwam dat het gescheiden leven van 
hett gezin als moeilijk en eenzaam werd ervaren. Voor de NS en de overheid zag hij een 
taakk weggelegd het grootste struikelblok, te weten de huisvesting, te overwinnen: ge-
zinsherenigingg zou een reden van urgentie moeten zijn bij het verkrijgen van een huis. 
Omm een betere integratie van het gezin in de Nederlandse samenleving te bewerkstelli-
gen,, zou de voorgestelde introductiecursus ook voor de echtgenote moeten gelden. 
Tenn behoeve van een verdere integratie stelde de bond voor Nederlandse gezinnen te 
zoekenn die bereid waren een buitenlands gezin te 'adopteren'. De hieruit voortvloei-
endee nauwere contacten tussen het buitenlandse en het Nederlandse gezin konden 
volgenss hem leiden tot een grotere belangstelling voor en acceptatie van eikaars ge-
woonten.. Aan de andere kant achtte de bond het van belang dat buitenlandse werk-
nemerss de mogelijkheid hadden om volgens de eigen wijze te leven. In deze context 
verdiendee het aanbeveling moslims te helpen bij het instellen van moskeeën, teneinde 
henn in de gelegenheid te stellen hun godsdienstige verplichtingen na te komen en 
onderlingg contact te houden. 

Ookk wat betreft het tegengaan van discriminatie deed de bond enkele voorstellen, al 
meendee hij tegelijkertijd dat het gevoel te worden achtergesteld, zoals dat uit het rapport 
naarr voren kwam, met een dusdanig groot aantal factoren had te maken, dat het niet 
eenvoudigg was adviezen te geven die tot verbetering van de situatie konden leiden. De 
bondd stelde dat het in ieder geval wel mogelijk was richtlijnen te geven voor het gedrag 
vann degenen die in hun werk direct met buitenlandse werknemers hadden te maken. 
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Verderr stelde de Vervoersbond CNV dat de gezondheidszorg aan buitenlandse 
werknemerss moest worden verbeterd. Binnen de NS bleek de relatie met de bedrijfs-
artss het meest problematisch te zijn. Volgens de Turkse werknemers uit het onderzoek 
wass de bedrijfsgezondheidszorg meer gericht op het uitvoeren van controles voor de 
NSS dan op het begeleiden van zieke werknemers. Een betere communicatie, bijvoor-
beeldd door het inschakelen van een tolk of een daarvoor aangestelde contactfunctiona-
ris,, zou het gevoel van wantrouwen kunnen doen verminderen. 

Aann de werksituatie van buitenlandse werknemers diende eveneens het een en an-
derr te worden verbeterd. Bij indiensttreding moesten zij een betere introductie in het 
bedrijff  krijgen en beter op de hoogte worden gesteld van de voor hen relevante be-
drijj  fszaken en procedures. Ook de informatieverstrekking van de NS en bonden over 
hunn rechten en plichten binnen het bedrijf moest worden verbeterd, onder andere 
doorr voorlichting in de eigen taal en het instellen van buitenlandse contactfunctiona-
rissenn in de verschillende bedrijfsonderdelen. Tevens behoefde ook het coachen van 
directee leidinggevenden aandacht; dezen konden wellicht een voorbeeldfunctie ver-
vullenn in het tegengaan van discriminatie op de werkvloer. Daarnaast moesten ook de 
inspraakmogelijkhedenn voor buitenlandse werknemers worden vergroot,, bij voorkeur 
doorr het instellen van een door buitenlandse werknemers gekozen advicsgevende 
raad,, die was gekoppeld aan de Ondernemingsraad. Deze raad zou de Commissie Bui-
tenlandsee Werknemers van de Ondernemingsraad - die voornamelijk uit autochtone 
ledenn bestond - moeten vervangen. Bovendien zou deze adviesraad een of twee func-
tionarissenn moeten aanstellen die toezicht konden houden op de uitvoering van het 
beleid,, problemen konden helpen oplossen op bedrijfsniveau en die de relatie konden 
onderhoudenn met de buitenlandse contactfunctionarissen in de verschillende bedrijfs-
onderdelen. . 

Tott slot richtte de Vervoersbond CNV zich tot de overheid, met voorstellen ter ver-
beteringg van de sociaal-economische positie van buitenlandse werknemers. De bond 
wildee vooral voorkomen dat de wet- of regelgeving die voor hen van belang was, zou 
verslechteren.. Zo was de bond vóór het handhaven van de regelingen voor gezinsher-
enigingg en tégen het limiteren van het aantal buitenlandse werknemers per bedrijf, het 
laatstee omdat dit volgens hem de kansen op andere (betere) werkzaamheden zou doen 
afnemen.. Ter vergroting van de inspraakmogelijkheden stelde de bond voor om bui-
tenlanderss die reeds een aantal jaren in Nederland verbleven, te laten deelnemen aan 
lokalee verkiezingen. Verder was de bond voorstander van het uitbreiden van informa-
tieverstrekkingg door de overheid via radio en televisie. Hierbij ging het niet alleen om 
informatiee over Nederlandse wetten en regels, maar ook om informatie over de positie 
vann buitenlanders in Nederland in het algemeen. 

Dee beleidssuggesties die in het kader van de tweede doelstelling, het stimuleren van 
dee sociaal-economische ontwikkeling in de herkomsdanden, aan de KSV werden voor-
gelegd,, waren veel minder uitgebreid. Deze beperkten zich tot voorstellen voor infor-
matieverstrekkingg over spaarregelingen en het geven van praktische cursussen gericht 
opp het opzetten van een eigen onderneming in het land van herkomst, zoals vaktechni-
schee cursussen of cursussen bedrijfsadministratie, bedrijfsleiding en marketing. 
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Dee overige bonden in de KSV konden zich slechts in geringe mate vinden in de voor-
stellenn van de Vervoersbond CNV. De F W kwam uiteindelijk nog het dichtst in zijn 
buurt.. Zij stelde vast dat het verblijf van buitenlandse werknemers in de Nederlandse 
samenleving,, dus ook bij de NS, werd gekenmerkt door een zekere ambivalentie: 'Was 
hunn verblijf aanvankelijk gericht op een korte periode (enige jaren), na verloop van 
tijdd verandert dit in een verblijf van langere duur en/of een definitieve vestiging'. Een 
eenduidigg beleid was volgens de vervoersfcderatie vrijwel onmogelijk, 'gezien de grote 
onderlingee verschillen tussen buitenlanders'.1* 

Dee F W ging ervan uit dat buitenlandse werknemers bij de NS gelijkwaardig waren 
aann de Nederlandse en derhalve gelijke kansen tot ontplooiing dienden te hebben. Zij 
meendee dat de positie van beide groepen ongelijk was, onder andere door verschillen 
inn de beheersing van de Nederlandse taal en in enkele gevallen door opleidingsver-
schillen,, en achtte het, net als de Vervoersbond CNV, een taak van de NS deze ongelijk-
heidd zo spoedig mogelijk op te heffen. Haar voorstellen hiertoe waren echter minder 
uitgebreidd en vergaand dan die van de Vervoersbond CNV. Over de beheersing van de 
Nederlandsee taal bijvoorbeeld, die ook zij als een belangrijke sleutel beschouwde voor 
hett wegnemen van ongelijkheid, stelde de vervoersfederatie alleen dat het van belang 
wass na te gaan of de bestaande cursus beantwoordde aan de behoeften van buiten-
landsee werknemers. Ook wat betreft de gezondheidszorg en de woon- en werksituatie 
erkendee zij dat er problemen en belemmeringen voor buitenlandse werknemers 
bestonden.. De voorstellen die zij deed om hier verbetering in aan te brengen, waren 
echterr lang niet zo concreet als die van de Vervoersbond CNV. 

Dee VHS nam de meest terughoudende standpunten in en was het minst op de hand 
vann buitenlandse werknemers. Hierbij legde de VHS sterker dan de andere bonden de 
nadrukk op de tijdelijkheid van hun verblijf. Tevens stelde zij voorop dat niet alleen naar 
dee belangen van buitenlandse werknemers moest worden gekeken, maar ook naar die 
vann autochtone werknemers die met hen moesten samenwerken. Ook de VHS erkende 
datt een gebrekkige kennis van het Nederlands de promotiekansen belemmerde, omdat 
hogeree functies vaak (mede uit veiligheidsoverwegingen) goede communicatieve vaar-
dighedenn vereisten. Zij vroeg zich echter af of cursussen (verplicht) tijdens diensttijd 
moestenn worden gegeven en/of werknemers zélf daar wel iets voor voelden. Daarnaast 
vroegg zij zich af of niet al bij het in dienst nemen van buitenlandse werknemers moest 
wordenn onderzocht of zij wel in staat waren om Nederlands te leren. 

Overr gezinshereniging en integratie stelde de VHS zich evenmin enthousiast op. 
Volgenss haar moest in het NS-beleid hieromtrent rekening worden gehouden met het 
'feit'' dat 

'dee relatie man-vrouw bij de hier bedoelde buitenlanders geheel anders is dan de 
nagenoegg gelijkwaardige positie man-vrouw in Nederland. Ook de mogelijkheid 
tott het hebben van meer dan één vrouw is niet geheel uitgesloten. Bovendien be-
staann er in de godsdienst van deze buitenlanders nog weer allerlei richtingen die 
elkaarr soms moeilijk verdragen. Ook binnen het geboorteland kan men weer ver-
schill  maken tussen de streek van geboorte, gelijk in Nederland (Zeeuwen, Friezen, 
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Limburgers).. Ai deze onderlinge verschillen die Nederlanders niet aanspreken, zijn 
zeerr moeilijk op hun waarde en gewicht te wegen, maar spelen een zeer grote rol'. 

Mett andere woorden: bij gezinshereniging was voorzichtigheid geboden. Dat gezins-
herenigingg niet de voorkeur van de VHS genoot, blijkt ook uit haar standpunt over de 
huisvestingg van buitenlandse werknemers. Zij achtte het namelijk niet verstandig dat 
buitenlandsee werknemers met behulp van een lening van de NS een huis konden 
kopen.. Hierdoor werden zij volgens haar te sterk aan de NS en Nederland gebonden; 
zijj  plaatste kanttekeningen bij het bevorderen van deze band en vroeg zich af of dat 
well  een goede zaak was en of dit NS-beleid was. Verder was de VHS tegen het verstrek-
kenn van informatie in de eigen taal: dit zou de behoefte om Nederlands te leren alleen 
maarr verminderen. 

Tenn aanzien van het thema discriminatie benadrukte de VHS juist de discriminatie 
diee door de Nederlandse werknemers werd gevoeld. Volgens haar pakte het in de 
praktijkk weleens verkeerd uit wanneer een buitenlander werd bevorderd in plaats van 
eenn Nederlander. Ook vroeg zij aandacht voor de Nederlandse voorman die buiten-
landsee werknemers onder zich had. Deze voelde zich volgens de VHS door buitenlan-
derss gediscrimineerd, bijvoorbeeld wanneer tijdens het schaften werd gesproken in 
eenn voor hem vreemde taal, waarbij buitenlanders bepaalde blikken zouden werpen in 
dee richting van de voorman, gepaard gaande met gelach. 

Ookk de FSV liet weten te erkennen dat buitenlandse werknemers in de praktijk proble-
menn en belemmeringen konden hebben, maar dat door de manier waarop de NS bui-
tenlandsee werknemers begeleidde, hun kansen en mogelijkheden in principe en ook 
inn de praktijk niet minder hoefden te zijn dan die van Nederlandse werknemers. 

Onderhandelingenn naar  aanleiding van de voorstellen van de 

Vervoersbondd CNV 

Tijdenss de bespreking van de ingediende voorstellen tussen de KSV en de directeur 
Personeelszakenn van de NS op 28 april 1977, werden beide partijen het erover eens dat 
eerstt moest worden vastgesteld welke (onderdelen van de) voorstellen voor rekening 
kwamenn van de NS en bonden en welke in ruimer verband tot de taak van de overheid 
moestenn worden gerekend. Besloten werd een werkgroep in te stellen, die zich zou 
gaann bezighouden met het operationeel maken van de suggesties. In deze werkgroep 
Positiee Buitenlandse Werknemers hadden zeven personen zitting, te weten drie func-
tionarissenn van de NS-afdeling personeelszaken en een vertegenwoordiger per vak-
bond. . 

Inn 1979 kwam deze werkgroep met aanbevelingen voor het nemen van maatrege-
lenn ter verbetering van de positie van buitenlandse werknemers bij de NS. Deze aanbe-
velingenn waren volledig gebaseerd op de beleidssuggesties uit het eerder genoemde 
rapportt Leven en werken in Nederland'van de Vervoersbond CNV. Bovendien ging het 
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uitsluitendd om maatregelen op terreinen waarop, naar de mening van de werkgroep, 
dee NS en de bonden een taak konden vervullen, zoals beheersing van het Nederlands, 
gezinshereniging,, discriminatie op de werkvloer, informatie, promotie, gezondheids-
zorgg en verlof. 

Dee aanbevelingen werden overgenomen door de commissie die de cao-onderhan-
delingenn voerde. Deze commissie stelde dat het hoofdaccent in de praktijk vooral op 
verbeteringg van de kennis der Nederlandse taal diende te liggen. Tevens wees zij erop 
datt de tweede generatie weliswaar in staat was zich makkelijker aan te passen, maar 
nietteminn ook aandacht behoefde.*7 Daarbij mocht niet uit het oog worden verloren 
datt deze groep pluriform was samengesteld, al waren Turken en Marokkanen in de 
meerderheid. . 

Hoewell  ook deze commissie het belang van de beheersing van het Nederlands 
erkende,, stelde zij in de concept-richtlijnen voor om taalcursussen op basis van vrij-
willigheidd te blijven geven en liet zij in het midden of deze cursussen in diensttijd 
moestenn plaatsvinden. De commissie vond het wel belangrijk dat buitenlandse werk-
nemerss attent werden gemaakt op het aanbod van taalcursussen, alsook op het gege-
venn dat een goede beheersing van het Nederlands de kansen op promotie bevorderde. 

Watt betreft gezinshereniging stelde de commissie dat in grote lijnen het overheids-
beleidd moest worden gevolgd. Zij benadrukte dat de NS gezinshereniging noch moest 
bevorderen,, noch belemmeren en dat het initiatief daartoe van de betrokkenen zelf 
diendee uit te gaan. Een buitenlands personeelslid moest in goed overleg met de NS 
overwegenn of en wanneer hij zijn gezin naar Nederland zou laten overkomen. Op deze 
wijzee kon volgens de commissie worden voorkomen dat het gezin onvoorbereid in 
Nederlandd aankwam. 

Dee commissie stelde voorop dat discriminatie per definitie onjuist was. De belang-
rijkstee oorzaak van (al dan niet vermeende) gevoelens van achterstelling was volgens 
haarr een gebrekkige communicatie tussen immigranten en autochtonen, omdat de 
Nederlandsee taalbeheersing van buitenlandse werknemers slecht was. Daarnaast meen-
dee zij dat er cursussen moesten worden georganiseerd voor personeelsleden die regel-
matigg met buitenlandse werknemers te maken hadden. Hierbij dacht zij aan het geven 
vann informatie over gebruiken, gewoonten en leefomstandigheden in de landen van 
herkomst.. Ook moest er meer voorlichting worden gegeven over de taak, de plaats en 
hett functioneren van een bedrijfsarts. Omgekeerd zouden bedrijfsartsen ook moeten 
deelnemenn aan cursussen zoals hiervoor genoemd. 

Tenn behoeve van het behoud van de eigen cultuur en leefwijze werd in de concept-
richtlijnenn opgenomen dat de chefs van de diverse bedrijfsonderdelen jaarlijks een 
brieff  van personeelszaken zouden ontvangen, met daarin het verzoek om gedurende 
dee islamitische vastenperiode soepelheid te betrachten bij de dienstuitvoering van 
Turkenn en Marokkanen. Daarnaast moest aan aangevraagd verlof op islamitische 
feestdagenn zo veel mogelijk voorrang worden verleend. Voor verlof op religieuze feest-
dagenn werden in de concept-richtlijnen echter geen centrale regels vastgesteld. 
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Voorstellenn van de NS voor  nieuw beleid 

Opp 5 november 1980 werd opnieuw een werkgroep ingesteld die zich moest buigen 
overr het buitenlandse-werknemersbeleid. Ditmaal ging het om een werkgroep inge-
steldd door de NS, genaamd werkgroep Buitenlandse Werknemers. Deze werkgroep 
bestondd geheel uit medewerkers van de NS; naast een viertal functionarissen van per-
soneelszakenn hadden het hoofd van de werkplaats te Haarlem, een medewerker van de 
afdelingg exploitatie en een medewerker van de afdeling personenvervoer hierin zitting. 
Dee werkgroep kreeg tot taak de belangrijkste problemen van buitenlandse werkne-
merss te inventariseren en analyseren. Daarbij beschouwde zij de resultaten van het 
rapportt Leven en werken in Nederlandds richtinggevend, maar liet zij zich ook leiden 
doorr de ervaringen van werkgroepsleden met buitenlandse werknemers. Als werk-
definitiee koos zij voor de volgende omschrijving van het begrip 'buitenlandse werk-
nemers':: zij die oorspronkelijk in het buitenland waren geworven;1' zij die in het bezit 
warenn van een buitenlandse nationaliteit; zij die afkomstig waren uit een land dat zich 
inn belangrijke mate van Nederland onderscheidde in, onder andere, rechtspraak, reli-
giee en omgangsvormen.30 Als uitgangspunt nam zij dat buitenlandse werknemers in 
Nederlandd zouden blijven, en constateerde zij dat ook de NS in feite al jaren een op 
blijvendee tewerkstelling gericht beleid voerde. Zij meende dan ook dat de positie van 
buitenlanderss zo min mogelijk diende te worden verbijzonderd.'1 

Naa anderhalfjaar naarstig overleg kwam de werkgroep in juli 1982 met haar eind-
rapport.. Centraal daarin stond de vraag of buitenlandse werknemers wat betreft hun 
promotiekansenn achterbleven bij vergelijkbare groepen Nederlanders en zo ja, wat 
hiervann de oorzaken waren en welk beleid moest worden gevoerd om hierin verbete-
ringg aan te brengen. De werkgroep gaf aan dat zij bij het onderzoek was uitgegaan van 
steekproevenn en dat zij de materie niet diepgaand had bestudeerd. Hierdoor was zij 
slechtss in staat tendensen aan te geven en kon zij niet met exacte gegevens komen. De 
conclusiess en voorstellen in het rapport dienden evenwel als concept-richdijnen voor 
hett nieuw te voeren beleid. 

Dee werkgroep concludeerde dat de mogelijkheden van buitenlandse werknemers 
gelijkk waren aan die van autochtone werknemers als het ging om de uitoefening van 
eenn functie waarin het taalaspect van ondergeschikt belang was. Pas wanneer dat wél 
eenn belangrijk onderdeel van de functie uitmaakte of wanneer er veel cursussen dien-
denn te worden gevolgd, kwamen verschillen aan het licht. In die gevallen bleken 
Nederlandsee werknemers gemiddeld wat sneller naar hogere functies door te stromen 
dann buitenlandse werknemers. De werkgroep had overigens de indruk dat dit pro-
bleemm nauwelijks opgeld deed voor buitenlandse werknemers van de tweede genera-
tie,, aangezien zij de taal wel beheersten. Op basis van deze bevinding meende de werk-
groepp dat verschillen in loopbaanmogelijkheden waren te wijten aan taalachterstand. 
Omdatt zij tegelijkertijd meende dat een redelijke beheersing van het Nederlands een 
voorwaardee voor promotie moest zijn, moest de oplossing van dit probleem volgens 
haarr dan ook in eerste instantie worden gezocht in het opheffen van het taalprobleem. 
Zijj  voelde evenwel niets voor het verplicht stellen van Nederlandse taallessen en gaf, 
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paradoxaall  genoeg, zelfs het advies de bestaande basiscursus Nederlands op te heffen. 
Zijj  achtte voortzetting van deze cursus niet zinvol, daar de aanmeldingen hiervoor in 
dee afgelopen twee jaar gering waren. Volgens haar moest de oplossing voor het taal-
probleemm deels worden gezocht in een veranderd aannamebeleid; zij stelde voor om 
buitenlandsee sollicitanten te selecteren op een redelijke beheersing van het Neder-
lands,, niet alleen ten behoeve van de werkzaamheden, maar ook ten behoeve van de 
socialee contacten. Een dergelijk verscherpt aannamebeleid zou bovendien het aanbie-
denn van taalcursussen in de toekomst vrijwel overbodig maken. 

Verderr stelde de werkgroep voor de kostgangers- en verhuiskostenvergoeding voor 
buitenlandsee werknemers af te schaffen, omdat er steeds minder sprake was van tijde-
lij kk verblijf. Tot dan toe kwamen buitenlandse werknemers wier gezin in het land van 
herkomstt woonde, in aanmerking voor de vergoeding 'gescheiden leven van het 
gezin',, zonder dat voor hen de verplichting gold dat zij ten volle moesten meewerken 
aann het verkrijgen van passende woonruimte in Nederland. Deze regeling was in eer-
stee instantie bedoeld voor degenen die rechtstreeks door de NS in het land van her-
komstt waren geworven, maar was later ook op andere buitenlandse werknemers van 
toepassing.. Het ontheffen van de verplichting tot verhuizing van het gezin was geba-
seerdd op de verwachting dat deze werknemers slechts enkele jaren in Nederland zou-
denn werken. In de concept-richdijnen stelde de werkgroep vast dat er allang geen 
arbeidskrachtenn meer in het buitenland werden geworven, en vrijwel niemand slechts 
tijdelijkk in Nederland werkte. Dit hield volgens haar in dat een uitzonderingspositie 
niett langer was gerechtvaardigd. Zij stelde dan ook voor nieuw in dienst tredende bui-
tenlanderss niet langer in aanmerking te laten komen voor de kostgangersvergoeding, 
tenzijj  deze indiensttreding zou leiden tot een verhuizing binnen Nederland. Met 
anderee woorden: de normale regeling zou op hen van toepassing zijn. Voor de reeds in 
dienstt zijnde buitenlanders moest een overgangsregeling worden gecreëerd, waarbij ze 
dachtt aan geleidelijke afbouw over een periode van drie jaar. Degenen onder hen die 
naa de ingangsdatum van de voorgestelde regeling het in Nederland verblijvende gezin 
terugg lieten keren naar het land van herkomst, kwamen dan niet weer opnieuw in aan-
merkingg voor de kostgangersvergoeding, zoals onder de toenmalige regeling wel het 
gevall  was. Daar stond tegenover dat de NS in dat geval afstand zou doen van het recht 
vann terugvordering van de verhuiskostenvergoeding. Overigens zou met de kostgan-
gersvergoedingg ook het recht op de verhuiskostenvergoeding vervallen.'1 

Kritie kk van de bonden op het voorgestelde beleid 

Dee Vervoersbond CNV was het geenszins eens met de conclusies uit het rapport en 
steldestelde er in een nota vragen over." Deze nota werd vervolgens door de gehele KSV 
onderschreven.. De Vervoersbond CNV was vooral ontevreden over het feit dat de con-
clusiess niet op grond van gedegen onderzoek waren getrokken, maar eerder voortkwa-
menn uit de (persoonlijke) ervaringen van de werkgroepsleden in hun eigen district, 
rayonn of werkafdeling. Zo werd in het rapport vastgesteld dat vooral in de exploitatie-
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rayonss sprake was van verschillen in loopbaanmogelijkheden. Volgens de werkgroep 
lagg de verklaring hiervoor in de gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal, een 
verklaringg die zij baseerde op het gegeven dat in de hoofdwerkplaats te Haarlem, waar 
taalproblemenn een geringere rol zouden spelen, deze verschillen minder voorkwamen 
dann in de exploitatie-rayons. De Vervoersbond CNV vond deze redenering niet over-
tuigend,, en stelde voor nader onderzoek te doen naar de oorzaken van de geconsta-
teerdee loopbaanverschillen in de exploitatie-rayons, bijvoorbeeld door toetsing van 
hett taaibeheersingsniveau van buitenlanders in verschillende taakgroepen, interviews 
enn toetsing van de kennis van de loopbaanmogelijkheden. Daarnaast vond hij het een 
gemiss dat er in deze context in het rapport geen andere aanbevelingen werden gedaan 
dann het oplossen van het taalprobleem. Bovendien werd volgens hem alleen aangegeven 
hoee het taalonderricht nfet moest worden ingericht (namelijk niet binnen werktijd), 
maarr helaas nauwelijks hoe het dan wél zou moeten. De bond vond dat de werkgroep 
mett een concrete uitwerking moest komen van de mogelijkheden voor verbetering 
vann het taalonderricht. 

Ookk de buitenlandse kaderleden van de Vervoersbond CNV hadden, bij monde 
vann de vakgroep Buitenlandse Werknemers, aanmerkingen op het rapport. Zij be-
treurdenn het vooral dat in de concept-richtlijnen niet was vastgelegd dat voor die-
genenn die hun godsdienstige plichten naar de letter wilden vervullen, ruimte ter be-
schikkingg zou staan. Zij vroegen met nadruk aandacht voor dit probleem. 

Dee NS legde deze kritiek naast zich neer. Zij stelde dat het onderzoek voornamelijk 
wass gebaseerd op cijfermateriaal, wat in scherpe tegenspraak stond met de uitspraken 
vann de werkgroep zelf dat ze slechts tendensen kon aangeven en zich niet op harde fei-
tenn kon beroepen. Uk het onderzoek kwamen volgens de NS geen aanwijzingen naar 
vorenn dat een andere aanpak andere resultaten zou hebben opgeleverd. Wat betreft de 
gevraagdee concretisering van het taalonderwijs wees zij erop dat zij in de achterlig-
gendee jaren nogal wat had gespendeerd aan het taalonderricht en het stimuleren hier-
van,, doch dat dit weinig rendement had opgeleverd. De KSV zei er begrip voor te heb-
benn dat een nader (ander) onderzoek niet zo eenvoudig was, maar bleef volhouden dat 
nogg niet was aangetoond dat er geen andere factoren speelden bij het verschil in loop-
baanmogelijkheden.. De NS was van mening dat het een moeilijke zaak bleef om pre-
ciess aan te geven waardoor onvoldoende doorstroming plaatsvond. Volgens haar was 
ditt ook vaak individueel bepaald. 

Dee KSV had minder moeite met de gelijkschakeling van nieuw in dienst getreden 
buitenlandsee werknemers met autochtone werknemers wanneer het ging om onkos-
tenvergoedingenn als de kostgangers- en de verhuiskostenvergoeding. De raad tekende 
alleenn bezwaar aan tegen de voorgestelde overgangsregeling (afbouw) voor indienst-
zijndee buitenlanders en het niet doen herleven van de kostgangersvergoeding na 
terugkeerr van het gezin naar het herkomstland. Bij dit laatste zou zeker het motief van 
terugkeerr mede een rol moeten spelen. Na uitgebreide discussie verklaarde de NS zich 
bereidbereid een en ander nog eens te bezien. Zij besloot uiteindelijk de overgangsregeling in 
tee trekken, waarna de KSV akkoord ging met de overige voorstellen omtrent de onkos-
tenvergoeding.M M 
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Wijzigingenn in het aannamebeleid van buitenlandse werknemers 

Opp 1 november 1979 trad de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW) in wer-
king.. De WABW ging uit van het beginsel dat inschakeling van buitenlandse werk-
nemerss slechts was toegestaan indien er geen redelijke andere mogelijkheden waren 
omm in een vacature te voorzien. De WABW was van toepassing op alle buitenlandse 
werknemers,, met uitzondering van: 
aa degenen die de nationaliteit van een van de EEG-Ianden bezaten; 
bb degenen die het Ministerie van Justitie als vluchteling had toegelaten en in het 

bezitt waren van het document 'toelating als vluchteling'; 
cc degenen die in het bezit waren van een door het Ministerie van Justitie afgegeven 

Vergunningg tot vestiging'; 
dd degenen die een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afge-

gevenn 'verklaring' bezaten; om voor een verklaring in aanmerking te komen, moes-
tenn buitenlandse werknemers ten minste drie jaar onafgebroken in Nederland 
woonachtigg en werkzaam zijn, en in het bezit zijn van een voor het verrichten van 
arbeidd geldige verblijfsvergunning; wanneer buitenlandse werknemers in het bezit 
warenn van een verklaring, dan was het hun toegestaan overal in Nederlandd te wer-
kenn en was geen tewerkstellingsvergunning meer vereist. 

Doorr de invoering van de WABW veranderde de indienstneming van buitenlandse 
werknemerss ook bij de NS in een aantal opzichten. Een sollicitatie van een buiten-
landsee werknemer kon bijvoorbeeld pas in behandeling worden genomen als deze 
werknemerr in het bezit was van een voor het verrichten van arbeid geldende verblijfs-
vergunningg of een dergelijke vergunning had aangevraagd. Voor de buitenlandse solli-
citantt die in het bezit was van een geldige verblijfsvergunning had de NS een tewerk-
stellingsvergunningg nodig. Deze diende de NS én de sollicitant aan te vragen bij het 
gewestelijkk arbeidsbureau. In deze vergunning werd de naam van de betrokkene opge-
nomen,, de soort arbeid die mocht worden verricht en de naam van het bedrijf waar 
mochtt worden gewerkt. Werd een sollicitant in dienst genomen zonder dat daarvoor 
eenn tewerkstellingsvergunning was verleend, dan was de NS in overtreding. Voorwaar-
dee voor het verlenen van een tewerkstellingsvergunning was dat de vergunningen-
limiett van het bedrijf niet werd overschreden. Tevens moest ervoor de desbetreffende 
arbeidsplaatss geen aanbod op de arbeidsmarkt zijn en ook niet redelijkerwijs te ver-
wachtenn zijn. 

Dee vergunningenlimiet gaf het aantal buitenlanders met een tewerkstellingsver-
gunningg aan dat gelijktijdig bij een bedrijf werkzaam mocht zijn. Bij de NS werd de 
vergunningenlimiett bepaald door het aantal buitenlandse werknemers dat op 1 no-
vemberr 1979 in het bezit was van een tijdelijke arbeidsvergunning en op dat tijdstip 
nogg geen drie jaar achtereen legaal als werknemer in Nederland werkzaam was. Wan-
neerr de NS een groter aantal buitenlanders voor wie een tewerkstellingsvergunning 
vereistt was in dienst wilde nemen dan volgens de limiet was toegestaan, moest bij 
hett Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een herziening worden 
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gevraagd.. Bij de beoordeling van een aanvraag om herziening zou het ministerie over-
wegenn of het in het belang van de werkgelegenheid was dat bij de NS meer buitenlan-
derss werden tewerkgesteld dan volgens de limiet was toegestaan, en of voor deze bui-
tenlandsee werknemers passende huisvesting voorhanden was." 

Ditt alles had waarschijnlijk weinig effect op buitenlands personeel dat reeds in dienst 
was.. De WABW tastte op één punt wel hun rechtspositie aan: niet-EEG burgers hadden 
voortaann in principe geen recht meer op een vast arbeidscontract op basis van een 
RDv-aanstelling.. De NS onderving dit probleem door het invoeren van een nieuwe ar-
beidsovereenkomst,, genaamd Model 13 51. Dit was een vast arbeidscontract dat op een 
paarr kleine punten verschilde van de arbeidsvoorwaarden in een RDV-contract, te 
wetenn de regelingen voor de kostgangers- en verhuiskostenvergoeding. 

Wildee een buitenlandse werknemer van buiten de EEG toch in aanmerking komen 
voorr een RDV-verband, dan kon van deze regel worden afgeweken - op voorwaarde 
datt daarvoor van de Minister van Verkeer en Waterstaat toestemming was verkregen -
wanneerr aan de volgende (aanvullende) voorwaarden werd voldaan: 
aa de werknemer moest in een blijvende behoefte voorzien, dat wil zeggen: hij moest 

eenn plaats in de personeelsplanning bezetten waarvan redelijkerwijze mocht wor-
denn verwacht dat die niet binnen een aantal jaren zou verdwijnen; 

bb de werknemer moest niet alleen geschikt zijn voor het verrichten van zijn huidige 
werkzaamheden,, maar moest ook voldoen aan de aanname-eisen die voor Neder-
landerss onder RDV-verband bij de desbetreffende diensten golden. 

Eenn buitenlandse werknemer kon een verzoek om aanstelling onder RDV-verband 
indienenn na een onafgebroken diensttijd bij de NS van ten minste één jaar. Diende een 
gehuwdee werknemer een dergelijk verzoek in, dan gold daarbij nog aanvullend de be-
palingg dat dit verzoek niet eerder in behandeling werd genomen dan na een aanpas-
singsperiodee van het gezin van minimaal een jaar. Dit betekende dus dat het gezin niet 
pass na of tijdens de behandeling van het verzoek werd overgehaald, maar dat het gezin 
all  minimaal een jaar aanwezig moest zijn wilde het verzoek in behandeling worden 
genomen. . 

Dee Vervoersbond FN v had enig commentaar op deze laatste richdijn en vroeg zich 
aff  welke criteria werden gehanteerd om vast te stellen of een aanpassing van een buiten-
landsee werknemer zou slagen, zodat deze aanspraak op een RDV-aanstelling kon maken. 
Dee bond vroeg zich hoe dan ook af of dit punt wel moest worden gehanteerd.*  Dit is 
opmerkelijk,, omdat al sinds de richdijnen van 1965 bepalingen waren opgenomen vol-
genss welke de NS moest beoordelen of een buitenlands gezin zich kon aanpassen aan de 
Nederlandsee samenleving alvorens een RDV-aanstelling toe te kennen. 
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Hett  resultaat van tien jaar  onderhandelen 

Vann 1975 tot 1984 werd de discussie over het te voeren beleid voor buitenlandse werk-
nemerss geheel beheerst door de voorstellen van de Vervoersbond CNV. Van januari 
19777 tot en met december 1984 waren de partijen eigenlijk alleen maar bezig met het 
uitwerkenn en tot richtlijnen formuleren van dat deel van de voorstellen dat was over-
genomenn in de aanbevelingen van de werkgroep Positie Buitenlandse Werknemers. 
Nietteminn was uiteindelijk in de nieuwe richtlijnen van 1984 vrijwel niets van de 
beleidssuggestiess van de Vervoersbond CNV terug te vinden en werd in bepaalde geval-
lenn zelfs het tegengestelde gedaan. Zo stelde deze bond onder andere dat de gebrekkige 
kenniss van de Nederlandse taal een belangrijke oorzaak was van de achterstandspositie 
vann buitenlandse werknemers. De NS en de overige bonden onderschreven dit welis-
waar,, maar volgens de NS lag de oplossing van dit probleem niet in het verbeteren van 
dee taalcursussen - die in de uiteindelijke richdijnen zelfs werden afgeschaft - , maar in 
hett aannemen van buitenlanders die het Nederlands redelijk beheersten. 

Beginn jaren tachtig hadden de bezuinigingsmaatregelen die naar aanleiding van de 
economischee recessie werden genomen, ook een negatief effect op de inkomens van 
hett NS-personeel. De werkgelegenheid bij de NS groeide echter voor het eerst sinds 
velee jaren, terwijl de werkgelegenheid in de rest van Nederland onder invloed van de 
algehelee economische teruggang afnam. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan 
wass de toename van het aantal reizigers, gestimuleerd door de stijging van de benzine-
prijzen.377 Het ruime aanbod op de arbeidsmarkt, dat ontstond door de algehele af-
namee van de werkgelegenheid, stelde de NS in staat verhoogde aanname-eisen te stel-
len,, ook aan buitenlandse werknemers. Die moesten bijvoorbeeld al een behoorlijke 
kenniss van de Nederlandse taal hebben wilden ze in aanmerking komen voor een 
baan.. Tevens werden hogere (taal)eisen gesteld aan al indienstzijnde buitenlandse 
werknemerss voor functies die zij vaak al jaren vervulden. 

Inn 1984 drukte de economische malaise ook haar stempel op de werkgelegenheid 
bijj  de NS. Op last van de overheid moesten de bedrijfskosten omlaag, terwijl tegelij-
kertijdd de tarieven extra werden verhoogd. De gevolgen hiervan bleven niet uit: het 
aantall  reizigers nam af, evenals het aantal arbeidsplaatsen. Hierbij werden vooral de 
lagee banen afgestoten, zoals het schoonmaak- en rangeerwerk. Ook in het goederen-
vervoerr gingen door de bezuinigingen veel arbeidsplaatsen verloren. Door het aan-
scherpenn van de aanname-eisen en het vervallen en afstoten van (vooral) lagere func-
ties,, liep het percentage buitenlandse werknemers in dienst van de NS begin jaren 
tachtigg terug. De oorzaak hiervan lag niet in ontslagen - in tegenstelling tot elders in 
hett bedrijfsleven konden gedwongen ontslagen bij de NS worden vermeden en was er 
alleenn sprake van 'natuurlijke afvloeiing' - , maar in hun beperktere aanname. 

Inn dezelfde periode veranderden ook de ideeën over specifieke voorzieningen voor 
buitenlandsee werknemers. In 1982 werd, naar aanleidingvan het rapport Buitenlandse 
werknemerswerknemers van de NS-werkgroep Buitenlandse Werknemers, de gedachte losgelaten 
datt zij slechts tijdelijk in het bedrijf aanwezig zouden zijn. Hiermee verviel volgens de 
NSS ook de noodzaak van specifiek beleid en meende zij dat speciale onkostenver-
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goedingenn en andere regelingen niet meer nodig waren. Tevens kreeg het bedrijf 
steedss meer te maken met tweede-generatie buitenlandse werknemers. De NS en de 
KSVV stelden zich in hun geval op het standpunt dat voor hen dezelfde regels moesten 
geldenn als voor autochtone werknemers. Na 1984 werd aldus geen speciaal beleid voor 
buitenlandsee werknemers meer gevoerd. Het feit dat na het loslaten van de tijdelijk-
heidsgedachtee het specifieke beleid voor een groot deel wegviel, houdt impliciet in dat 
dee NS in de periode van i960 tot 1984 eigenlijk geen achterstandsbeleid voor arbeids-
migrantenn heeft gevoerd: er is alleen beleid gevoerd voor groepen die hier 'tijdelijk en 
verr van huis' waren. Dit betekent dat de NS, het rapport en de voorstellen van de Ver-
voersbondd CNV ten spijt, ervan is uitgegaan dat immigranten dezelfde kansen hadden 
alss autochtone werknemers en dat aparte regelingen betreffende hun in- en door-
stroomm niet nodig waren. 

Verklaringenn voor  de voortrekkersrol van de Vervoersbond CNV 

Aangezienn de vervoersbonden vóór 1975 in de Personeelraad met een gezamenlijk 
standpuntt naar buiten kwamen, kunnen voor die periode geen uitspraken worden 
gedaann over eventuele verschillen tussen de bonden wat betreft hun belangenbeharti-
gingg van en inzet voor buitenlandse werknemers. In de periode daarna blijkt vooral de 
Vervoersbondd CNV zich sterk te hebben gemaakt voor de positieverbetering van bui-
tenlandsee werknemers bij de NS. Deze bond benadrukte telkens weer dat buitenlandse 
werknemerss belemmeringen ondervonden in hun loopbaanmogelijkheden en bleef 
hamerenn op specifieke maatregelen ter verbetering van hun (maatschappelijke) posi-
tie.. Alleen de F W en haar opvolger, de Vervoersbond FNV ging hier gedeeltelijk in 
mee.. De twee andere bonden, de FSV en de VHS, hadden weinig op met specifieke 
maatregelenn voor buitenlandse werknemers. 

Ditt verschil tussen de Vervoersbond CNV en (in mindere mate) de Vervoersbond 
FNVV enerzijds en de FSV en VHS anderzijds, kan mede worden verklaard uit het gege-
venn dat de Vervoersbonden CNV en FNV waren aangesloten bij grote vakfederaties. Zij 
warenn derhalve ook min of meer gecommitteerd aan de maatschappelijke visie en 
standpuntbepalingg van de centrales. De FSV en de VHS waren categorale bonden, die 
niett afhankelijk waren van het beleid van een koepelorganisatie. Zij hadden nauwe-
lijk ss een maatschappelijke rol en beperkten zich tot de directe arbeidsbelangen van 
hunn leden. 

Ditt verschil in beleid tussen erkende bonden aangesloten bij een vakcentrale en 
niet-erkende,, categorale bonden, verklaart echter niet het verschil in opstelling tussen 
dee erkende bonden (aangesloten bij een vakcentrale) onderling in de periode 1975-
1984.. Kan het verschil in opstelling tegenover buitenlandse werknemers tussen de Ver-
voersbondd CNV en de Fw/Vervoersbond FNV worden verklaard door een verschil in 
machtspositiee tussen deze bonden? Wanneer de machtspositie van een bond wordt 
vertaaldd naar de organisatiegraad, dan gaat de veronderstelling 'hoe groter de machts-
positie,, des te beter de belangenbehartiging van buitenlandse werknemers' in ieder 
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gevall  niet op, aangezien de Vervoersbond CNV de 'kleinste' was. De factor machts-
positiee is misschien wel van belang wanneer het gaat om de standpuntbepaling over en 
voorstellenn voor buitenlandse werknemers tot beleid te maken. Dit kan een reden zijn 
waaromm er uiteindelijk zo weinig van de voorstellen van de Vervoersbond CNV is over-
genomen. . 

Dee verklaring voor het verschil in de mate van belangenbehartiging moet dus 
elderss worden gezocht. In CNv-kringen werden hier twee verklaringen voor gegeven. 
Tenn eerste werd gewezen op de inzet van een aantal actieve buitenlandse kaderleden 
binnenn de Vervoersbond CNV. Oud-bestuurder Wim Sels: 

Talipp [Demirhan] heeft samen met nog een paar anderen die het bestuur vormden 
eenn belangrijke inspanning geleverd. (...) Talip kon de boel aanjagen en op Talip 
kondenn ze altijd rekenen. Toen Talip wegging [hij kreeg een baan bij de vakcen-
tralee CNV als beleidsmedewerker Buitenlandse Werknemers], (...) heeft hij eerst 
nogg een hele tijd geprobeerd om de boel bij elkaar te houden. Maar dat was niet te 
combineren.' ' 

Tenn tweede werd dit verschil verklaard vanuit het geloof. De bijbelse motivering (het 
opkomenn voor de zwakken) werd door het CNV sterk benadrukt." Het levensbeschou-
welijkee karakter van het CNV werd als een belangrijke reden gezien voor de aansluiting 
vann gelovige buitenlanders bij CNV-bonden. Sels: 

'Ikk heb de mensen altijd voorgehouden, ik ben christen, julli e zijn islamiet, maar 
wee hebben allebei Allah. Dus Allah was de bindende factor. Als we een gemeen-
schappelijkee bijeenkomst hadden, dan kregen de islamieten de gelegenheid om op 
hunn wijze voor de maaltijd te bidden. En wij deden dat op onze wijze. Dus de 
acceptatiee van hun cultuur heeft waarschijnlijk ook sympathie opgewekt. En ik 
denkk ook de filosofie van het CNV, dat je een schild moet zijn voor de zwakken. (...) 
Wijj  gaan ervan uit dat ze niet de verworpenen van de samenleving mogen zijn, 
duss knokken wij voor ze. Bij de christelijke vakbeweging hebben wij bijbelse nor-
menn en waarden die ons nog veel sterker moeten motiveren om ook voor deze 
mensenn bezig te zijn. Ik denk dat dat het geweest is [de verklaring waarom juist de 
Vervoersbondd CNV zich inzette voor buitenlandse werknemers].' 

Datt ook de Vervoersbond NKV een vakorganisatie op levensbeschouwelijke grondslag 
was,, was volgens mijn cNV-informanten van minder belang. Deze bond had door de 
fusieplannenn met de Vervoersbond N W zijn levensbeschouwelijke ideologie losgela-
ten,, waardoor aan het geloof minder waarde werd gehecht. Sels: 

'Jee had toen het probleem dat het NKV bezig was te fuseren met het N W . Daarbij is 
dee ideologie losgelaten. Bij het CNV zijn van oudsher christelijke uitgangspunten in 
dee statuten opgenomen (...). Lang niet alle bestuurders zijn van christelijke huize. 
Wee hebben ook katholieke bestuurders, katholieke leden. We hebben in mijn tijd 
[1969-1986]]  ook nog een grote aanhang in het zuiden, in Limburg gehad.' 
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Mij nn veronderstelling is echter dat de fusieplannen van de Vervoersbonden N W en 
NKVV in het begin van de jaren zeventig niet alleen effect hebben gehad op de levens-
beschouwelijkee ideologie van de Vervoersbond NKV, maar ook een belangrijke invloed 
heeftt gehad op de ideologie van de Vervoersbond CNV. Deze bond ging zich hierdoor 
meerr profileren op zijn levensbeschouwelijke karakter, waarbij hij benadrukte dat hij 
eenn bond was die weliswaar christelijk was georiënteerd en geïnspireerd, maar ook 
openstondd voor andersdenkenden. Eind 1970 besloot de bond zelfs zijn statuten zoda-
nigg te wijzigen dat nieuwe leden de christelijke beginselen waarop de bond was ge-
stoeldd niet meer hoefden te onderschrijven, maar slechts te respecteren.40 De Ver-
voersbondd CNV wilde een bond worden die alle gelovigen organiseerde. Hierbij 
richttee hij zich op autochtone katholieke werknemers die er niets voor voelden om in 
hett door socialisten gedomineerde FNV over te gaan. Een illustratie hiervan is de over-
stapp van de katholieke werknemer Herman Hoilegien, sinds 1970 werkzaam bij de 
spoorwegen,, van de Vervoersbond NKV naar de Vervoersbond CNV. Hij vertelde dat 
hijj  in 1962 lid was geworden van de eerstgenoemde bond: 

'.... want ja, ik was katholiek van huis uit. In 1976 kwam de fusie tussen het NKV en 
hett N w . Er was een CNV-kaderlid die ontzettend zijn best deed om NKv'ers te wer-
ven.. Hij was bij mij aan het goede adres. Ik vond NW-voorman Kok maar een 
opruiendd jochie. Bovendien mocht je je oude lidmaatschapsjaren meenemen. Dat 
vondd ik best belangrijk. Voor het CNV ben ik niet sinds 1976, maar sinds 1962 lid.'41 

Tevenss werd de blik gericht op buitenlandse werknemers die voor een groot deel mos-
limm of katholiek waren. Het CNV wilde zich, door een nadruk te leggen op zijn christe-
lijk ee grondslag, profileren ten opzichte van de veel grotere FNV. Tegelijkertijd was het, 
naarr ik vermoed, een manier om een nieuwe groep leden te werven, namelijk die 
werknemerss die zich op religieuze gronden niet thuis voelden bij de FNV, en zodoende 
dee positie ten opzichte van de grote federatie te versterken. 





HoofdstukHoofdstuk 8 

Dee invloed van vakbonden op de arbeidspositie van 
immigranten n 

Inn het voorgaande ben ik ingegaan op de wijze waarop de vakbeweging is omgegaan 
mett de werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten en hoe zij in het algemeen hun 
belangenn heeft behartigd. In dit en het volgende hoofdstuk ga ik na hoe het beleid van 
vakcentraless en -bonden in de praktijk, op de werkvloer, tot uitvoering is gebracht. 
Watt merken deze werknemers in de dagelijkse praktijk van dit beleid? In hoeverre 
draagtt het bij tot een verbetering van hun positie? Om deze vragen te kunnen beant-
woorden,, geef ik in dit hoofdstuk aan de hand van verscheidene studies eerst een beeld 
vann de positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties. Deze studies zijn voorna-
melijkk verricht in de periode van halverwege de jaren zeventig tot het einde van de 
jarenn tachtig, een periode waarin de arbeidsmarktpositie van immigranten drastisch 
verslechterde.. Vervolgens ga ik na wat vakbondsbestuurders en allochtone kaderleden 
hebbenn gedaan ter verbetering van die positie, zowel binnen de bond als op de werk-
vloer.. Dat acties en maatregelen gericht op belangenbehartiging van immigranten op 
weerstandenn kunnen stuiten, bleek al bij de discussie omtrent de FNV-nota Samen, 
beterbeter dan apart. Hoewel de vakbonden en een groot deel van de achterban erkenden 
datt immigranten veelal een achterstandspositie innamen, was er nogal wat kritiek op 
dee in de nota ingenomen standpunten en voorgestelde maatregelen. Daar het voor de 
uitvoeringg van beleid van belang is dat voorstellen daartoe worden gedragen door de 
achterbann en de actieve leden en vakbondsbestuurders die dit beleid (mede) moeten 
uitvoeren,, is het interessant om dieper in te gaan op hun oordeel over dit beleid. Ik 
doee dit wat betreft de FNV-nota aan de hand van de studie van De Jongh et al. (1984). 
Inn hoofdstuk 9 geef ik op basis van eigen interviews een beeld van de positie van immi-
grantenn bij de NS en de rol die vakbonden hebben gespeeld in de verbetering daarvan. 

Dee hoofdstukken 8 en 9 hebben hoofdzakelijk betrekking op de periode vanaf 1975 
tott het midden van de jaren negentig. De reden hiervoor is van praktische aard: het 
merendeell  van mijn informanten was niet in staat om informatie te verschaffen over 
dee periode 1960-1975. Ook de schriftelijke bronnen hebben voornamelijk betrekking 
opp latere jaren. Kenmerkend voor de periode vanaf het begin van de jaren tachtig is 
datdat de Vervoersbond FNV zich ten opzichte van de Vervoersbond CNV krachtiger be-
gonn in te zetten voor de belangen van immigranten. Dit heeft een aantal oorzaken. 
Tenn eerste verliet een aantal voortrekkers van immigrantenbelangen, zoals Wim Sels 
enn Talip Demirhan, de Vervoersbond CNV. Ten tweede kwam er een nieuwe genera-
tiee immigranten in dienst van de NS. Deze tweede-generatie werknemers waren veel 
vakerr lid van de Vervoersbond FNV dan van de Vervoersbond CNV, omdat de FNV een 
radicalerr imago had vanwege de grote stakingen destijds. Deze nieuwe generatie 
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zorgdee voor vers bloed binnen de vakgroep Buitenlandse Werknemers van de Ver-
voersbondd FNV (die inmiddels is omgedoopt tot vakgroep Etnische Minderheden). 
Dee vakgroep Buitenlandse Werknemers van de Vervoersbond CNV speelde na het 
beginn van de jaren tachtig nauwelijks nog een rol. Acties, maatregelen en beleid voor 
immigrantenn werden in deze periode voornamelijk vanuit de Vervoersbond FNV ge-
initieerd.. De consequentie hiervan is dat dit deel van het onderzoek vrijwel geheel be-
trekkingg heeft op de Vervoersbond FNV. 

Dee positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties 

Naarr de positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties is nauwelijks onderzoek 
verricht.. Er zijn wel studies waarin hun positie op de werkplek ter sprake komt wan-
neerr het gaat om ervaringen met discriminatie.' Uit deze onderzoeken blijkt dat discri-
minatiee wordt ervaren bij sollicitaties, promotiekansen, ontslag, arbeidsvoorwaarden 
enn arbeidsomstandigheden. Ook op de werkvloer wordt discriminatie ervaren, vooral 
bijj  de verdeling van werkzaamheden en in de omgang met autochtone werknemers 
(Grass et al. 1996). Bij deze onderzoeken is de arbeidsorganisatie echter niet specifiek 
alss onderzoekseenheid gekozen. 

Eenn van de onderzoeken waarin wél specifiek op dit onderwerp wordt ingegaan, is 
dee studie die in 1976 in opdracht van de Vervoersbond CNV in 1976 werd uitgevoerd 
onderr de Turkse werknemers bij de NS (Vervoersbond CNV 1976). De onderzoekers 
hebbenn daartoe de personeelsgegevens van 986 Turkse werknemers geanalyseerd, een 
enquêtee gehouden onder 547 van deze werknemers en groepsgesprekken gevoerd, 
waarbijj  86 Turkse werknemers waren betrokken. Nagegaan is onder andere in welke 
taakgroepenn zij werkzaam waren, hoe lang ze in dienst waren, en wat zij vonden van 
hunn loon, de arbeidsomstandigheden en de verhoudingen met leidinggevenden en 
Nederlandsee collega's. Ofschoon de positie van Turkse werknemers in termen van 
verdelingg over taakgroepen werd vergeleken met die van Nederlandse collega's, een 
vergelijkingg die leerde dat de Turken de lager gekwalificeerde werkzaamheden in het 
bedrijff  verrichtten, hebben de onderzoekers niet de verschillen in kenmerken tussen 
beidee categorieën verdisconteerd (zoals verschillen in opleiding, in leeftijd en in duur 
vann dienstverband). 

Ookk Brassé en Sikking (1986,1988) bestudeerden de positie van etnische minder-
hedenn in arbeidsorganisaties. Zij onderscheiden hierbij een formele en een informele 
positie,, die ik in het vervolg van deze paragraaf nader uitwerk omdat het analytisch 
raamwerkk dat zij hiervoor hanteren, ook bruikbaar is voor mijn onderzoek op werk-
vloerniveau. . 

Dee formele en informele positie kennen volgens Brassé en Sikking (1988:15-18) elk 
tweee aspecten. Bij de formele positie gaat het ten eerste om het aandeel van immigran-
tenn in het personeelsbestand van ondernemingen en instellingen. Het betreft hier hun 
kwantitatievee vertegenwoordiging, maar ook hun formele functieclassificatie en ar-
beidsvoorwaardenn en -omstandigheden. Ten tweede behelst deze positie de min of 
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meerr geformaliseerde relaties tussen werknemers onderling en tussen werkgevers en 
werknemers.. Een indicator hiervoor is de participatie van immigranten in structuren 
enn voorzieningen als de Ondernemingsraad, kadergroepen van de vakbond (vakgroe-
pen,, adviescommissies, vakbondsafdelingen en dergelijke) of de personeelsvereniging. 

Bijj  de informele positie gaat het ten eerste om de positie die immigranten in wer-
kelijkheidd innemen en die mogelijkerwijs afwijkt van hun formele positie. Zo kunnen 
allochtonenn en autochtonen formeel wel in dezelfde functie werkzaam zijn, maar in de 
praktijkk andersoortige arbeid verrichten. Ten tweede betreft deze positie de informele 
relatiess op de werkvloer: de omgang tussen werknemers onderling en tussen leidingge-
vendenn en ondergeschikten, bijvoorbeeld tijdens het werk of de pauzes. In hoeverre 
wordenn immigranten in deze relaties anders behandeld of zelfs gediscrimineerd? 

DeDe formele positie 

Uitt het CNV-onderzoek van 1976 komt naar voren dat de Turkse werknemers bij de NS 
voorr 97 procent werkzaam waren op de laagste functieniveaus. Degenen onder hen die 
promotiee wilden maken, vonden de mogelijkheden hiertoe te beperkt. De meeste van 
dezee werknemers meenden dat Turken op dit punt bij Nederlanders werden achterge-
steld,, omdat die volgens hen in vergelijkbare situaties sneller vooruitgingen. Veel hing 
volgenss hen af van de directe leidinggevende, 'de chef, zowel bij het verkennen van de 
alternatievee functies als bij het creëren van mogelijkheden om cursussen te volgen. Als 
belangrijkstee barrière noemden zij zelf een gebrekkige Nederlandse taalbeheersing en 
onvoldoendee opleiding. Zo was volgens hen door de taalachterstand de kans op een 
hogerr gewaardeerde functie, zoals machinist of conducteur, vrijwel nihil. Daarnaast 
wass er een groep Turkse werknemers die vond dat zij voldoende mogelijkheden had en 
datt zij, mits zij de vereiste kwalificaties had, niet bij Nederlanders werd achtergesteld. 
Hierr werd de rol van de chef in positieve zin genoemd (Vervoersbond CNV 1976). 

Tott de formele positie behoort als gezegd ook de participatie in structuren en voor-
zieningen,, waarvan de belangrijkste de Ondernemingsraad (OR) en de personeels-
verenigingg zijn. Deelname aan de Ondernemingsraad kan op twee manieren: actief 
(stemrecht)) en passief (kandidaatstelling). In het CNV-onderzoek uit 1976 wordt nog 
geconstateerdd dat meer dan de helft van de Turkse respondenten niet wist wat de 
Ondernemingsraadd was.2 Tijdens het onderzoek dat Brassé en Sikking (1986) tien jaar 
laterr uitvoerden, bleek de actieve participatie van allochtone werknemers niet af te 
wijkenn van die van autochtonen. Zij constateerden in principe hetzelfde voor de pas-
sievee participatie: de functie van OR-lid leek voor ongeschoolde werknemers hoog-
gegrepen,, ongeacht of zij allochtoon of autochtoon waren; meestal trad het lagere en 
middenkaderr op als vertegenwoordiger van het productiepersoneel. Voor de mediter-
ranee arbeidsmigranten speelde daarenboven de taalachterstand een belemmerende rol 
bijj  het zich verkiesbaar stellen als OR-kandidaat. Pogingen van ondernemingen en 
vakbondenn om hen in de raad te krijgen, waren weinig succesvol. In gevallen waar dit 
well  lukte, duurde het lidmaatschap niet lang. Zo meldde een autochtoon OR-lid over 
eenn Turkse collega die gedurende korte tijd lid was geweest: 
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'Err waren vaak taalproblemen. Wanneer er bijvoorbeeld tijdens de vergadering 
overr de vakantieregeling werd gesproken, vroeg hij tijdens de rondvraag aan het 
eindee van de vergadering hoe het nu met de vakantieregeling stond' (Brassé & 
Sikkingi986:: 60). 

Brasséé en Sikking (1986) noemen verder als mogelijke verklaring voor de onderverte-
genwoordigingg van allochtone werknemers in ondernemingsraden het reit dat zij 
minderr vaak lid zijn van een vakbond. Een van de twee manieren om OR-kandidaat te 
wordenn is plaatsing op de verkiezingslijst van een vakbond. Of allochtonen (op een 
verkiesbaree plaats) op de lijst terechtkomen, is afhankelijk van het vakbondsbeleid 
enn waarschijnlijk van het aantal bij de bond aangesloten allochtone werknemers. De 
auteurss gaan hier echter in hun verslag niet verder op in. 

DeDe informele positie 

Volgenss veel Turkse respondenten uit het CNV-onderzoek verrichtten zij in de prak-
tijkk andersoortige werkzaamheden dan hun autochtone collega's in vergelijkbare 
functies.. Vooral wat betreft de verdeling van het werk voelden zij zich nogal eens 
anderss behandeld dan hun Nederlandse collega's (Vervoersbond CNV 1976). 

Uitt datzelfde onderzoek komt tevens naar voren dat tweevijfde van de responden-
tenn commentaar of kritiek had op 'de chef, variërend van algemene opmerkingen als 
'hijj  discrimineert' tot meer specifieke als 'hij dreigt met ontslag als je iets durft te zeg-
gen'.. Vaak werden voorbeelden gegeven waaruit een andere opstelling tegenover Tur-
kenn zou blijken, zoals: 'voorman trekt vriendjes voor'; Voorman geeft minder nacht-
werk';; 'als een Turk tien minuten weg is wordt hij uitgescholden, terwijl Nederlanders 
veell  langer wegblijven'; 'groepschef praat alleen met Nederlanders, niet met Turken'; 
'cheff  vraagt of Turken wel echt ziek zijn'. Ook zeiden respondenten dat zij met proble-
menn niet naar 'de chef gingen. Duidelijk werd in ieder geval dat er een categorie lei-
dinggevendenn was die van buitenlanders geen commentaar of klachten kon verdragen, 
off  ze zelfs daadwerkelijk dwars zat. Bovendien leefde bij een groot aantal Turken het 
gevoell  door hun 'chefs' te worden gediscrimineerd. Deze gevoelens hadden betrekking 
opp het soort werk dat zij moesten verrichten, de werkverdeling in de groep, promotie-
mogelijkhedenn en de opstelling van 'de chef. Tijdens het onderzoek uitte zich dat in 
opmerkingenn als: Turken krijgen automatisch ongelijk'; 'chef blokkeert mogelijkhe-
denn en als ik wat zeg dreigt hij met ontslag'; 'Nederlanders promoveren sneller, ook als 
menn gelijk werk heeft'; 'het werk wordt expres moeilijk gemaakt'; 'buitenlanders moe-
tenn het zwaarste, slechtste werk doen'; 'Turken worden behandeld als stiefkinderen'; 
'hogee chefs zijn goed, lage niet'. Uit sommige opmerkingen spreekt ook een zekere be-
rusting:: 'er is veel verschil tussen Turken en Nederlanders, het heeft geen zin erover te 
praten,, want er is niets aan te doen, behalve gehoorzamen en er wat van te maken'; 'er is 
geenn verweer tegen het onrecht, we moeten doen wat de chef zegt'. 

Aann de andere kant zei drievijfde van de Turkse respondenten geen klachten te 
hebbenn en/of een goede relatie te hebben met 'de chef. De verhouding met 'de baas' 
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vertoondee uiteindelij k een sterk positieve samenhang met tevredenheid met het werk: 
hoee beter  de werkrelatie, hoe tevredener  de respondenten waren over  het bedrijf , het 
werkk en de beloning, en hoe meer  zij  zich geaccepteerd en hoe minder  gediscrimi-
neerdd voelden (Vervoersbond CNV 1976). 

Uitt  de studies die de positie van immigranten binnen arbeidsorganisaties belichten, 
ontstaatt  de indruk dat de contacten tussen autochtone en allochtone collega's enigs-
zinss moeizaam verliepen en dat deze doorgaans beperkt waren.'  Zo constateren Bouw 
enn Nelissen (1986: 39) in hun onderzoek naar  ongeschoold vrouwenwerk dat het in 
veell  bedrijfskantines gebruikelijk was dat Nederlanders aan de ene en buitenlandse 
werknemerss aan de andere tafel zaten. Overigens was het volgens deze auteurs niet 
altij dd even duidelijk van wie het initiatie f tot segregatie uitging. Zij  kregen zowel ver-
halenn te horen van Nederlandse vrouwen die vonden dat 'Turk s eten stonk', als van 
Turksee vrouwen die ervoor  bedankten 'in de sigarettenrook van Nederlandse vrouwen 
tee zitten'. Daarnaast meldden zowel allochtone als autochtone werknemers racistische 
'plagerijen''  en 'geintjes', waar  ook (afüelings)chefs aan meededen. Slechts weinig au-
tochtonee respondenten leken achter  dit soort gedrag iets kwaads te zien; zij  meenden 
datt  het hier  niet om discriminatie ging, maar  dat het tot de omgangsvormen op het 
werkk behoorde. 

Verschillenn in de formele positie worden voornamelijk geweten aan de gemiddeld 
lageree opleiding van allochtone werknemers en hun minder  goede beheersing van de 
Nederlandsee taal, en aan discriminatie van allochtone werknemers bij  werving en 
selectie.44 Verschillen in de informele positie worden voornamelijk toegeschreven aan 
factorenn als communicatieproblemen, discriminatie en racisme op de werkvloer, de 
concentratiee van allochtone werknemers in de lagere functieniveaus en het optreden 
vann leidinggevenden en personeelsfunctionarissen.5 

Dee invloed van vakbonden op de werkvloer 

Inn de context van dit onderzoek ben ik voornamelijk geïnteresseerd in de vraag in 
hoeverree vakbonden invloed hebben uitgeoefend op de positie van immigranten in 
arbeidsorganisaties.. Dit kan via vakbondsbestuurders, allochtone en autochtone 
kaderledenn of via vakbondsleden in de ondernemingsraden. Wat hebben zij  gedaan 
omm de hiervoor  genoemde factoren positief te beïnvloeden? Wrench (1987: i6z) stelt 
datt  bonden, meer  dan werkgevers, lokale autoriteiten of overheidsinstellingen, een 
sleutelpositiee hebben in het bevorderen en aan de kaak stellen van gelijke kansen en 
antiracisme.. Hij  onderscheidt hiertoe twee belangrijke activiteiten van bonden: ten 
eerstee dienen zij  in onderhandelingen met werkgevers een essentiële rol te spelen in de 
promotiee van raciale gelijkheid op de werkvloer; ten tweede moeten zij  binnen hun 
eigenn organisatie gelijkheid van kansen en antiracisme bevorderen, zowel bij  de be-
handelingg van hun eigen werknemers als bij  de interne organisatie van en de service-
verleningg aan hun eigen leden. 
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Inn het vervolg van dit hoofdstuk geef ik een beeld van hoe vakbondsbestuurders en 
-kaderledenn zélf zeggen de belangen van allochtone werknemers op de werkvloer te 
behartigenn en welk beleid de bonden hiervoor hebben geformuleerd. Hierbij richt ik 
mee vooral op de periode vanaf halverwege de jaren zeventig tot halverwege de jaren 
negentig.. Bovendien belicht ik de weerstanden die vakbonden van de eigen achterban 
tegenn dit beleid ondervonden. Alvorens hiertoe over te gaan, wil ik eerst kon ingaan 
opp de vraag hoe groot de invloed van bonden op de werkvloer eigenlijk fs. 

Zoalss in hoofdstuk 2 naar voren kwam, hebben de vakcentrales op nationaal 
niveauu een vaste plaats verworven in het sociaal-economische besluitvormingsproces 
enn in de beleidsvormende structuren op dit gebied. Los van de samenstelling van een 
bepaaldee regeringscoalitie, zijn de centrales er zeker van dat zij zullen worden geraad-
pleegdd voordat er belangrijke besluiten genomen worden op terreinen die tot hun 
belangensfeerr worden gerekend (Windmuller et al. 1987: 361). Ook op bedrijfstak-
niveauu kunnen de werknemersorganisaties aardig wat invloed doen gelden. De funda-
mentelee arbeidsvoorwaarden, voorzover deze niet op een hoger niveau uniform wor-
denn bepaald, berusten in bijna iedere bedrijfstak op de bepalingen in cao's - waarover 
dee landelijke vakbonden en de werkgevers overleg voeren en waarbij zij zijn gebonden 
aann de centraal vastgelegde spelregels. Beneden dit bedrijfstakniveau neemt de invloed 
vann de bonden echter af. Hun bijdrage aan het personeelsbeleid van de afzonderlijke 
ondernemingenn is in het algemeen veel geringer, en kan per onderneming verschillen. 
Dee meeste vakbonden zijn niet toegerust op belangenbehartiging op werkvloerniveau, 
omdatt het hen ontbreekt aan structuren waarmee zij directe invloed op de specifieke 
arbeidsomstandighedenn kunnen uitoefenen (Windmuller et al. 1987: 361). Enkele 
ondernemingenn vormen hier een uitzondering op - waaronder de NS , waar de bonden 
vann oudsher een belangrijke stem hebben in het personeelsbeleid en zij ook wat beter 
vertegenwoordigdd zijn op de werkvloer. Bovendien kan worden gesteld dat de invloed 
vann een aantal bonden — bijvoorbeeld de industriebonden - op ondernemingsniveau 
inn de loop der jaren toeneemt (Windmuller et al. 1987: 361). De directe invloed van 
Nederlandsee bonden op de werkvloer is echter klein vergeleken bij die van bijvoor-
beeldd Duitse en Britse vakbonden. De vertegenwoordiging van de werknemers berust 
bijj  een onafhankelijke instelling, de Ondernemingsraad. Deze onderhoudt wel con-
tactenn met vakverenigingen, maar functioneert formeel toch geheel zelfstandig. Een 
vann de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de Ondernemingsraad, is de kan-
didaatstellingg daarvoor van bondskaderleden. 

DeDe rol van kaderleden en bestuurders bij de Vervoersbond CNV 

Vakbondenn spelen weliswaar een beperkte rol op de werkvloer, maar kunnen op dit 
niveauu wel degelijk invloed uitoefenen op de arbeidspositie van (allochtone) werkne-
mers.. Dit kan bijvoorbeeld via kaderleden op de werkvloer, bezoldigde bestuurders, 
bondsledenn in de Ondernemingsraad of via het maken van afspraken in cao's. 

Inn de jaren zeventig probeerde vooral de Vervoersbond CNV tot kadervorming 
onderr buitenlandse werknemers te komen, en zodoende een gesprekspartner te heb-
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benn bij initiatieven ter verbetering van hun positie op de werkvloer. De toenmalige 
bezoldigdee bestuurder belast met *de problematiek van de buitenlandse werknemers' 
bijj  de NS, Wim Sels, vertelde hierover: 

'Eenn buitenlandse werknemer is ook volledig lid van onze organisatie, betaalt ook 
contributie,, heeft alle rechten van het gewone lid. Als je dan alle rechten van het 
gewonee lid hebt, dan heb je dus ook recht op inspraak binnen die organisatie. Toen 
hebb ik gezegd dat we dan voor buitenlanders ook een situatie moeten creëren waar-
doorr ze invloed kunnen uitoefenen op het bestuur, dus dat je niet alleen voor men-
senn iets aan het doen bent, maar dat ook de mensen die lid van de club zijn, het 
bestuurr kunnen beïnvloeden met hun wensen. Toen is er bedacht om ook een vak-
groepp Buitenlandse Werknemers te maken, want de voorzitters van de vakgroepen 
haddenn zitting in het bedrij rsgroepbestuur. Dus de voorzitter van de vakgroep Bui-
tenlandsee Werknemers, Talip Demirhan, zat dus ook als lid in het bedrij rsgroep-
bestuur.. Dat vonden wij een ideale situatie, want zo konden wij hen helemaal be-
trekkenn bij wat er allemaal gebeurde. Maar wat er aan de andere kant aan vasthing, 
wass dat het hoofdbestuur ook te maken had met die buitenlandse werknemers.' 

Dee vorming van een vakgroep voor buitenlandse werknemers leidde er volgens Sels en 
Demirhann toe dat specifieke problemen van buitenlandse werknemers adequaat kon-
denn worden opgepakt. Demirhan vertelde hoe dit in de praktijk verliep: 

'Wee hebben binnen de Vervoersbond CNV de broodnodige ruimte en positie ge-
kregen.. Hoe we te werk gingen? Ik was grotendeels vrijgemaakt van mijn functie 
bijj  de spoorwegen. Er was een bestuurder, Wim Sels, die zich ook behoorlijk bezig-
hieldd met de problematiek. De voorzitter van de Vervoersbond CNV had Sels een 
keihardee opdracht gegeven, "Het geeft niet of het 's morgens, 's avonds of's nachts 
is,, zodra er een signaal van Demirhan komt, dan ga je daar naar toe, en dan pak je 
dee zaak aan." Dus wat deed ik? Omdat ik ten eerste vrij vervoer had, ik was werk-
zaamm bij de spoorwegen en had dus een eersteklasvervoerskaart, reed ik het hele 
landd door. Ik ging overal langs, al dan niet een probleem, ik liet mijn gezicht zien. 
Dee mensen gedag zeggen, even babbelen, informeren hoe het gaat. Daarbij schreef 
ikk in hun eigen taal een blad [een Turkse uitgave van het CNv-blad Het Seinlichi] 
enn hielden we spreekuur per regio. Kortom, Mohammed ging naar de berg, omdat 
dee berg niet naar Mohammed kwam. Op zo'n manier zijn wij gegroeid binnen de 
vervoerssector,, met name de spoorwegen. Meer dan tachtig procent van de alloch-
tonenn was lid bij ons.' 

Overr het oplossen van specifieke problemen op de werkvloer vertelde Sels: 

'Dann was er de religieuze kant. Ik heb me nog ingezet voor een moskee, zodat zij 
hunn godsdienstige verplichtingen konden nakomen. De ene baas is er soepel in en 
laatt een werknemer bidden, de andere baas minder. En dit kan problemen opleve-
ren,, want een Nederlandse werknemer zegt dan, "Ik moet werken en hij is aan het 
bidden.""  Een ander probleem was de Ramadan. Als er dit soort toestanden waren, 
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dann gingen de voorzitter van de vakgroep, Demirhan, en ik naar zo'n plek toe om 

ditt op te lossen.' 

Bovendienn ging de Vervoersbond CNV als eerste bond ertoe over buitenlandse werk-
nemerss een stem te geven in de Ondernemingsraad, zodat zij ook via dit kanaal in-
vloedd op hun arbeidspositie konden uitoefenen. Sels merkte over het verloop van de 
kandidaatstellingg en verkiezing van een Turks kaderl id op: 

'Wijj  waren de eerste organisatie die een buitenlander op een verkiesbare plaats 
neergezett heeft. Daar is wel over gediscussieerd binnen de organisatie. Het leuke is 
datt men het toch niet onredelijk vond dat uit die groep een man in de Onderne-
mingsraadd kwam. Andere bonden zetten wel een buitenlander op de lijst, maar niet 
opp een verkiesbare plaats. Wij vonden wel dat de Turken zelf ook moeite moesten 
doenn om hun kandidaat erin te krijgen. Want wanneer je hem boven aan de lijst zet 
enn hij wordt automatisch gekozen, dan is er geen inbreng van de achterban. Wij 
hebbenn hem op de laatste verkiesbare plaats gezet en gezegd, "Jongens, als julli e 
hemm erin willen hebben dan komt hij erin, maar julli e moeten wel stemmen." Men 
heeftt goed op hem gestemd en hij is toen in de Ondernemingsraad gekomen.' 

Dee animo voor de vakgroep Buitenlandse Werknemers en de inspanningen van de 
Vervoersbondd CNV voor allochtone werknemers namen na 1980 echter af. Sels en 
Demirhann gaven hier uiteenlopende verklaringen voor. Volgens Sels lag de oorzaak in 
hett feit dat de positie van deze groep werknemers minder 'bijzonder' was geworden; 
voorall  in het geval van de tweede generatie was die positie inmiddels vrijwel gelijkge-
steldd aan die van autochtonen. Bovendien meende hij dat de acceptatie van allochtone 
werknemerss dusdanig was vergroot dat specifieke belangenbehartiging overbodig was 
geworden: : 

'Hett komt ook door het gelijkstellen van buitenlanders. (...) Vandaag de dag [1996] 
kann een Turk die dat wil gewoon conducteur worden, er zijn ook Turkse conduc-
teurs.. Maar daar moet hij zich wel voor inzetten. En in de organisatie van de NS nu, 
diee ken ik niet zo want ik ben al tien jaar met de vut, weet ik zeker dat men toch wel 
eenn beleid voert waarin er mogelijkheden zijn voor buitenlandse werknemers en 
menn ze alle kansen geeft. Zo was het altijd al, maar dat wordt nu duidelijker. Er zijn 
vrijj  veel buitenlandse conducteurs op de treinen. Daar heb ik veel respect voor, 
wantt Nederland is een land waar heel wat kan, maar je hebt er ook etters tussen zit-
ten.. Buitenlandse conducteurs lopen sneller risico's met mensen die niet van goede 
will  zijn, om daarmee in de clinch te komen. Maar voorzover ik weet is dat niet ex-
treem,, omdat men elkaar accepteert. Acceptatie is de belangrijkste voorwaarde.' 

Demirhann daarentegen wijdt de teloorgang van de specifieke inzet voor buitenlandse 
werknemerss en het teruglopen van het ledental in de vakgroep aan een verandering in 
dee structuur van de Vervoersbond CNV. Daarbij is het bestuur volgens hem te vroeg 
uitgegaann van de gedachte dat buitenlandse werknemers in de reguliere adviesraden 
moestenn integreren. Demirhan meende evenwel dat zij daar nog niet aan toe waren: 
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'Intensievee aandacht voor de problematiek van buitenlandse werknemers heeft 
altijdd geleid tot succes. Tot 1980. Toen begon de bond met een andere structuur, 
dee zogenaamde regio's met de regioraden. Ze dachten toen van, laat ze [de buiten-
landsee werknemers] maar integreren in de regioraden. Terwijl ik er keihard voor 
gewaarschuwdd heb, ik heb het afgeraden. Ik heb gezegd, "Jongens, deze mensen 
zijnn nog niet ingeburgerd in de organen in de regio." Maar bovendien, wat wordt 
daarr aan de orde gesteld? Arbeidsrecht, cao, salarissen, enzovoort. Terwijl hun pro-
blemenn daar niet liggen. Hun problemen zijn het toelatingsbeleid, gezinshereni-
ging,, gezinsvorming, discriminatie, achterstand, achterstelling. Kijk , zodra een al-
lochtoonn tegen een onbezoldigd kaderlid dat in de regio werkt zegt, "Ik word ge-
discrimineerd,""  antwoordt die Nederlandse blanke kop, "Hoezo? Wij discrimine-
renn toch niet?" En dan draait hij het om, en zegt, "Maar julli e moeten je aan onze 
normenn houden, je aanpassen," enzovoort. En dan krijg je een polemiek, in plaats 
vann dat hij begrijpt wat er aan de hand is. Dan ben je dus met verkeerde items be-
zig,, dan kan alleen maar vervreemding ontstaan. Natuurlijk ben ik het er van harte 
meee eens dat wij moeten integreren. Maar dan moet de situatie daar ook rijp voor 
zijn,, daar moet draagvlak voor zijn. Anders loop je het risico om in welles-nictes-
spelletjess te belanden. Maar helaas hebben ze toch de situatie veranderd. Zij wisten 
hett natuurlijk beter. Dat heeft ertoe geleid dat die schitterende aanpak van bijna 
dertienn jaar lang ging verwateren. Dat is jammer genoeg de situatie geweest.' 

DeDe rol van kaderleden en bestuurders bij de Vervoersbond FNV 

Zoalss in hoofdstuk 7 is gebleken, ging de Vervoersbond FNV zich vanaf de jaren tach-
tigg juist actiever inzetten voor allochtone werknemers. Tegelijkertijd werd het kader 
vanuitt de groep allochtone werknemers steeds mondiger. De (ex-)voorzitter van de 
vakgroepp Etnische Minderheden van de bedrijfsgroep spoorwegen, Nelson Cid Jara, 
verteldee hierover: 

'Ikk ben begin jaren tachtig door de toenmalige bestuurder, Bert Wieman, gevraagd 
meee te doen bij de vakgroep Buitenlandse Werknemers van de spoorwegen. Dat 
wass en is een adviesgroep die opereert binnen de sector spoor van de Vervoersbond 
FNV.. (...) Het waren bijna allemaal heel oude mensen, oude Turken merendeels, 
ookk een paar oude Marokkanen. Ik was in die tijd nog jong, maar zij zaten bijna al-
lemaall  in de vut. Ik begreep er geen moer van in het begin, niet zozeer vanwege de 
taal.. We zaten daar maar een beetje te praten, vooral over het rooster, de verlofpro-
blematiekk en dat soort dingen, wat trouwens nog steeds speelt. Er waren vier verga-
deringenn per jaar, en dat was het dan. Dus ik kwam als Chileen bij een groep buiten-
landsee werknemers van een heel andere afkomst, met een problematiek die zich heel 
ergg toespitste op zaken als verlof, ziekteverzuim. Dat was allemaal heel erg reëel, 
maarr het strookte niet met mijn opvattingen over een vakbond. Ik kom uitt een land 
waarr de vakbond oppositie voerde, en alles werd hier gedaan door de begeleidende 



VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

bestuurder.. Wieman was degene die ons begeleidde. Hij deed heel veel, ik zag dat 
hijj  de notulen bijhield, et cetera. Hoelang dit duurde weet ik niet, maar op een dag 
iss de voorzitter van de adviesgroep afgetreden. Er kwam een jonge Marokkaanse 
mann voor in de plaats, iemand met een veel betere taalbeheersing dan de vorige 
voorzitter.. Hij was een tijd voorzitter. Onder zijn leiding veranderde er wel wat, 
maarr niet veel. Op een bepaald ogenblik ben ik voorzitter geworden. Ik wilde dat we 
zelf,, als groep, controle over de gang van zaken hadden. Dus zelfde agenda te bepa-
len,, eigen verslaggeving. Daarvoor gebeurde al deze zaken door de bestuurder. Ik 
weett niet of de voorgaande voorzitters dat zelf niet konden. Ik wil niet zeggen dat ik 
zo'nn geweldige voorzitter was, maar in ieder geval bepaalden de secretaris en ik zelf 
dee agenda, met de bestuurder samen natuurlijk. Het is nooit de intentie geweest om 
moeilijkk te doen tegen de bestuurder, daar had ik geen belangstelling voor.' 

Tevenss verschoven de specifieke problemen van buitenlandse werknemers. Lag de 
nadrukk in de voorgaande periode op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
zoalss verlofregelingen, ziekteverzuim, religieuze voorzieningen en dergelijke, vanaf de 
jarenn tachtig werd de formele positie van allochtone werknemers - hun aandeel in het 
personeelsbestandd en de doorstroommogelijkheden binnen het bedrijf- een belang-
rijkk strijdpunt. De vakgroep initieerde allerlei acties die, onder andere, tot doel had-
denn de instroom van allochtone werknemers te bevorderen. Nelson Cid Jara: 

'Wee zijn ook meerdere acties gestart. Toen ik in 1980 bij de spoorwegen kwam te 
werken,, begon het aantal buitenlandse werknemers beetje bij beetje te dalen. Je 
konn zien dat jaar na jaar minder buitenlandse werknemers aan het werk waren. De 
NSS begon zijnn aannamebeleid te veranderen. Hoe het begonnen is, weet ik niet. De 
oudee mensen die ik in de adviesgroep ontmoette waren begonnen bij de NS, on-
wetendd van alles. Ze waren aangenomen om schoon te maken of als stationsassis-
tentenn op het station. Ze hoefden weinig van de taal te weten. Ze zaten bijvoor-
beeldd ook bij de werkplaatsen en ze deden vaak het eenvoudigste werk. Toen eisten 
zee in hun aannamebeleid ineens dat iedereen die binnenkwam geschikt moest zijn 
omm een hogere functie te vervullen. Dus je kwam binnen als schoonmaker, maar je 
moestt dan wel in staat zijn om rangeerder te worden. Dus de psychologische test 
diee werd afgenomen, was erop gericht je capaciteiten in de toekomst te meten. Het 
wass niet zozeer om te kijken of je geschikt was voor het werk waarvoor je zou begin-
nen,, maar of je geschikt was voor het werk waar je mogelijk mee zou eindigen. Op 
dezee manier vielen de jongere werknemers van buitenlandse afkomst af, ze kwa-
menn niet door de psychologische test heen. Ze vielen gewoon af, niet door gebrek 
aann vermogen, echt niet. De testen waren te zeer cultuurgebonden, waardoor im-
migrantenn slechter scoorden dan autochtonen. Het resultaat was dat op de banen 
waaropp traditiegetrouw buitenlanders binnenkwamen, nu alleen Nederlandse jon-
gerenn werden aangenomen. (...) Ons hoofddoel was het stoppen van de afbraak van 
onzee deelname als arbeider binnen de NS. Daar waren wij mee bezig, met het aan-
klagenn daarvan, in de zin van het aandacht ervoor vragen. We wilden ook weten 
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waaromm dit gebeurde. Het was niet zo dat wij ontslagen werden, het was meer dat 
wijj  niet meer binnenkwamen, de eisen waren te hoog. Daarom zijn er projecten ge-
stann om de mensen geleidelijk aan op zo'n manier op die plekken te krijgen, om de 
normalee procedure te kunnen doorlopen. We zijn er nooit voor geweest om de 
eisenn te verlagen, ik niet en de rest van de groep ook niet. Een machinist moet 
bepaaldee kennis en eigenschappen hebben, het is moeilijk werk. Je moet de eisen 
niett verlagen, je moet via een andere, aangepaste weg mensen op het vereiste niveau 
brengen.. Dat was ons doel.' 

Daarnaastt trachtte de vakgroep een positie binnen de Ondernemingsraad te verwerven: 

'Wee hebben toentertijd ook geprobeerd een eigen kandidaat te krijgen voor de 
Ondernemingsraad,, maar wc konden niet genoeg stemmen krijgen. Mijn Turkse 
collegaa kreeg de twaalfde plek op de kandidatenlijst van de bond. We [de Vervocrs-
bondd FNV] hebben toen maar tien zetels gekregen. Normaliter kun je na een tijdje 
well  weer binnenkomen. Heel vaak gaan mensen tussentijds weg. Maar hij kreeg 
zo'nn klap, het was zo'n teleurstelling voor hem dat hij bijna aan niets meer mee-
deed.. Door die teleurstelling is hij min of meer voor de vakgroep verloren gegaan.' 

Bovendienn werd geprobeerd de positie binnen de Vervoersbond FNV zelf te verstevi-
genn door te pleiten voor het instellen van een secretariaat etnische minderheden bin-
nenn de bond: 

Toenn hebben wij allerlei soorten plannen ingediend. Onder andere plannen voor 
eenn eigen secretariaat. Dat is niet door mij gedaan, maar is door leden van de ad-
viesgroepp als project ingediend. Mettertijd is er toen een secretariaat gekomen.' 

Dee meningen van de FNV-achterban over de nota Samen, beter dan apart 

Inn dezelfde periode (begin jaren tachtig) formuleerde de vakcentrale FNV haar min-
derhedenbeleidd in de nota Samen, beter dan apart, waarop ik al eerder (in hoofd-
stukk 5) voornamelijk beleidsmatig ben ingegaan. In deze paragraaf belicht ik vooral de 
reactiess die deze nota bij de FN v-achterban losmaakte, teneinde een beeld te geven van 
dee manier waarop vakbondsbestuurders en (actieve) leden tegen het geïntroduceerde 
beleidd aankeken. Dit is van belang, omdat zij dit beleid op de werkvloer (mede) 
gestaltee moesten geven. Om bij de achterban draagvlak voor dit beleid te creëren, 
werdd de nota op speciaal daarvoor georganiseerde landelijke discussiebijeenkomsten 
besproken.. Uit deze discussies over de nota, die De Jongh et al. (1984) hebben bijge-
woondd en geanalyseerd, blijkt echter dat de meeste autochtone bondsleden weinig 
positieff  waren over hun allochtone collega's en dat er op de werkvloer nogal wat weer-
standenn waren tegen specifieke maatregelen ter verbetering van hun arbeidssituatie. 

Dee discussie met de achterban werd gevoerd aan de hand van enkele stellingen 
diee de standpunten van de FNV weergaven. Hieronder laat ik een drietal van deze 
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stellingenn en de reacties van bondsleden hierop de revue passeren. De hier weer-
gegevenn stellingen hebben betrekking op de positieverbetering van allochtone werk-
nemerss en de bevordering van solidariteit tussen allochtone en autochtone werk-
nemers. . 

StellingStelling over de positieverbetering van allochtone werknemers 

'Dee positie van buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt verlangt bijzondere 
aandachtt van de FNV. De werkloosheid onder de buitenlandse werknemers - in het 
bijzonderr onder jongeren en vrouwen - is duidelijk nog ernstiger dan onder hun 
Nederlandsee collega's. Degenen die nog werk hebben, blijken overwegend de 
slechtstee en zwaarste baantjes te verrichten; een toenemend aantal van hen raakt 
dann ook arbeidsongeschikt. Tenslotte zijn omscholingsmogelijkheden voor bui-
tenlandsee werknemers vrijwel afwezig. De FNV zal initiatieven moeten ontwikke-
lenn die leiden tot het opheffen van de achterstelling van buitenlandse werknemers 
opp de arbeidsmarkt' (De Jongh et al. 1984: 91). 

Eenn minderheid van de betrokken FNv'ers was van oordeel dat buitenlanders ten 
opzichtee van Nederlanders juist in een bevoorrechte positie verkeerden, vooral wat 
betreftt de arbeidsomstandigheden. De meeste FNv'ers onderschreven echter de stel-
lingg dat buitenlanders werden achtergesteld, al voegde een groot aantal van hen daar-
aann de kanttekening toe dat dit ook voor tal van Nederlanders gold (Idem: 99). Een 
autochtoonn bondslid: 'Inderdaad, het klopt wel voor sommige buitenlanders, maar 
ookk voor Nederlanders' (Idem: 95). Een ander autochtoon bondslid hierover: 

'Problemenn rond het werk en het wonen zijn voor Nederlanders en buitenlanders 
hetzelfde,, maar het is natuurlijk wel goed om eens een keer te proberen het apart 
voorr buitenlanders te bekijken. Het moet echter niet geïsoleerd blijven' (Idem). 

Omm aan te tonen dat er al rekening werd gehouden met de leefomstandigheden van 
buitenlanderss of dat die zelfs een bevoorrechte positie innamen, werden de vakantie-
regelingenn veelal als voorbeeld aangehaald: 'Vij f weken op betaald verlof. (...) Dat is 
geregeldd in de cao. Mensen die naar Turkije gaan (...) dat kost een vermogen.' Som-
migee FNv'ers meenden dat buitenlanders misbruik maakten van deze regelingen: 
'Meldenn zich ziek tijdens de vakantie in eigen land. Ik wil ook wel een extra maand 
vakantiee in Agadir' (Idem). 

Ietss meer dan de helft van de autochtone bondsleden stelde dat de achterstelling 
vann buitenlanders 'een feit' was, een feit dat op diverse manieren tot uiting kon 
komen,, bijvoorbeeld bij ontslagen: 

'Dee werkgever heeft het voor het kiezen, die kiest liever Nederlandse mensen. Dat 
iss de hele tendens die bij de bevolking leeft. Als er werk is denkt men in eerste 
instantiee aan Nederlanders; buitenlanders hebben een kleinere kans op de arbeids-
markt'' (Idem). 
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Eenn van hen concludeerde: 

'Laatt ik het zo stellen: als je als werkgever kunt kiezen uit een aantal mensen, 
neemm je de beste en dat is onder ons gezegd en gezwegen nooit een buitenlander' 
(Idem). . 

Dee Jongh et al. (1984: 95-96) noemen het 'typerend' 

'datt de aangehaalde voorbeelden betrekking hebben op sollicitatie en ontslag, juist 
diee zaken waarop de vakbeweging volgens eigen zeggen het minste invloed heeft. 
Dee geïnterviewden bespeuren een tendens: "All e werkgevers willen buitenlanders 
lozen.. Er is geen werk meer. De buitenlanders zijn het kind van de rekening." En 
eenn ander: "Ik heb de indruk dat het bedrijf de buitenlanders eruit gooit. Het lag 
voorr de hand dat buitenlanders het eerst het veld moesten ruimen.' 

Uitt dit soort uitspraken blijkt volgens de onderzoekers 'dat "de schuld" van de ont-
stanee situatie primair bij de werkgevers wordt gelegd*  (Idem: 96). 

Vondenn veel bondsleden het al moeilijk te erkennen dat immigranten een achter-
gesteldee positie innamen en dat aandacht daarvoor nodig was, als het ging om posi-
tievee actie was de grote meerderheid zonder meer negatief en zagen de meeste FNv'ers 
meerr heil in scholing en vorming van buitenlanders, al dan niet in het kader van vak-
bondscursussen.. De Jongh et al. delen de argumenten die tegen positieve actie werden 
aangevoerdd in de volgende typen in: 

'1)) het pioniers-argument: de buitenlanders hebben zelf het risico genomen naar 
Nederlandd te komen en moeten nu dus niet klagen: "als we ze nu in de watten leg-
genn zijn het geen pioniers meer". 
2)) het white-backlasb-aigument: extra aandacht voor buitenlanders wordt door 
anderee Nederlanders niet gepikt. Hierbij gaat het niet om de werksituatie alleen, 
maarr ook om de woningmarkt, het onderwijs, kortom, om alle aspecten van het 
bestaan.. Men legitimeert dit argument door er op te wijzen dat buitenlanders 
vaakk al in een bevoorrechte positie verkeren. "Het komt neer op discriminatie van 
Nederlanders.""  Voorbeelden te over worden gegeven: 
-- "Wat zegt de FNV: de buitenlanders moeten ook in de gemeenteraad komen; 
voorr buitenlanders moeten riante woningen worden gebouwd; voor buitenlanders 
moetenn taaiinstituten komen. Daar gaat exclusiviteit vanuit." 
-- "Positieve discriminatie is te gek. Er wordt al meer aandacht aan buitenlanders 
gegeven.. Bijvoorbeeld iSK-klassen [internationale schakelklassen], geld voor bij-
lessenn voor buitenlanders. Dat is nooit voor een Nederlands kind in een achter-
gesteldee positie gedaan. Vrijaf wordt wel gegeven voor islamfeesten, maar ze kapit-
telenn Nederlanders die met hun kinderen naar de wintersport willen." 
3)) "het is nadelig voor buitenlanders zr^-argument: uit sommige opmerkingen 
spreektt bezorgdheid over het lot van de buitenlander: 
-- "Als je een Turk aanneemt in je bedrijf, terwijl je het liever niet doet, doe het dan 
inn godsnaam niet. Dan heeft zo'n jongen toch geen leven." 
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-- "Speciale arbeidsvoorwaarden, dat moet wel mogelijk zijn. Die zijn er nu ook 
voorr jongeren. Maar het dilemma is: bewijs je ze er een dienst mee? Het kan belem-
merendd werken voor de opname in het arbeidsproces." 
4)) het onbmikbaarheid-argament: door de lagere opleiding van de buitenlanders 
enn hun gebrek aan ervaring, soms ook door hun andere culturele achtergrond zou 
hett niet mogelijk zijn hen op gelijke wijze te behandelen als Nederlanders. Som-
migenn maken een vergelijking met gehandicapten: al probeert de overheid via wet-
gevingg gehandicapten betere kansen te bieden, ze blijven toch in een achtergestelde 
positie'' (1984: 96-97; cursiveringen in origineel onderstrepingen). 

Tweee typen argumenten die de onderzoekers wel aan de orde stellen maar niet expli-
ciett benoemen, zijn 'het werkt racisme in de hand-argument' (dat onder het derde 
hiervoorr genoemde argument kan worden gerekend) en 'het is toch niet haalbaar-
argument'.. Voorbeelden van het laatste zijn: 'Het is niet haalbaar, werkgevers kun je 
niett dwingen', of: Theoretisch ben ik ervoor, praktisch niet' (Idem: 93). 

Hett lag in de lijn der verwachting dat de allochtone bondsleden zich vóór speci-
fiekefieke maatregelen zouden uitspreken, maar volgens de onderzoekers was 'niets minder 
waar'' (Idem: 98-99). Velen van hen waren hier zelfs net zo sterk tegen als Nederlan-
ders,, ook al vonden ze dat ze wel achtergesteld werden. Zij wilden geen uitzonderings-
positiee innemen, of waren net als de autochtone informanten van mening dat dit 'toch 
niett haalbaar' was. 

StellingenStellingen over solidariteit tussen allochtone en autochtone werknemers 

'Dee FNV en de aangesloten bonden moeten er alles aan doen om de onderlinge soli-
dariteitt tussen buitenlandse werknemers en hun Nederlandse collega's te verster-
ken.. De FNV acht werkelijke solidariteit pas goed mogelijk wanneer a) Nederlan-
derss en buitenlanders elkaar, met begrip en respect voor de verschillende culturele 
achtergrondd als gelijken beschouwen en behandelen...' (De Jongh et al. 1984: 79). 

'Dee FNV zal, meer dan ooit tevoren, moeten werken aan het wegnemen van voor-
oordelenn over buitenlanders en het bestrijden van racisme en gevoelens van vreem-
delingenhaat.. De FNV zal allereerst de eigen leden moeten oproepen en in staat 
stellenn hieraan in hun naaste omgeving mee te werken. Daarnaast moet de FNV 
drukk uitoefenen op de overheid, politieke partijen en werkgevers een bijdrage op 
ditt gebied te leveren. Informatie over de culturele achtergronden van de verschil-
lendee groeperingen buitenlanders en de oorzaken van hun komst naar Nederland 
zall  hierbij een belangrijke rol spelen' (Idem). 

Uitt de discussie over deze stellingen blijkt dat de meeste bondsleden voorstander 
warenn van solidariteit, mits werd beklemtoond dat autochtonen en allochtonen de-
zelfdee rechten en plichten (behoren te) hebben. Als het ging om bijzondere rechten 
vann allochtone werknemers, vonden velen dat minder vanzelfsprekend omdat dit ten 
kostee zou gaan van het gelijkheidsideaal (Idem: 89). 
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Dee onderzoekers constateren dat vooral het op de werkvloer nakomen van reli-
gieuzee verplichtingen vele autochtone bondsleden een doorn in het oog waren. Zij 
illustrerenn dit aan de hand van uitspraken als: 'Ze gaan wel driemaal per dag van de 
machinee af om te bidden' (Idem: 87). Een ander meende: 

'Ergenss is het wel billij k dat moslims in de gelegenheid worden gesteld hun geloof 
tee belijden. Maar niet overdag, dat is niet nodig. Ze kunnen ook 's morgens of 
'ss avonds bidden' (Idem). 

Ookk over de islamitische vastenmaand vielen negatieve geluiden te horen: 

'Alss het Ramadan is loopt bij ons de produktie terug. Veel buitenlanders zijn dan 
ziekk thuis. En dan klagen zij er nog over dat er wijn en paté in het Kerstpakket zit!' 
(Idem). . 

Bovendienn vonden velen een eigen gebedsruimte te ver gaan (Idem). 
Ookk andere dan religieuze uitzonderingsbepalingen werden veelal als storend 

ervaren.. Zo werd het als onrechtvaardig, 'want discriminerend voor de Nederlanders', 
beschouwdd dat buitenlanders langer met vakantie konden, ook al ging het daarbij 
meestall  om onbetaald verlof (Idem: 88). 

'Kortom,, de meeste bondsleden willen de met de mond beleden solidariteit met de 
buitenlandsee werknemers wel in daden omzetten, mits in ruil daarvoor de buiten-
landerss bereid zijn zich naar de Nederlandse wetten te voegen en ze niet hun gods-
dienstt belijden op een wijze die de Nederlanders hinderlijk achten. Voorts zijn ze 
gekantt tegen speciale bepalingen of voorzieningen, ook al maken de buitenlanders 
err geen misbruik van' (Idem: 88). 

InIn hoeverre de meningen die hierboven zijn verwoord representatief zijn voor de 
gehelee toenmalige achterban van de FNV, is moeilijk te zeggen. Het kan zijn dat het 
hierr niet gaat om de visie van doorsnee (passieve) leden van de FNV, maar om de me-
ningenn van actieve leden: leden die in zoverre actief waren dat ze (deze) vergade-
ringenn van de FNV bijwoonden. Dit impliceert dat het hier waarschijnlijk om (kader) 
ledenn gaat die actief waren betrokken bij de uitvoering van het minderhedenbeleid 
vann de FNV. 

Hett  minderhedenbeleid van de Vervoersbond FNV 

Dee vraag rijst nu wat de Vervoersbond FNV heeft gedaan (of zegt te hebben gedaan) 
omm zijn invloed aan te wenden ter verbetering van de arbeidsposiüe van immigranten. 
Dezee bond voert sinds het begin van de jaren negentig officieel een minderheden-
beleid.. In 1992 besloot de Vervoersbond FNV meer aandacht te besteden aan 'de doel-
groepp etnische minderheden'. Op aandringen van de vakgroepen buitenlandse werk-
nemerss van de spoorwegen en burgerluchtvaart werd het Secretariaat Etnische Min-
derhedenn ingesteld. In het algemene beleid, zoals het arbeidsvoorwaardenbeleid, en 
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bijj  scholingscursussen diende aandacht te worden besteed aan de positieverbetering 
vann etnische minderheden. Uitgangspunt voor de bond was het wegwerken van de 
achterstandspositiee van deze groep, zowel op de arbeidsmarkt als binnen de bond. De 
oorzaakk van deze achterstand lag volgens hem voor een deel in (directe en indirecte) 
discriminatie.. Als de twee belangrijkste thema's van het te voeren beleid zag hij posi-
tievee actie en antidiscriminatie. Volgens de bond waren deze thema's niet los van 
elkaarr te zien: juist het pleiten voor positieve actie, dat wil zeggen het via voorrangs-
beleidd inhalen van de achterstandspositie, riep immers veel weerstanden op. Deze 
weerstandd kon zich dan weer uiten in discriminerende opmerkingen en/of discrimine-
rendd gedrag. De thema's leenden zich ervoor om zowel extern (cao-onderhande-
lingen,, arbeidsmarktbeleid) als intern (verenigings- en werkorganisatie) gericht activi-
teitenn te ontwikkelen.7 

Hett minderhedenbeleid van de Vervoersbond FNV werd in het werkplan etnische 
minderhedenn voor het jaar 1993 uitgewerkt.8 In dit plan werd ervan uitgegaan dat er 
opp twee terreinen activiteiten moesten worden ontwikkeld, te weten op de arbeids-
marktt en binnen de Vervoersbond FNV zelf, onder het motto 'een plaats voor etnische 
minderhedenn op de arbeidsmarkt en in de bond'. Wat betreft de arbeidsmarkt werd 
dee cao gezien als hét instrument om de formele en informele arbeidspositie van alloch-
tonee werknemers structureel te verbeteren. De bond stelde dat beleidsontwikkeling 
opp het gebied van discriminatiebestrijding en positieverbetering van etnische minder-
hedenn tot dan toe voornamelijk extern was gericht en zeer ad hoc (reagerend op de 
actualiteit)) tot stand was gekomen. Tevens had het STAR-Akkoord (1990) niet tot de 
gewenstee positieverbetering geleid. De schuld hiervoor werd niet alleen in de schoe-
nenn van werkgevers geschoven, de Vervoersbond FNV stak ook de hand in eigen boe-
zemm en vond dat ook de bonden hier een eigen verantwoordelijkheid in hadden. Het 
aantall  concrete cao-afspraken of (instroom)projecten dat naar aanleiding van het 
STAR-Akkoordd tot stand was gekomen, viel tegen. 

Inn het werkplan werd voorgesteld per sector te bekijken welke afspraken in het 
kaderr van cao's mogelijk en haalbaar waren (instroomprojecten, cursussen Neder-
landss op de werkvloer, en dergelijke). Indien mogelijk moesten per sector op maat 
gemaaktee cao-teksten worden geformuleerd. Tevens zocht de vervoersbond aanslui-
tingg bij het beleid van de vakcentrale FNV. Deze was in maart 1992 gestart met een 
projectt ter activering van het positieve-actiebeleid, dat de titel 'Kleurrijk personeels-
beleid'' droeg. Dit tweejarige project werd medegefinancierd door het Ministerie van 
Binnenlandsee Zaken en was gericht op de ondersteuning van zogenoemde sleutel-
figurenn (personeelsfunctionarissen, OR-leden, kaderleden van vakbondsafdelingen 
enn leidinggevenden) bij het implementeren van positieve actie binnen hun organisa-
tie.. De Vervoersbond FNV zou met minimaal een en wellicht twee proefonderzoeken 
inn dit project participeren. De ervaringen hiermee moesten de komende jaren worden 
gebruiktt voor het ontwikkelen van een eigen poskieve-actie- en antidiscriminatie-
beleid.' ' 

Voortss werd in het werkplan geconstateerd dat etnische minderheden ook binnen 
dee eigen bond een achterstandspositie innamen en waren ondervertegenwoordigd. 
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Omm daarin verandering aan te brengen, achtte de Vervoersbond FNV het allereerst 
noodzakelijkk een gedragscode (non-discriminatiecode) - naar voorbeeld van de non-
discriminatiecodee van de vakcentrale FNV - op te nemen in de statuten en reglemen-
ten.. Tevens moesten in het scholingswerk voor etnische minderheden meer cursussen 
wordenn gegeven in het kader van deskundigheidsbevordering en voorbereiding op 
vakbondswerkk (cursussen gericht op informatieoverdracht, maar ook vaardigheids-
cursussen,, zoals vergadertechnieken en weerbaarheidstrainingen). Bovendien meende 
dee bond dat ook in de reguliere cursussen en trainingen aandacht moest worden 
besteedd aan positieve actie en antidiscriminatie. Het scholingsinstituut van de FNV 
zouu een training racismebestrijding voor bezoldigden aanbieden. Hierin stond het 
omgaann met en het aan de orde stellen van discriminatie en racisme centraal. Alle 
bezoldigdee bestuurders moesten de komende jaren in de gelegenheid worden gesteld 
omm deze training te volgen. Uit deze formulering valt echter op te maken dat het vol-
genn van de cursussen niet verplicht werd gesteld. 

Daarnaastt diende in het kader van de dienstverlening een begin te worden 
gemaaktt met de uitgifte (en vertaling in het Turks en Arabisch) van speciale wervings-
enn informatiebrochures. Wat betreft de individuele belangenbehartiging moesten 
bondswerknemerss die klachten van leden behandelden waar nodig worden geschoold 
inn het oplossen van specifieke klachten van allochtone leden. 

Dee Vervoersbond FNV vond het tevens belangrijk publiekelijk duidelijk te maken 
datt hij stelling nam tegen discriminatie en vóór positieve actie ten behoeve van etni-
schee minderheden was, en zodoende een 'allochtoon vriendelijk' imago uit te stralen. 
Dee redactie van het FNV-magazine werd gevraagd 'niet slechts aandacht te besteden 
aann de specifieke problemen van etnische minderheden, maar hen ook aan het woord 
tee laten over reguliere onderwerpen.'10 

Tott slot werd in het werkplan aandacht besteed aan de instroom van etnische 
minderhedenn in het vakbondswerk. Ten eerste stelde de Vervoersbond FNV dat hun 
integratiee in reguliere vakbondsfuncties moest worden gestimuleerd. Ten tweede 
moestenn zij ook de mogelijkheid hebben als 'autonome' groep bij elkaar te komen. 
Dee bond zag dergelijke groepen als een 'opstapmogelijkheid' voor ander vakbonds-
werkk en als een gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen. Naast de bestaande 
autonomee vakgroepen bij de spoorwegen en de burgerluchtvaart, die beide sectoraal 
warenn georganiseerd, achtte hij het zinvol een landelijke adviesgroep etnische min-
derhedenn in te stellen. Gedacht werd aan een groep waarin maximaal vijftien verte-
genwoordigerss van etnische minderheidsgroepen, verdeeld over de sectoren, zitting 
hadden.. Deze groep zou maximaal vier keer per jaar bij elkaar komen. De doelstelling 
vann deze landelijke groep was het bespreken van (de vorderingen in) het werkplan en 
actuelee kwesties, om zodoende te voorkomen dat het minderhedenbeleid iets werd 
vann 'over u, maar niet met u\" 

Inn 1993 werd de landelijke Kommissie Etnische Minderheden (KEMV) van de Ver-
voersbondd FNV ingesteld. In 1994 kreeg deze commissie in de statuten en reglementen 
formeell  een plaats binnen de structuur van de Vervoersbond FNV. De KEMV kreeg 
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dezelfdee status als de Jongerenadviesraad en de Commissie Vrouwen van de Vervoers-
bondd FNV, hetgeen inhield dat zij gevraagd en ongevraagd adviezen kon geven aan 
bondsorganenn en in overleg met betrokken organen beleid en activiteiten kon ontwik-
kelenn of stimuleren. Bovendien kreeg de KEMV, net als de adviesgroepen voor jonge-
renn en vrouwen, zes zetels in de bondsraad.11 
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Minderhedenbeleidd op de werkvloer 

Inn dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre vakbonden in de praktijk belangen 
vann allochtone NS -werknemers hebben behartigd en hoe (vooral) de Vervoersbond 
FNVV het sinds 1992 opgestelde beleid op de werkvloer heeft toegepast. Welke arbeids-
positiee nemen allochtone werknemers formeel en informeel in bij de NS? In hoeverre 
merkenn individuele werknemers bij specifieke problemen iets van het bondsbeleid? 
Watt doet de bond om deze problemen op te lossen? Welke rol spelen allochtone en 
autochtonee kaderleden hierin? 

Voorr het beantwoorden van deze vragen heb ik me gericht op die bedrijfsonder-
delenn van de spoorwegen waar veel immigranten werkzaam zijn. Uit gesprekken met 
personeelsfunctionarissenn blijkt dat zij niet gelijkmatig over het bedrijf zijn verspreid, 
maarr dat bij bepaalde onderdelen, al vanaf het begin van de werving, relatief veel 
immigrantenn in dienst zijn. Dit is het geval bij Ns-Materieel, Ns-Reizigers en in min-
deree mate Ns-Goederenvervoer. 

Voorr dit deelonderzoek heb ik werknemers en personeelsfunctionarissen geïn-
terviewdd van de bedrijfsonderdelen Ns-Materieel (revisiebedrijf) te Haarlem, NS-
Reizigerss rayon Rotterdam en NS-Reizigers rayon Amsterdam. Bij het revisiebedrijf 
Haarlemm heb ik gesproken met de personeelsfunctionaris, vijf allochtone werk-
nemers,, onder wie een kaderlid van de Vervoersbond FNV, en twee autochtone werk-
nemers,, van wie een (FNV-)kaderlid. Bij Rotterdam-Reizigers heb ik gesproken met 
vierr allochtone werknemers, allen tevens kaderlid van de Vervoersbond FNV, en vier 
autochtonee kaderleden, eveneens van deze bond. Van de laatsten waren er twee volle-
digg vrijgesteld voor vakbonds- en ondernemingsraadstaken en twee werkzaam op de 
werkvloer.. Daarnaast heb ik gesproken met de districtsbestuurder van de Vervoers-
bondd FNV te Rotterdam en met de coördinator Werving en Selectie van de NS aldaar. 
Bijj  NS-Reizigers Amsterdam heb ik gesproken met de personeelsfunctionaris en een 
allochtonee werknemer, tevens kaderlid van de Vervoersbond FNV. Verder heb ik 
gesprekkenn gevoerd met drie leden van de Kommissie Etnische Minderheden van de 
Vervoersbondd FNV (KEMV) , die werkzaam waren bij de NS. 

All ee geïnterviewde werknemers waren lid van een vakbond, de meesten van de 
Vervoersbondd FNV. Deze oververtegenwoordiging van FNV-leden hangt samen met 
hett gegeven dat ik met het merendeel van mijn informanten in contact ben gekomen 
viaa het Secretariaat Etnische Minderheden en de KEMV. De Federatieve Spoorweg-
vakverenigingg (FSV) en de Vervoersbond CNV konden mij voor de onderzochte werk-
vloerenn niet aan informanten helpen. De informanten met wie ik via personeelsfunc-
tionarissenn of via de sneeuwbalmethode in contact kwam, waren óf lid van de Ver-
voersbondd FNV óf van de FSV. 
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Dee geïnterviewde werknemers waren allen tussen de tien en de vijfentwintig jaar in 
dienstt van de NS, vaak al die jaren op dezelfde werkplek. Bij de allochtone informan-
tenn ging het deels om eerste- en deels om tweede-generatie werknemers, van wie de 
meestee van Turkse afkomst. Omdat sommige informanten niet met naam en toenaam 
wildenn worden vermeld, heb ik alle werknemers een fictieve (voor)naam gegeven. 

Inn de interviews heb ik zo veel mogelijk de nu gangbare term 'allochtonen' probe-
renn aan te houden. Dit stuitte echter op een aantal problemen. Ten eerste gebruikte 
niett iedereen die term. De meeste werknemers van de werkplaats Haarlem bijvoor-
beeld,, spraken niet in termen van 'allochtonen' of'minderheden', maar hadden het 
overr Turken', 'Surinamers', 'Indo's', 'Hollanders', 'Marokkanen' of'buitenlanders'. 
Inn de weergave van de gesprekken heb ik de door hen gebruikte terminologie over-
genomen.. Een groter probleem was dat degenen die wél de begrippen 'allochtonen' of 
'minderheden'' hanteerden, daar niet hetzelfde onder verstonden. De een bedoelde 
hierr bijvoorbeeld alleen Turken en Marokkanen en géén Surinamers en Antillianen 
mee,, want, zo was de redenering, de laatsten hadden per slot van rekening de Neder-
landsee nationaliteit. Ook werd hier soms alleen de eerste generatie mee bedoeld, want 
'dee tweede generatie is hier geboren of in ieder geval getogen'. Weer anderen rekenden 
hierr 'alle buitenlanders' onder (al dan niet inclusief Surinamers, Antillianen, Moluk-
kerss en Indische Nederlanders) en hadden het dus bijvoorbeeld ook over Europeanen 
enn Amerikanen. Ik heb dit probleem proberen op te lossen door de informanten 
steedss te vragen wie zij met de gebruikte termen precies bedoelden. Gingen zij uit van 
eenn zeer enge definitie, bijvoorbeeld door onder allochtonen alleen maar Turken en 
Marokkanenn te verstaan, dan probeerde ik ook informatie te krijgen over andere 
immigrantengroepen.. Dit lukte echter niet altijd. 

Hett doel van het onderzoek op de werkvloer was na te gaan wat allochtone werk-
nemers,, voor wie het specifieke beleid was bedoeld, in de praktijk van dit beleid merk-
ten.. Om die reden ligt de nadruk op de ervaringen van allochtone werknemers. Door 
dezee invalshoek is minder aandacht besteed aan autochtone werknemers, tenzij zij 
actieff  waren binnen de vakbond en zodoende 'deel' werden van het uit te voeren 
beleid. . 

Dee formele arbeidspositie van immigranten bij  de NS 

Zoalss ik in het vorige hoofdstuk heb uiteengezet, onderscheiden Brassé en Sikking 
(1986)) een formele en een informele arbeidspositie. Uitgaande van hun omschrijving 
vann deze begrippen ga ik in deze paragraaf na welke arbeidspositie immigranten for-
meell  bij de NS innemen. Hoe groot is hun aandeel in het personeelsbestand van de 
onderzochtee werkvloeren? In hoeverre participeren zij in de ondernemingsraden en in 
(kadergroepenn van de) vakbonden? In de volgende paragraaf ga ik in op hun informele 
positie. . 
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AandeelAandeel in personeelsbestand 

Inn de drie onderzochte NS-onderdelen was zowel het aandeel van allochtone werk-
nemerss in het personeelsbestand als hun gemiddelde functieniveau laag. Het revisie-
bedrijff  in Haarlem had begin jaren zestig ongeveer I.IOO werknemers in dienst. Dit 
aantall  steeg in de jaren zeventig tot 1.200, waarna het in de jaren tachtig daalde tot 
1.0000 en in het begin van de jaren negentig (voor de reorganisatie) was teruggelopen 
tott 900 werknemers. Door de verzelfstandiging van de bedrijfsonderdelen van de NS 
inn 1993 en de daarmee gepaard gaande reorganisatie was het aantal werknemers in 1997 
verderr gereduceerd tot 630. De personeelsfunctionaris van het revisiebedrijf weet deze 
afnamee voornamelijk aan de automatisering, het uitbesteden van taken als schoon-
maakwerkk - waardoor schoonmakers niet langer in dienst waren van de NS - en de 
reorganisatiee waardoor ook taken en functies waren afgestoten. Er waren geen harde 
cijferss voorhanden over het aantal allochtone werknemers; volgens de informanten 
warenn het er op dat moment (1997) ongeveer veertig. Dit zou neerkomen op 6 a 7 pro-
cent,, een percentage dat sinds het begin van de jaren tachtig drastisch is gedaald. Vol-
genss de personeelsfunctionaris werd dit veroorzaakt door de afstoting van (vooral) de 
laagbetaaldee functies, waarin juist veel buitenlandse werknemers werkten. 

All ee allochtone werknemers van de werkplaats waren werkzaam in lagere functies: 
bankwerkers,, carrosseriewerkers, elektriciens, draaiers, timmerlieden en schilders; zij 
vervuldenn geen leidinggevende functies. Dit gold niet alleen voor de 'kantoorfuncties' 
(directiee en staf), maar ook voor de groepschefs op de werkvloer. Zelfs onder de laagste 
categoriee leidinggevenden, de coördinatoren die een paar werknemers onder zich had-
den,, waren volgens de informanten geen allochtonen te vinden. 

Bijj  NS-Reizigers rayon Amsterdam, afdeling rijdend personeel, waren volgens de 
personeelsfunctionariss in 1997 921 werknemers werkzaam. De verdeling was als volgt: 
4500 machinisten, 280 conducteurs, 50 perrondienst, 32 perronopzichters, 33 in- en uit-
gangscontroleurs,, 10 rangeerders en 66 stafondersteunend personeel. Van de 921 
werknemers,, schat deze personeelsfunctionaris, waren er ongeveer 70 a 80 allochtoon. 
Beginn jaren tachtig was dit aantal volgens hem veel hoger. Onder de 1.300 werknemers 
bevondenn zich toen 125 Turken en 125 Marokkanen. De afname van Turks en Marok-
kaanss personeel had een aantal oorzaken. Ten eerste nam het rangeerwerk, waarvoor 
inn de jaren zestig en zeventig veel buitenlandse werknemers waren aangetrokken, door 
automatiseringg af. Ten tweede waren sommige taken, zoals een deel van het rangeer-
werk,, bij de reorganisatie van de NS overgedragen aan NS-Materieel, was het expedi-
tiewerkk naar NS-Goederenvervoer overgegaan en was het schoonmaakwerk, dat ook 
veell  buitenlandse werknemers telde, uitbesteed. Tot slot was een aantal functies, zoals 
diee van stationsassistent, (zo goed als) opgeheven en was er begin jaren tachtig nog 
geenn splitsing tussen NS-Reizigers en NS-Materieel. 

Dee allochtone werknemers waren ook hier geconcentreerd in de lagere functies: 
voornamelijkk als rangeerder (laagste functieniveau) en als in- en uitgangscontroleur 
(opp een na laagste functieniveau). Verder waren zij ook werkzaam als perronopzichter; 
volgenss een Turkse werknemer van Amsterdam-Reizigers waren er van de 35 perron-
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opzichterss acht a tien allochtoon. Zij waren minder vertegenwoordigd in de functies 
conducteurr en machinist; volgens een andere Turkse werknemer waren er ongeveer 
vij ff  a zes allochtone conducteurs en eenzelfde aantal machinisten.' Voorzover beide 
informantenn wisten, was er geen allochtoon personeel in leidinggevende functies. 

Inn het rayon Rotterdam van NS-Reizigers waren 300 conducteurs en 300 machinis-
tenn werkzaam, onder wie volgens een lid van de landelijke Ondernemingsraad van 
NS-Reizigerss ongeveer dertig a veertig allochtone conducteurs en enkele allochtone 
machinisten.. Volgens dit kaderlid was ongeveer een derde van de allochtone conduc-
teurss van Turkse, een derde van Surinaamse en een derde van Marokkaanse afkomst. 
Dee allochtone machinisten waren voornamelijk van Surinaamse en Turkse afkomst. 
Ookk bij NS-Reizigers Rotterdam was sinds de jaren tachtig — net als bij de overige 
bedrijfsonderdelenn van de NS - het aantal 'buitenlandse werknemers' drastisch ge-
daald.. In dit rayon waren in 1997 nog maar vijftien rangeerders en een verwaarloosbaar 
kleinn aantal stationsassistenten in dienst. Dit waren veelal allochtone werknemers. 

ParticipatieParticipatie in de ondernemingsraden en de vakbonden 

Zowell  bij het revisiebedrij f Haarlem, als bij NS-Reizigers Rotterdam en Amsterdam 
warenn drie vakbonden actief: de FSV, de Vervoersbond FNV en de Vervoersbond CNV. 
Hiervann was naar ledental de Vervoersbond FNV het grootst, op de voet gevolgd door 
dee FSV. De Vervoersbond CNV telde maar zeer weinig leden. Hoewel de organisatie-
graadd van immigranten bij de NS ongeveer even hoog was als die van autochtonen 
(volgenss de informanten circa 75 procent), namen zij naar percentage van het leden-
bestandd van de Vervoersbond FNV een marginale positie in. Het precieze aantal al-
lochtonee leden was binnen deze bond niet bekend, wél het aantal leden met een niet-
Nederlandsee nationaliteit. Op 1 september 1993 waren dit er ruim 1.800; exclusief de 
Noord-- en Noordwest-Europeanen ging het om ruim 1.500 werknemers, hetgeen 
neerkomtt op circa 2 procent van het totale ledenbestand. Dit was volgens de bond het 
minimalee aantal, want niet meegeteld waren de allochtone werknemers met een 
Nederlandsee nationaliteit (onder anderen Surinamers, Antillianen en genaturaliseer-
den).11 Het percentage 'etnische minderheden' onder de Nederlandse bevolking was 
toenn circa 6 procent. 

Inn 1997 had alleen de Vervoersbond FNV bij de sector spoorwegen een vakgroep 
etnischee minderheden, en sectoroverstijgend een commissie etnische minderheden 
(dee KEMV) . De vakgroep van de Vervoersbond CNV was toen allang niet meer actief, 
dee FSV heeft nooit een dergelijke vakgroep gehad. Bij de Vervoersbond lijk t ook het 
aantall  actieve allochtone leden het grootst, al was het exacte aantal onbekend. De FSV 
hadd volgens mijn informanten een gering aantal allochtone kaderleden, de Vervoers-
bondd CNV geen. Deze bond telde overigens behalve een klein totaal aantal leden 
slechtss weinig allochtone leden. 

Afgaandee op de zetelverdeling van de lokale ondernemingsraden kan worden 
geconstateerdd dat de Vervoersbond FNV bij alledrie de bedrijfsonderdelen de grootste 
bondd was, gevolgd door de FSV.} De Vervoersbond CNV was in alledrie de bedrijfs-
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onderdelenn beduidend kleiner. De zetelverdeling in de Ondernemingsraad van het 
revisiebedrijff  Haarlem was in 1997 als volgt: zes zeteb voor de Vervoersbond FNV, vijf 
voorr de FSV en twee voor de Vervoersbond CNV. Geen van de OR-leden was alloch-
toon.. De zetelverdeling in de Ondernemingsraad van Rotterdam-Reizigers was in 
19977 vier voor de Vervoersbond FNV, vijf voor de categorale Vakvereniging voor 
Machinistenn en Conducteurs ( W M C ), twee voor de FSV en twee voor de Vervoers-
bondd CNV.4 Ook in deze Ondernemingsraad zat op dat moment geen allochtoon; en-
kelee jaren daarvoor had zowel de Vervoersbond FNV als de FSV nog enkele allochtone 
OR-leden.. Ook in de Ondernemingsraad van Amsterdam-Reizigers - waar de zetel-
verdelingg vier voor de Vervoersbond FNV, vier voor de W M C , drie voor de FSV en twee 
voorr de Vervoersbond CNV was - zaten in 1997 geen allochtone leden. In het recente 
verledenn telde deze raad wel een allochtoon lid. 

Dee informele arbeidspositie van immigranten bij  de NS 

Brassee en Sikking (1986) stellen dat de positie van allochtone en autochtone werk-
nemerss formeel wel gelijk kan zijn, maar dat de feitelijke werkzaamheden die zij ver-
richtenn in de praktijk kunnen verschillen. In hoeverre was hier sprake van in de onder-
zochtee bedrijfsonderdelen? Een paar informanten maakten gewag van gevallen waarin 
zijj  werk kregen opgedragen dat niet door hun autochtone collega's hoefde te worden n 
uitgevoerd.. Zo vertelde Kemal, een Turkse informant van Rotterdam-Reizigers: 

'Alss er weinig werk te doen is, komt het voor dat stationsassistenten papiertjes 
moetenn prikken tussen de rails. Dit is zeer vervelend werk. De ploeg stationsassis-
tentenn bestaat uit autochtone en allochtone jongens. Wanneer er papiertjes tussen 
dee rails weggehaald moeten worden, haalt de chef de autochtone jongens ertussen-
uit,, zodat de allochtone jongens overblijven om dit vervelende werk te doen.' 

Dee meeste opmerkingen en klachten hebben echter betrekking op de verhoudingen 
opp de werkvloer. 

DeDe verhouding met autochtone collega 's 

Dee werkverhouding tussen autochtone en allochtone werknemers was vooral het 
onderwerpp van gesprek in de interviews met de informanten van het revisiebedrijf 
Haarlem.. Na een bezoek aan de kantine (de gesprekken vonden deels tijdens het 
schaftenn plaats) werd mij al duidelijk de werkverhouding en de sociale contacten in 
dezee werkplaats langs etnische scheidslijnen verliepen. Bij binnenkomst was een van 
dee eerste dingen die mij opvielen dat allochtone en autochtone werknemers geschei-
denn van elkaar aan tafel zaten. Mij n informanten verduidelijkten dat er een Turkse 
tafel',, een 'Marokkaanse tafel', een 'gemengde tafel' en een (overwegend) 'Surinaamse 
tafel'' was; aan de resterende tafels zaten (vrijwel) uitsluitend 'Hollanders'. De tafel van 
dee informanten met wie ik de eerste gesprekken voerde, was de 'gemengde tafel'. Deze 
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groepp bestond uit twee Indische Nederlanders (Harry en Richard), een Surinamer 
(Clifï) ,, een Vietnamees (Kenneth) en een 'Hollander' (Ruud). Deze 'Hollander' ver-
teldee dat hij veel Molukse kennissen had (en ook in een buurt had gewoond met veel 
Moluksee bewoners) en dat hij vanwege zijn uiterlijk 'grappenderwijs' ook vaak Ali 
werdd genoemd of Arafat, of voor een Turk of Marokkaan werd gehouden. Het meren-
deell  van dit informantengroepje was tussen de tien en de vijfentwintig jaar werkzaam 
inn de werkplaats Haarlem, als schilder, bankwerker, monteur of elektricien. Zij waren 
niett alleen collega's, maar trokken ook privé met elkaar op. Op mijn vraag of de tafel-
bezettingg altijd zo was, antwoordden zij dat deze min of meer standaard was. Van wie 
dee scheiding precies uitging, werd niet duidelijk; van weerszijden werd naar 'de ander' 
gewezen.. Volgens de informanten kregen allochtone werknemers van hun autochtone 
collega'ss vaak het verwijt 'dat ze bij elkaar klitten'. Omgekeerd kwamen de meeste 
'Hollanders'' ook niet bij hen aan tafel zitten, omdat, aldus een van hen, 'zij vinden dat 
onss eten stinkt'. 

Dee personeelsfunctionaris van NS-Reizigers rayon Amsterdam vertelde dat er in 
hunn kantine eveneens een scheiding was tussen allochtoon en autochtoon personeel. 
Ditt had volgens hem echter niet zozeer met etnische segregatie te maken, maar met de 
hiërarchischee structuur in het algemeen die maakte dat iedereen naar functie bij elkaar 
zatt (rangeerders gescheiden van de conducteurs, conducteurs weer gescheiden van de 
machinisten).. Aangezien allochtone werknemers waren geconcentreerd in bepaalde 
(lage)) functies, kwam dit volgens hem ook in de tafelverdeling terug. Hij gaf een illu-
stratiee van de hiërarchische verhoudingen binnen de NS: 

'Inn het verledenn wass het zo dat de machinisten een eigen kantine hadden. Toen de 
conducteurss en de machinisten werden samengevoegd, waren de machinisten hier 
niett blij mee en vroegen ze waarom ze met "die smurfen" samen een ruimte moes-
tenn delen.' 

Volgenss de vier Turkse informanten van Rotterdam-Reizigers werkte dit 'hiërar-
chischechische denken' discriminatie in de hand, omdat iedere functiegroep zich namelijk 
beterr voelde dan de functiegroep onder zich. Daar de allochtone werknemers voor-
namelijkk in de laagste functieniveaus werkzaam waren, werd op hen het meest neer-
gekeken,, aldus deze informanten. Een van hen, Yassin, verwoordde dit als volgt: 

'Wanneerr een machinist de kantine binnenkomt en hij zegt goedemorgen, dan 
groett iedereen in de kantine terug. Wanneer wij als rangeerders de kantine bin-
nenkomenn en we zeggen gedag, dan wordt er hooguit door de andere rangeerders 
enn stationsassistenten teruggegroet.' 

Hett voornaamste thema dat de allochtone informanten van alledrie de bedrijfsonder-
delenn aansneden, was discriminatie en racisme op de werkvloer; zij zeiden daar regel-
matigg mee te maken te hebben, meestal in de vorm van 'grapjes'. Hieraan maakten 
zichh volgens hen ook coördinatoren en groepschefs schuldig. Richard, een van de twee 
Indischee informanten van het revisiebedrij f Haarlem, gaf een paar voorbeelden van 
racistischee en discriminerende incidenten in de werkplaats, waaronder een voorval 



MinderhedenbeleidMinderhedenbeleid op de werkvloer 125 5 

meee een Ghanese schoonmaakster. De 'Hollanders' spraken nooit tegen haar, zeiden 
haarr niet eens gedag. De 'buitenlanders' deden dit wel. Wanneer de 'Hollanders' over 
haarr spraken, hadden ze het over 'die binnenband' (omdat ze 'zo zwart' was). Een 
andere,, Marokkaanse schoonmaakster werd evenmin door de 'Hollanders' aangespro-
kenn en door de 'buitenlanders' wel. Een van de 'Hollanders' had hem een keer 
gevraagdd waarom hij met haar sprak, 'want ze heeft een hoofddoek en ze stinkt'. 
Harry,, de andere Indische informant van de werkplaats, gaf eveneens een voorbeeld 
vann de houding van collega's en groepschefs tegenover allochtone werknemers: 

'Alss je op de werkplaats rondloopt zonder zichtbaar aan het werk te zijn, dan gaan 
dee Hollandse collega's er gelijk van uit dat je loopt te niksen en zullen ze je hiervan 
beschuldigen.. Ze zullen niet naar je toe komen en vragen wat je aan het doen bent, 
maarr geven het gelijk door aan de chef en deze beschuldigt je er gelijk van dat je 
niett aan het werk bent. Terwijl, als ze je het gewoon zouden vragen zonder de be-
schuldigendee vinger, dan zouden ze erachter komen dat je misschien net iets moet 
ophalenn of net ergens van terugkomt.' 

Volgenss deze informanten moest je 'een hele dikke huid hebben', en kreeg je die naar 
hunn zeggen in de loop der jaren ook wel, wilde je je als 'kleurling' staande houden bij 
dee NS. De overige informanten van het revisiebedrijf beaamden dit. 

Ookk Mohamed, een Turkse informant van Amsterdam-Reizigers, gaf voorbeelden 
vann 'geintjes' en discriminerende opmerkingen op de werkvloer. Mohamed begon in 
19833 als materialenverzorger bij de NS - een baan die hij via zijn vader die destijds ook 
bijj  de NS werkte, had gekregen - en had zich via de functies van stationsassistent en 
rangeerderr in 1990 opgewerkt tot perronopzichter. Hij vertelde over sommige colle-
ga'ss die discriminerende opmerkingen in materieelboekjes schreven en over de porto-
foonn 'grappen' en vervelende opmerkingen maakten over de manier waarop hij en zijn 
allochtonee collega's Nederlands spraken. 

Jan-Willem,, een autochtoon FNV-kaderüd van Rotterdam-Reizigers, kwam met 
eenn soortgelijk verhaal. Deze conducteur, die volledig was vrijgesteld voor vakbonds-
werkk en participatie in de landelijke Ondernemingsraad, was al twintig jaar in dienst 
vann de NS. Hij constateerde dat de werkverhoudingen tussen autochtonen en alloch-
tonenn in zijn beginjaren bij de NS veel beter waren dan in recentere jaren. Vroeger 
warenn er volgens hem ook wel pesterijen over en weer, 'maar in het algemeen was er 
eenn enorm respect voor elkaar'. Vandaag de dag (1997) werden er naar zijn mening 
veell  meer gemeende ('met een serieuze ondertoon') racistische opmerkingen gemaakt: 

'Jee merkt dat in de kantine. Je hoort dezelfde mensen van wie je weet dat ze buiten 
hett gezichtsveld van de betrokkenen opmerkingen maken die onder de gordel zijn, 
ookk in hun bijzijn opmerkingen plaatsen die pijn doen. Ik merk het ook aan din-
genn die op muren en op treinen worden geschreven. Maar er staan bijvoorbeeld 
ookk behoorlijk vervelende opmerkingen op muren van de conducteursruimten, 
diee zijn vrijwel zeker door conducteurs geschreven. Zo ook opmerkingen in mate-
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rieclbockjes,, ze weten wie op de trein heeft gezeten. Als er dan een taaifoutje in het 
boekjee staat, wordt daaronder een denigrerende opmerking gezet. Allemaal heel 
ergg stiekem, maar ook steeds openlijker ten opzichte van elkaar. Zo ervaar ik het. 
(...)) Je merkt veel meer daadwerkelijk gemeende racistische opmerkingen dan vroe-
ger.. Toen was het inderdaad zo dat je weleens grapjes kon maken. Ook dat deed 
somss weleens zeer, over en weer kon dat zeer doen. Maar nu zit er een veel serieu-
zeree ondertoon in. Je merkt nu duidelijk dat mensen meer durven te discrimine-
ren,, meer durven te zeggen, omdat het toch op een of andere manier legitiemer 
wordtt om iemand op basis van afkomst te beoordelen en degene daarmee klein te 
houden.. Als je vroeger aan tafel met elkaar zat te eten, dan was er bij een opmerking 
off  bij een mop altijd wel iemand aan de tafel die vond dat dit niet kon of daar com-
mentaarr op had. Tegenwoordig is dit minder. Dit merk ik zelfs bij mezelf, ik rea-
geerr ook niet meer overal op. Je grenzen zijn ergens verlegd. Je bent het er wel niet 
meee eens, maar het moment dat je je mond opendoet is verder komen te liggen. En 
datt is heel beangstigend.' 

DeDe verhouding met chefs 

Bijj  de klachten die hierboven zijn beschreven, zou de leiding in theorie moeten ingrij-
pen.. De informanten van de werkplaats Haarlem ondervonden echter dat ze met 
klachtenn over discriminatie en racisme niet bij de groepschef terechtkonden. Deze 
maaktee zich volgens hen zelf ook vaak schuldig aan 'grapjes' en opmerkingen en was 
zoo deel van het probleem. Harry vertelde over een voorval waarbij een Indische elek-
tricienn cassettebandjes met Indonesische muziek had meegenomen om af te spelen in 
dee cabine waarin hij werkte. De chef stelde dat 'als hij die teringherrie niet uitzette', hij 
hemm 'eigenhandig uit de cabine zou sleuren'. Dit werd weliswaar gekscherend 
gebracht,, maar het bandje moest wél uit. Volgens zijn collega's van 'de gemengde 
tafel'' was dit een duidelijk geval van discriminatie. Wat stoorde was dat het om Indo-
nesischee muziek ging ('teringherrie'), want in de werkplaats werd altijd 'loeiharde' 
muziekk gedraaid en daar werd nooit over geklaagd. Harry gaf aan dat hij zelf mede 
vanwegee dit soort incidenten al zó vaak conflicten met coördinatoren en groepschefs 
hadd gehad, dat het hem verbaasde dat hij er nog werkte. Ook een Turkse informant 
vann het revisiebedrij f, Mustapha - een politiek vluchteling die daar sinds 1984 werk-
zaamm was - stelde dat de coördinatoren en groepschefs zich net zo schuldig maakten 
aann discriminerende opmerkingen als autochtone collega's. Hij had herhaaldelijk aan-
varingenn met collega's over racistische opmerkingen: 

'Wanneerr je bijvoorbeeld tussen twee werkzaamheden in even niets te doen hebt, 
dann is het gebruikelijk dat je schoonmaakt. Wanneer ik daarmee bezig ben, dan 
wordtt vaak opgemerkt "Ja goed zo, maak jij maar schoon, dat is toch Turken-
werk.""  En dit soort opmerkingen wordt niet alleen door collega's gemaakt, maar 
ookk door coördinatoren.' 
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Hijj  liet dit evenwel nooit over zijn kant gaan en gaf altijd weerwoord, met als resultaat 
datt hij met die betreffende collega of coördinator steevast problemen kreeg. Dit werd 
dann vervolgens weer tegen hem gebruikt bij beoordelingsgesprekken of wanneer er 
eenn nieuwe coördinator moest worden aangesteld: 'Dan val ji j af, omdat het heet dat je 
problemenn hebt met je collega's.' Hij had zich een aantal keren hierover beklaagd bij 
dee groepschef, die wel had toegezegd er iets aan te doen, maar uiteindelijk niets deed. 
Daaropp was hij naar 'de chef van de groepschef gestapt, maar ook die had ondanks 
eenn toezegging (nog) geen concrete stappen ondernomen. 

Dee vier Turkse informanten van Rotterdam-Reizigers meenden dat sommige 
chefss allochtone werknemers koeioneerden omdat zij eraan gewend waren geraakt dat 
dee eerste generatie buitenlandse werknemers overal 'ja en amen' op zei. De tweede 
generatiee was volgens hen een stuk mondiger en pikte dit soort gedrag niet meer. Een 
vann hen, Malik, illustreerde dit aan de hand van een aanvaring met hun chef: 

'Dee chef kon het kennelijk niet goed hebben dat wij zo goed met elkaar optrokken. 
Wijj  moesten een keer met z'n tweeën aan dezelfde trein werken. Ik moest als ran-
geerderr de remmen van de trein testen, en hij [zijn collega] moest als stationsassis-
tentt de rol, waarop de bestemming van de trein staat aangegeven, goed draaien. We 
verlietenn samen pratend en lachend de kantine. De chef zag ons samen lopen en 
heeftt ons toen staande gehouden met de vraag waar we samen naar toe dachten te 
gaan.. We vertelden hem dat we gewoon aan het werk gingen. De chef zei dat we 
apartt aan het werk moesten. Wij legden uit dat we aan dezelfde trein moesten wer-
ken.. Vervolgens stond de chef erop dat we gescheiden naar de trein toe moesten lo-
pen,, ieder via een andere trap. Toen hebben we hem duidelijk gemaakt dat hij niets 
tee vertellen had over de manier waarop we naar de trein liepen en over welke trap 
wee dat deden. Het enige waar hij mee te maken had, was dat het werk goed gebeur-
dee en op tijd gedaan werd. De chef verwacht nog steeds dat buitenlandse werkne-
merss overal "ja en amen" op zeggen, een onderdanige houding aannemen en "ja 
meneer,, nee meneer" zeggen, en nooit de chef tegenspreken. De jongens die hier 
zijnn opgegroeid hebben dit veel minder, laten veel minder over zich heen lopen. Als 
ietss hen niet bevalt, dan zullen zij er eerder wat van zeggen dan de eerste generatie.' 

Dee houding van de vakbond en de Ondernemingsraad 

Inn hoeverre bieden vakbonden uitkomst bij problemen die samenhangen met de ver-
houdingenn op de werkvloer? In hoeverre doen allochtone werknemers een beroep op 
dee vakbond? Wat het laatste betreft blijken er verschillen te zijn tussen werknemers: 
eenn aantal van hen doet, hoe kwetsend zij de werkverhoudingen ook ervaren, nooit 
eenn beroep op de vakbond. Een goed voorbeeld hiervan is de al eerder genoemde groep 
informantenn van het revisiebedrij f Haarlem. Hoewel zij het ene na het andere, volgens 
henn racistische of discriminerende incident beschreven, gaven ze een ontkennend ant-
woordd op mijn vraag of ze dit ooit bij hun vakbond hadden gemeld. Dit had niks met 
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lidmaatschapp van een vakbond te maken; alle werknemers die ik sprak, waren immers 
lidd van een vakbond? Kennelijk zagen zij de vakbeweging niet als een orgaan waar ze 
mett dit soort problemen terechtkonden. Dat sommigen uit de groep zich in het alge-
meenn niet zo met vakbonden bezighielden, bleek uit het feit dat twee van hen niet pre-
ciess wisten van welke bond zij lid waren. Richard, een van de Indische Nederlanders, 
zeii  in eerste instantie dat hij lid was van de FNV. Zijn 'Hollandse' collega, Ruud, corri-
geerdee hem vervolgens, met de mededeling dat hij er zelf voor had gezorgd dat 
Richardd lid werd van de FSV. Waarop Cliff (de Surinamer) en Richard antwoordden: 
'Allemaall  één pot nat. Het maakt niet uit, ik ben lid van een bond.' De andere Indi-
schee informant, Harry, was overtuigd lid van de FSV. Volgens hem was deze bond veel 
radicalerr dan de andere bonden. Ook hij was echter, ondanks zijn positieve beeld, 
nooitt met klachten naar de bond gestapt. Kennelijk viel dit soort klachten voor hem 
niett onder diens werkterrein. Deze informanten zochten de oplossing eerder in het 
aankaartenn van problemen bij de chef en het aangaan van de confrontatie met colle-
ga'ss die zich aan discriminerende opmerkingen en gedragingen schuldig maakten. 

Wanneerr werknemers wél bij een vakbond willen aankloppen, kan dat op verschil-
lendee niveaus. Zij kunnen een beroep doen op vrijwilligers die actief zijn binnen de 
bondd (kaderleden, onbezoldigde bestuurders) of op bezoldigden (bestuurders, be-
leidsmedewerkerss of bondsmedewerkers die individuele klachten van leden behande-
len).. In het onderstaande komt alleen de verhouding van allochtone werknemers met 
kaderledenn en bestuurders aan de orde. In hoeverre zetten kaderleden zich volgens de 
allochtonee informanten in voor specifieke belangenbehartiging? 

Dee manier waarop vakbondscontactpersonen problemen oppakken, lijk t van groot 
belangg voor de uitkomst van conflicten.5 Dit blijkt onder andere uit het verhaal van 
eenn van de Turkse informanten (Yassin, zelf overigens ook FNV-kaderlid) van Rotter-
dam-Reizigers,, die veel steun vann zijn vakbondscontactpersoon had gehad bij een con-
flictflict  met zijn groepschef. Aan dit conflict was volgens hem een reeks racistische inci-
dentenn voorafgegaan, die hij, om het conflict in een context te plaatsen, eveneens aan 
dee contactpersoon had medegedeeld. Deze contactpersoon had hier onmiddellijk 
werkk van gemaakt en uiteindelijk was het conflict in Yassins voordeel beslecht. 

Mustapha,, de Turkse informant (en FNV-kaderlid) van de werkplaats Haarlem 
daarentegen,, vertelde dat hij ronduit negatieve ervaringen had met het binnen de vak-
bondsafdelingg aankaarten van racisme en discriminatie op de werkvloer. Hij had een 
gesprekk hierover gevoerd met de vakbondscontactpersoon, en daarbij tevens een ge-
sprekk aangevraagd met de districtsbestuurder. Deze contactpersoon had de zaak ech-
terr niet doorgespeeld naar de bestuurder, omdat 'hij het erg druk had en weinig tijd 
hadd voor dit soort zaken'. Mustapha had daarop de kwestie ook besproken met de 
vakbondsafdeling.. Zijn ervaring was echter dat alles wat hij tegen kaderleden van de 
vakbondsafdelingg vertelde, werd doorgegeven aan de leiding van de werkplaats Haar-
lem,, waardoor hij het vertrouwen in hen was verloren. Volgens hem was het grote pro-
bleemm dat er geen enkele allochtoon werkte in een hogere (leidinggevende) functie. 
Zelfss onder de coördinatoren, de laagste categorie leidinggevenden, waren geen werk-
nemerss uit etnische minderheidsgroepen te vinden. Dit was voor hem tekenend voor 
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welkk soort bedrijf de NS was. Dit gold volgens hem evenzeer voor de vakbond; tot voor 
kortt waren er geen immigranten in bestuurdersfuncties. Sinds 1997 waren er naar zijn 
zeggenn ongeveer vier allochtone districtsbestuurders bij de Vervoersbond FNV aan-
genomen. . 

Datt autochtone kaderleden in een aantal gevallen anders aankeken tegen Machten 
overr discriminerende opmerkingen en 'grapjes', bleek onder andere uit een gesprek 
mett Gerrk, een autochtone informant van de werkplaats Haarlem. Deze schilder was 
meerr dan twintig jaar werkzaam in het revisiebedrij f en was behalve kaderlid van de 
Vervoersbondd FNV voorzitter van de lokale Ondernemingsraad én vertrouwensper-
soonn voor (vrouwelijke) werknemers van de NS in het geval van klachten over seksuele 
intimidatiee en ongewenste intimiteiten. In principe konden werknemers ook met an-
deree klachten, zoals discriminatie op grond van huidskleur of seksuele geaardheid, bij 
hemm (als vertrouwenspersoon) terecht. In de praktijk was dit nog niet gebeurd. Volgens 
hemm kwam dit omdat discriminatie en racisme op de werkvloer minder speelden. Er 
werdenn naar zijn zeggen wel racistische 'grapjes' gemaakt, maar dat kwalificeerde hij als 
'minderr ernstig', mede omdat het over en weer was. Hij gaf hier een voorbeeld van: 

'Hett [racistische grapjes] is minder ernstig. Ik noem bijvoorbeeld alle Turken Ali . 
Datt zeg ik ook tegen mijn Turkse collega's, "All e Turken heten Ali. " Waarop 
Turksee collega's tegen mij weer zeggen, "Ja, en alle Hollanders heten Piet." Dit 
gaatt gewoon over en weer en daar is niets ernstigs aan. Dit soort grapjes is gewoon 
gebruikelijkk op de werkvloer. Ik word bijvoorbeeld kabouter door mijn collega's 
genoemd,, omdat ik zo klein ben. (...) De discriminatie tussen bijvoorbeeld Suri-
naamsee groepen, Hindoestanen, Javanen, Creolen, is ook niet gering. Dit is toch 
hetzelfdee als grapjes tussen allochtonen en Hollanders.' 

Racistischee 'grapjes' waren volgens Gerrit iets waar werknemers op de werkvloer 
gewoonn tegen moesten kunnen. Om te illustreren dat dit 'lang niet zo'n ernstig pro-
bleem'' was als seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, gaf hij twee voorbeel-
den.. Het eerste voorbeeld betreft een vrouwelijke werknemer die bij hem hulp had 
gezocht,, omdat zij op haar werkplek problemen ondervond met haar mannelijke col-
lega's: : 

'Dezee vrouw belde mij op met de mededeling dat ik direct langs moest komen, 
wantt zij hield het geen minuut langer uit op de plek waar zij zat. Zij werkte sinds 
kortt op een nieuwe werkplek en deelde een kamer met vier mannelijke collega's. 
Hett begon al meteen toen ze de eerste dag de kamer binnenkwam, dat de mannen 
haarr met hun ogen begonnen uit te kleden. Na een week heeft deze vrouw al de 
telefoonn gepakt met de mededeling dat zij het geen minuut langer op de plek uit-
hield.' ' 

Uitt dit voorval bleek volgens hem dat dergelijke kwesties vrouwelijke werknemers 
'diepp en acuut*  raken. Dit was, meende hij, niet het geval bij 'grapjes' op basis van 
iemandss afkomst of huidskleur, die hadden 'lang niet het acute effect' en waren 'lang 
niett zo kwetsend'. Hij stelde dat het aan de betrokken persoon zelf lag of deze wel of 
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niett met dit soort 'grapjes' kon omgaan. Om te verduidelijken dat deze veel minder 
ingrijpendd waren en dat de manier waarop iemand hiermee omging van doorslagge-
vendd belang was, gaf hij een voorbeeld van een Antilliaanse collega die jarenlang met 
racistischee op- en aanmerkingen te maken had gehad: 

'Dezee Antilliaanse collegaa is op zijn negentiende naar Nederland gekomen. De eer-
stee jaren dat hij bij NS werkte, kon hij goed omgaan met de grapjes die gemaakt 
werdenn en deed hij ook gewoon mee. Naarmate hij ouder werd, ging hij er zich 
steedss meer aan storen en kon hij er steeds minder tegen. Die man werkte toen al-
weerr negentien a twintig jaar bij NS. Hij is uiteindelijk naar de Antillen terug-
gegaan,, omdat hij er niet meer tegenkon.' 

Gerritt gaf dit voorbeeld ter illustratie van het 'feit' dat zulke 'grapjes' niet zo'n direct 
effectt hadden en 'minder diepe wonden' maakten. Tegelijkertijd is het echter een 
goedee illustratie van het tegenovergestelde: dit voorbeeld laat juist zien dat discrimine-
rendee opmerkingen wel degelijk dezelfde uitwerking kunnen hebben als seksuele inti-
midatiee of ongewenste intimiteiten; in beide voorbeelden definieert de betrokken 
werknemerr de situatie op de werkvloer als onhoudbaar. 

Ditt FNV-kaderlid lijk t bepaalde vormen van discriminatie en racisme uiteindelijk 
niett serieus te hebben genomen. Dit zou kunnen worden afgedaan als een incident, 
'iemandd die er toevallig zo over denkt', ware het niet dat het hier gaat om een vertrou-
wenspersoon,, iemand waarbij werknemers worden geacht met dit soort klachten te-
rechtt te kunnen. Tevens was deze informant voorzitter van de lokale Ondernemings-
raadd en onderhield hij goede contacten met het plaatselijke afdelingsbestuur. Er lijk t 
eenn discrepantie te zijn tussen wat de vakbond denkt te weten over de aanwezigheid 
vann racisme en discriminatie op dee werkvloer en wat werknemers als racisme en discri-
minatiee ervaren. 

Dee allochtone informanten bleken geen of nauwelijks contact te hebben met de dis-
trictsbestuurderr van hun bond. Dit gold niet alleen voor de passieve leden, maar ook 
voorr sommige kaderleden. De districtsbestuurder is echter de eerstverantwoordelijke 
bezoldigdee op het niveau van de werkvloer. Dit ligt anders voor de landelijke bestuur-
derr van de sector spoorwegen van de Vervoersbond FNV. Deze heeft de doelgroep min-
derhedenn in zijn takenpakket en begeleidt de KEMV. De rol en inzet van de landelijke 
bestuurderr hing volgens een aantal kaderleden van de KEMV af van de persoon: de ene 
bestuurderr zette zich meer in dan de andere. Ahmet, een KEMV-lid werkzaam bij NS-
Reizigerss rayon Amersfoort: 'De vorige bestuurder was echt een goeie vent die zich echt 
hardd maakte voor ons. De nieuwe bestuurder is wat dat betreft een achteruitgang.' 

Allochtonee werknemers kunnen ook bij allochtone kaderleden terecht met proble-
menn op de werkvloer. Dit werd een aantal keren geïllustreerd door de vier Turkse 
informantenn (en FNV-kaderleden) van Rotterdam-Reizigers en leden van de KEMV. 
Zijj  vertelden dat allochtone werknemers die bijvoorbeeld problemen hadden met ver-
lof-- of vakantieregelingen regelmatig hun hulp inriepen. Daarnaast had de KEMV een 
aantall  keren getracht doorstroomprojecten voor allochtone werknemers van de grond 
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tee krijgen. Dit alles gebeurde met wisselend succes. Yassin, een van de Turkse kader-
ledenn van Rotterdam-Reizigers gaf een voorbeeld van een conflict over de vakantie-
regelingenn tussen allochtone werknemers en hun groepschef: 

'Binnenn de rangeerdersgroep waarin die allochtone werknemers werkzaam waren, 
hebbenn wij, ik werkte toen nog als rangeerder, met de vorige groepschef een rege-
lingg getroffen, waardoor het mogelijk was om de vakantiedagen van het ene jaar op 
tee sparen en dan het jaar daarop vijf a zes weken ononderbroken zomervakantie op 
tee nemen. Dit was een algemene regeling die niet specifiek voor allochtonen gold. 
Ditt systeem werkte goed. De nieuwe groepschef wilde echter van die regeling af en 
heeftt die teruggedraaid. Volgens ons kon hij dat niet maken, omdat het om een op 
schriftt vastgestelde regeling ging. De werknemers vertelden echter dat de groeps-
cheff  een brief had laten rondgaan waarin werd meegedeeld dat de regeling terug 
werdd gedraaid en dat de werknemers deze brief moesten ondertekenen. De werk-
nemerss waren in de veronderstelling dat dit verplicht was. Maar wat in feite was ge-
beurd,, was dat de groepschef een voorstel had doen laten rondgaan om de regeling 
aff  te schaffen en dat de werknemers door ondertekening van de brief hiermee in-
gestemdd hadden. 21e waren helemaal niet verplicht geweest om de briefte onderte-
kenen,, zoals de personeelschef het had doen laten voorkomen. Als zij het hier niet 
meee eens waren, dan hadden ze dit gewoon kunnen weigeren. Nu was de regeling 
afgeschaft,, terwijl een deel van de werknemers wel het voorgaande jaar vakantie-
dagenn had ingeleverd, maar nog geen langere vakantie ervoor in de plaats had ge-
had.. Wij konden toen niet meer veel doen voor deze mensen, omdat zij zelf met het 
voorstell  van de groepschef hadden ingestemd/ 

Hett succes van het slagen van belangenbehartiging door de KEMV of de vakgroep 
Etnischee Minderheden van de spoorwegen hing volgens de Turkse kaderleden van 
Rotterdam-Reizigerss mede af van de eigen inzet van allochtone werknemers. Zij illus-
treerdenn dit aan de hand van een voorbeeld uit Den Haag, waarbij allochtone werkne-
merss een doorstroomproject wilden om conducteur of machinist te kunnen worden. 
Dee NS wilde hier in eerste instantie niet aan. De werknemers hadden toen, via een al-
lochtoonn kaderlid uit Den Haag die lid was van de vakgroep, de hulp ingeschakeld van 
dee vakgroep. Enkele leden van die vakgroep waren vervolgens naar Den Haag gegaan 
enn hadden een dag belegd waarop zij informatie verschaften over hoe een vergelijkbaar 
projectt in Rotterdam van de grond was gekomen en hoe de werknemers in Den Haag 
hethet konden aanpakken. Het doorstroomproject in Den Haag is er uiteindelijk geko-
men.. Dit was volgens de Turkse kaderleden mede te danken aan de goede opkomst op 
dee informatiedag. De bijeenkomst was naar hun zeggen overigens ook voor de bond 
eenn succes, omdat de vakgroep die dag 20 a 25 leden van andere bonden naar de FNV 
hadd overgeschreven. 

Eenn van de basisvoorwaarden om wat gedaan te krijgen, was volgens deze Turkse 
kaderledenn dat werknemers 'moeten willen en durven vechten voor hun zaak' en dit 
'ookk durven aan te kaarten bij de leiding. Was dit niet het geval, dan kon de vakgroep 
ookk niet veel doen, want die was geen partij in het conflict. Zo waren zij een keer bena-
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derdd door werknemers die het niet eens waren met een nieuwe beleidsmaatregel. Vol-
genss die regel werden allochtone rangeerders getest op hun Nederlandse taalbeheersing 
teneindee na te gaan in hoeverre die voldoende was om die functie te kunnen uitoefenen. 

'Hett bezwaar van de allochtone werknemers was dat zij niet inzagen waarom ze nu 
inn ene getest moesten worden op hun taal om een functie te vervullen die zij al 
jarenn vervulden. Dit probleem is besproken in de adviesgroep. De adviesgroep 
heeftt daarop besloten een bijeenkomst te beleggen waarop zij in de eerste plaats de 
werknemerss van de desbetreffende afdeling uitnodigde om een voorbespreking van 
hett probleem te houden. Het tweede dagdeel zouden betrokken functionarissen 
vann de NS en ook bonden worden uitgenodigd om samen met de werknemers het 
probleemm te bespreken. Dit zou een openbare zitting zijn. Op de ochtend van de 
geplandee zaterdag waren er welgeteld twee allochtone werknemers verschenen. 
Eenn van hen was een neef van een lid van de adviesgroep, de andere was een alloch-
tonee werknemer die niet eens werkzaam was bij desbetreffende afdeling, maar in de 
krantt had gelezen dat de FNV een bijeenkomst voor allochtone werknemers had 
georganiseerd.. Toen vervolgens de functionarissen in de zaal kwamen en zagen hoe 
magerr de opkomst was, stelden zij vast dat het hier niet om een collectief probleem, 
maarr om een probleem van individuele werknemers ging. Hier waren andere ma-
nierenn voor om dit op te lossen dan het beleggen van een bijeenkomst. Nou, dan 
voell  je je ook mooi in je hemd gezet,' 

alduss MaÜk. 

Hiervoorr is gebleken dat immigranten in de ondernemingsraden van de NS zijn onder-
vertegenwoordigdd (en in 1997 daarin zelfs geheel ontbraken). In hoeverre deze raden 
eenn rol kunnen spelen in de verbetering van de arbeidspositie van allochtone werkne-
mers,, wordt in de casestudie rond het conducteursconflict in Rotterdam belicht. Hier 
gaa ik in op de verklaringen die werden gegeven voor die ondervertegenwoordiging. De 
belangrijkstee manier om bij de NS in de Ondernemingsraad te komen, is via de lijsten 
vann vakverenigingen. 

Volgenss Mustapha, het Turkse FNV-kaderlid van de werkplaats Haarlem, was het 
ontbrekenn van een allochtoon kaderlid in de lokale Ondernemingsraad te wijten aan 
'bewustee obstructie van de vakbondsafdeling'. Hij vertelde dat er op de kandidaten-
lijstt van de Vervoersbond FNV voor de laatste lokale OR-verkiezingen weliswaar een 
Turkss en een Schots kaderlid stonden, maar onderaan op de lijst, op een onverkies-
baree plaats. Het Schotse kaderlid was uiteindelijk toch met voorkeurstemmen in de 
Ondernemingsraadd terechtgekomen. Volgens Mustapha werd 'ook de Schot' niet ge-
accepteerdd en als buitenlander (en volgens hem dus als buitenstaander) gezien. Hij gaf 
nogg een ander voorbeeld hieromtrent: 

'Err was een vacature voor de sectorraad. Niemand had er interesse voor getoond en 
niemandd wilde de plaats innemen. Toen heeft de Schotse werknemer zich hiervoor 
opgegeven.. Maar dat wilde het afdelingsbestuur niet. 21e hebben toen iemand 
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anderss gezocht en deze net zo lang onder  druk gezet totdat hij  deze plek in zou 
nemen.. Nu zit deze persoon in de sectorraad en niet de Schot.' 

Omar,, een van de Turkse FNV-kaderleden van Rotterdam-Reizigers, stak de hand in 
eigenn boezem. Volgenss hem werd de ondervertegenwoordiging van allochtone werk-
nemerss in ondernemingsraden en binnen vakbonden veroorzaakt door  het geringe 
animoo onder  deze werknemers zelf om actief te worden. 

Ookk de meeste autochtone kaderleden waren van mening dat allochtone werkne-
merss moeilijk voor  dit soort zaken zijn te porren. Sommigen verhaalden van de moeite 
diee het hen kostte om een allochtone werknemer te vinden voor  de OR-kandidaten-
lijst .. Bovendien was volgens Peter, een van de autochtone FNV-kaderleden van Rotter-
dam-Reizigerss en tevens lid van de landelijke Ondernemingsraad van NS-Reizigers, 
hett  probleem bij  veel allochtone kaderleden dat 'j e niet veel aan ze hebt'  en 'dat er  tij -
denss de vergaderingen niets uit komt' . Dit had naar  zijn mening te maken met een 
beperktee beheersing van de Nederlandse taal en een gering opleidingsniveau: 

'Hett  probleem is dat we dan kritie k krijgen, van dat het wel leuk is dat we een 
allochtoonn op de lijst zetten, maar  als die vervolgens drie jaar  lang z'n mond niet 
opendoet,, heb je er  ook niets aan. Dan heb je gewoon met niveau te maken. Dat is 
eenn hele discussie. Je kan heel leuk positieve-actiebeletd voeren. En dat hebben we 
gedaann en ik sta er  ook achter. Maar  ja, ik heb ook met eigen ogen gezien dat je er 
eigenlijkk  geen bal aan hebt. Ik ken geeneen allochtoon in het overleg die werkelijk 
eenn wezenlijke bijdrage heeft geleverd. In de lokale Ondernemingsraad zie je wel 
allochtonen,, alleen komt er  weinig uit. Het probleem is dat ze gewoon een enorme 
taalbarrièr ee hebben en je zit daar  niet met de minsten te praten. Het onderne-
mingsraadwerkk heeft veel te maken met onderhandelen en overtuigen. Je moet ver-
schrikkelij kk  goed kunnen babbelen en je moet ze goed op een rijtj e hebben. Je moet 
stukkenn kunnen lezen en snappen wat er  staat. En lezen en snappen zijn twee 
verschillendee zaken. Dat heeft gewoon met niveau te maken. Dit geldt trouwens 
niett  alleen voor  ondernemingsraden. Als je in een lokale Ondernemingsraad niet 
uitt  de voeten kan, kom je ook in een kadergroep niet uit de verf. We hebben mor-
genn sectorraad. Daar  zullen ongetwijfeld een paar  allochtonen bijzitten. Die horen 
hett  aan. Ze beleven het ook zo. Ze roeren zich wel in hun allochtonenwereldje, 
wantt  ze pikken wel dingen op. Want dat is weer  het dubbele, zij  staan op hoog 
niveauu binnen hun eigen cultuur. Waarom? Zij  komen overal binnen de bond. Zij 
pratenn met bestuurders, en dergelijke. Zij  kunnen het in hun eigen groep waar-
schijnlij kk  fantastisch uideggen. In die zin heeft het wel een functie.' 

Opp mijn vraag waarom er, als de beheersing van de Nederlandse taal het probleem 
was,, geen leden van Surinaamse of Antilliaanse afkomst in de Ondernemingsraad 
zaten,, merkte hij  op dat er  tevens een mentalitcitskwestie meespeelde. Allochtone 
ledenn hadden volgens hem een minder  grote mond en meer  respect voor  'het gezag' 
dann autochtone leden. Dit verschil was naar  zijn zeggen ook terug te zien tussen 
autochtonee leden onderling uit verschillende delen van Nederland: 
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'Hett heeft volgens mij ook, maar dat is een lastig onderwerp, te maken met cultuur. 
Watt ik merk bij allochtonen is dat ze toch wel een enorme barrière hebben naar de 
baass toe. De baas is toch wel iets verais. Dan heb je natuurlijk meteen al een pro-
bleem.. Want als je met die gedachte in een ondernemingsraad zit, dan wordt het 
duss nooit wat. Je moet altijd vinden dat jij meer bent dan de baas. De Wet op de 
Ondernemingsraadd zit zo in elkaar, het doel van die wet is overleg op gelijkwaardig 
niveau.. Als je dan een stukje hoger gaat zitten, kan je altijd nog een stukje zakken en 
dann zit je nog op gelijk niveau. Maar dat heeft met mentaliteit te maken. Jij moet 
vindenn dat hij jou serieus moet nemen. Als je al een wat natuurlijke barrière voor 
gezagg heb, dan kom je nooit in een onderhandelingspositie, dan ben je altijd in het 
nadeel.. Ik ben voor een onderhandelende ondernemingsraad, nou ben ik ook geen 
doorsneee Nederlander wat dat betreft hoor, en dat vergt een andere mentaliteit. Een 
mentaliteitt van "Niet luisteren baas? Dan gaan wij zorgen dat het erdoor komt." En 
daarr kunnen veel mensen niet tegen. Met name allochtonen, die slaan dicht, zijn 
bangg voor hun baan. Het is niet zo dat zij meer te vrezen hebben voor hun baan dan 
Nederlanders.. Nee, het is puur cultuur. Als je binnen Nederland zelf kijkt, zie je 
hetzelfdee verschil ook tussen het Zuiden en het Noorden. In het Zuiden heb je veel 
meerr het katholicisme. In het Noorden heb je van oorsprong meer de protestanten, 
diee hebben meer van "We gaan ervoor." In het overleg zitten een paar uit het Zui-
den,, daar word je helemaal gek van. Die willen alles onder het genot van een glas 
bierr regelen. Mijn ervaring is dat je dan helemaal niks regelt.' 

Eenn veelgehoorde klacht van de autochtone kaderleden was dat als allochtonen zich al 
inzettenn voor vakbondswerk of in de Ondernemingsraad, zij zich naar hun zeggen 
alleenn bezighielden met specifieke 'allochtonenbelangen' en niet meepraatten over het 
algemenee belang. Volgens Klaas, FNV-kaderlid van Rotterdam-Reizigers, kwamen al-
lochtonee werknemers alleen maar naar de vergaderingen van de vakbondsafdeling als 
err 'allochtonenbeleid' op de agenda stond. Ook Jan-Willem, een ander FNV-kaderlid 
vann dit rayon was deze mening toegedaan. Hij vond dat er minder in termen van spe-
cifiekee belangen van etnische groepen moest worden gedacht, en meer vanuit klasse-
belangen: : 

'Hett is te veel gericht op de eigen situatie. Laat ik een voorbeeld noemen, het 
begintt heel klein. In het bestuur van onze vakbondsafdeling in Rotterdam, als daar 
opp de agenda staat "allochtone werknemers", dan komen ze ook. Op het moment 
datdat het er niet staat, zijn ze er niet. Dat geldt voor mezelf natuurlijk ook, als ik op de 
agendaa niets zie dat me interesseert, kom ik niet. Er zou veel meer gewonnen wor-
den,, en dat geldt voor vrouwen, allochtonen, dat geldt eigenlijk voor ieder mens, 
alss er niet alleen naar de eigen positie wordt gekeken, maar ook naar die van de 
anderen.. Als men daar ook een mening over heeft, en daar ook over meediscus-
sieert.. Probeer het zo breed mogelijk te trekken. En wat ik zie [bij allochtonen] is 
datt wanneer het eigen belang is opgelost, het heel stil wordt. Als er dan weer iets is, 
dann worden mijn collega [Peter] en ik aangesproken. Dat wij vaak worden aan-
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gesprokenn is logisch, omdat wij  ook vaak dingen oppakken. Dan worden we kapot 
gezeurdd en op andere momenten horen we niks. Ik vind, blij f dan komen en blij f je 
dann inzetten. Alleen je eigen belang, zo werkt dat niet. En zo verwerfje je positie 
ookk niet. Daarmee verbijzonder  je jezelf ook en daarmee zet je jezelf ook in een uit-
zonderingspositie.. Probeer  ook over  de andere dingen mee te praten. Probeer  ook 
inn de andere dingen belang te stellen. Probeer  je over  en weer  in elkaar  te verdiepen 
enn probeer  je ook in te zetten voor  elkaar. Als we nu nog positieve actie willen be-
drijven,, dan zullen dat positieve acties voor  totale groepen moeten zijn, niet alleen 
voorr  allochtonen. En dan niet het verbijzonderen, een probleemgeval belichten. Je 
moett  eigenlijk terug naar  het werkelijke belang. Dat je erkent dat je een werkende 
klassee hebt en een heersende klasse. Als je dat kunt erkennen, als je er  nu van uit-
gaatt  dat je allemaal in dezelfde boot zit, dan zijn we op een betere weg.' 

Ditt  kaderlid benadrukte dat het opkomen voor  het 'eigen belang' niet specifiek voor 
allochtonenn en andere doelgroepen gold, maar  ook voor  autochtone kaderleden. Het 
verschill  was volgens hem echter  dat dit minder  zichtbaar  was: dit gebeurde namelijk 
niett  langs etnische scheidslijnen. Daarbij  was 'het eigen belang' van autochtone kader-
ledenn volgens hem vaak makkelijker  te vertalen naar  'het algemene belang': 

'Jee ziet nog wel eens het verschil tussen rijdend personeel en niet-rijdend personeel 
omm de hoek komen. Maar  over  het algemeen heb ik de indruk dat voor  mensen die 
vanuitt  rijdend personeel belangen behartigen, deze belangen makkelijker  te verta-
lenn zijn naar  niet-rijdend personeel, omdat de gemeenschappelijke belangen al vrij 
snell  duidelijk kunnen worden gemaakt. Deze belangen vormen geen bedreiging 
voorr  de andere groep, het verhulde discrimineren komt vaak voort uit bedreiging. 
Zoo is het wel bij  allochtonenbelangen, omdat men dat toch vaak als een bedreiging 
voorr  de eigen positie ziet. Wanneer  het om autochtonen gaat, dan gaat het niet om 
voorkeursposities.. Het wordt niet zo ervaren.' 

Enkelee autochtone kaderleden maar  ook bestuurders meenden dat de verklarin g voor 
dee ondervertegenwoordiging van immigranten in ondernemingsraden en binnen de 
vakbondd ook moest worden gezocht in het te veel in eigen adviesgroepen en commis-
siess blijven hangen en te weinig participeren in algemene raden en commissies. Deze 
critic ii  vonden dat de adviesgroepen en -commissies een functie hadden als opstap 
voorr  het functioneren in algemene raden en commissies. Volgens hen was de tij d 
aangebrokenn dat deze aparte organen werden afgeschaft en dat allochtone leden in de 
algemenee organen integreerden. 

Dee formele positie van allochtone NS-werknemers is in de jaren tachtig en negentig in 
eenn aantal opzichten verschoven. Hun aandeel in het personeelsbestand verminderde, 
enn hoewel er  wel opwaartse mobiliteit was - er  werden steeds meer  allochtone werk-
nemerss perronopzichter, machinist of conducteur- telden de onderzochte NS-afde-
lingenn geen allochtone werknemers in leidinggevende functies en bleef het gemid-
deldee functieniveau laag. Ook binnen vakbonden en ondernemingsraden was hun 
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positiee marginaal. Hun informele positie, in de zin van de werkverhoudingen met 
autochtonee collega's en (directe) leidinggevenden, is een aantal gevallen problema-
tischh te noemen. Daarbij vallen vooral de klachten over discriminatie en racisme op de 
werkvloerr op. Wat deed de Vervoersbond FNV met deze klachten? Soms kwamen deze 
nooitt bij de bond terecht, hetgeen kan worden geweten aan nalatigheid of onwetend-
heidd van werknemers. Het argument kan echter ook worden omgedraaid: kennelijk 
slaagdee deze bond er onvoldoende in om duidelijk te maken dat werknemers ook met 
ditt soort problemen bij hem terechtkonden. Daar waar de klachten de bond wél 
bereikten,, werd hier soms bedroevend mee omgegaan. Ondanks het minderheden-
beleidd van de Vervoersbond FNV en zijn stellingname tegen discriminatie en racisme, 
iss deze bond er niet in geslaagd dit beleid op de werkvloer goed uit te voeren. 

Hett  conducteursproject Rotterdam 

Hoee heeft de Vervoersbond FNV het tweede belangrijke thema van het minderheden-
beleid,, positieve actie, op de werkvloer toegepast? Om dit na te gaan heb ik een door-
stroomprojectt voor allochtone werknemers werkzaam bij NS-Reizigers rayon Rotter-
dam,, het zogeheten conducteursproject, nader geanalyseerd. Ook hierbij gaat het om 
dee rol van de vakbond en de Ondernemingsraad in het verbeteren van de arbeidspositie 
vann allochtone werknemers, vooral wat betreft hun verticale mobiliteit binnen de NS. 

Hett conducteursproject werd geïnitieerd door vier hiervoor reeds genoemde 
Turksee informanten van Rotterdam-Reizigers (Yassin, Malik, Omar en Kemal). Zij 
behorenn allevier tot de tweede generatie en zijn allevier in 1986 als schoonmaker in 
dienstt getreden bij de NS .7 Zij werden meteen lid van de Vervoersbond FNV, omdat zij 
vondenn dat het goed was lid van een bond te zijn en de FNV in de media veel opkwam 
voorr allochtonen. Na tweeëneenhalf jaar werkzaam te zijn geweest als schoonmaker, 
zijnn twee van deze informanten doorgestroomd naar de functie van rangeerder en de 
anderee twee naar die van stationsassistent. Volgens hen stroomden de autochtone 
schoonmakerss daarentegen vrijwel direct door naar een functie als conducteur of 
machinist.. Yassin: 

'Wee waren ervan overtuigd dat wij meer kwaliteiten bezaten dan die autochtone 
jongens.. Toch stroomden zij door naar conducteurs- of machinistenplaatsen en 
kwamenn wij niet verder dan rangeerder of stationsassistent.' 

Inn 1990 besloten ze naar de personeelschef te stappen om aan te geven dat ook zij in 
aanmerkingg wilden komen voor een conducteursfunctie. De personeelschef vond hen 
daarr niet geschikt voor, met als belangrijkste reden dat zij de Nederlandse taal onvol-
doendee beheersten. De vier waren het niet eens met dit besluit. Yassin: 

'Wijj  vroegen wie de personeelschef was om te beoordelen of onze Nederlandse taal 
all  dan niet goed genoeg was. Wij hebben gevraagd naar een onafhankelijke test om 
tee laten vaststellen of ons Nederlands aan het vereiste niveau voldeed. Mocht de 
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testt  uitwijzen dat dit niet het geval was, dan wilden we ons er  wel bij  neerleggen. 
Diee test hebben we echter  nooit gekregen.' 

Bovendien,, als de beheersing van de Nederlandse taal de grootste belemmering was, 
dann kon dat toch verholpen worden door  het volgen van een taalcursus? Ze wisten dat 
err  in Amsterdam een doorstroomproject was, waar  aan allochtone werknemers een 
taalcursuss Nederlands op de werkvloer  (NODV) werd gegeven, gericht op een promotie 
naarr  een hogere functie. Ze dienden daarop een verzoek in een dergelijke taalcursus te 
mogenn volgen, maar  ook dat zag de personeelschef niet zitten. De vier  lieten het hier 
niett  bij  en vroegen raad aan hun vakbondscontactpersoon. Deze was het met hen eens: 
alss de beheersing van de Nederlandse taal het probleem was, moesten zij  in aanmerking 
kunnenn komen voor  een NODW-CUTSUS. Tevens gaf hij  het advies zich hier  zelf hard 
voorr  te maken en actief te worden binnen de vakbond. Ze volgden zijn raad op en wer-
denn kaderlid van de Vervoersbond FNV en namen zitting in de Kommissie Etnische 
Minderhedenn (KEMV) . Ook togen ze naar  iedere vergadering van de vakbondsafdeling 
Rotterdamm om hun probleem onder  de aandacht van de bond te brengen. Op deze ver-
gaderingenn waren zij  de enige allochtone kaderleden. Het vakbondsafdelingsbestuur 
verwelkomdee hun participati e van harte, niet in de laatste plaats omdat de bond 
meendee via hen andere allochtone werknemers te kunnen bereiken en allochtone leden 
tee trekken. Albert , een autochtoon kaderlid van de vakbondsafdeling hierover. 

'Wi jj  vonden het natuurlij k ook wel makkelijk hè. Het was ook wel handig. Als er 
inn een afdeling waar  veel Turken werkten een probleem was, dan zeiden wij , "Kun -
nenn julli e daar  niet eens gaan praten?"  Dat werkte, dan schreven ze ook weer  wat 
nieuwee leden in.' 

Dee Turkse kaderleden, op hun beurt, konden ook de bond gebruiken voor  hun 'zaak'. 
Opp de vergaderingen van de vakbondsafdeling kregen zij  veel steun van autoch-

tonee kaderleden (ongeveer  vijftie n a twintig) . Malik : 

'Toenn ik in het begin het woord nam tijdens de bestuursvergaderingen, was ik erg 
onwennig,, want ik had dat nog nooit gedaan, zo het woord nemen. Vaak was ons 
probleemm ook het laatste punt op de agenda, en als de voorzitter  de vergadering dan 
wildee afhameren of mij  het woord wilde ontnemen, dan waren het de andere ka-
derledenn die zeiden, "Nee nou heeft hij  het woord. Laat hem even uitspreken."  Dat 
gaff  een goed gevoel en daardoor  ging ik mij  ook zekerder  voelen.' 

Naa enige tij d actief te zijn geweest, merkten ze dat dit onvoldoende was om een 
NODW-cursuss van de grond te krijgen. Ze besloten om niet alleen via de vakbond, 
maarr  ook via de Ondernemingsraad hun probleem aan te kaarten. Hiertoe stelden 
tweee van hen (Yassin en Malik ) zich kandidaat voor  deze raad: een voor  de lokale 
Ondernemingsraadd en een voor  de regionale raad. De gedachte hierachter  was dat als 
zee zich allevier  kandidaat zouden stellen, zij  stemmen van elkaar  zouden wegtrekken. 
Yassinn en Malik kwamen beide op een onverkiesbare plaats op de FNV-kandidatenlijst 
tee staan. Door  te lobbyen onder  (voornamelijk) Turkse en Marokkaanse werknemers 
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enn enkele directe autochtone collega's, wisten ze alsnog genoeg voorkeurstemmen 
tee krijgen om in de raden te komen. Na zitting te hebben genomen in de regionale 
(Yassin)) en lokale Ondernemingsraad (Malik) konden ze via vier kanalen hun zaak 
bepleiten:: via de KEMV, de vakbondsafdeling en via de twee ondernemingsraden. 
Tevenss betekende dit dat ze via de KEMV in direct contact stonden met de landelijke 
bestuurderr verantwoordelijk voor de spoorwegen, die de KEMV begeleidde. Via de 
bondsafdelingg stonden ze in direct contact met de districtsbestuurder, die de vergade-
ringenn van deze afdeling bijwoonde. Via de regionale en lokale Ondernemingsraad 
haddenn ze respectievelijk toegang tot de regio-directeur en de rayonmanager die 
gesprekspartnerr in deze overlegorganen waren. 

Ookk de regionale en lokale OR-leden konden zich vinden in hun verzoek, al waren 
dee regionale raadsleden wel sneller overtuigd dan de lokale raadsleden. In de lokale 
raadd plaatsten enkele leden vraagtekens bij een cursus NODW. Sommige leden van de 
FSV,, maar ook sommige FNv'ers vonden dat een dergelijke cursus maar in de eigen tijd 
moestt worden gevolgd. Malik: 

'Hett kostte me moeite om ze duidelijk te maken dat het hier alleen ging om het feit 
off  de cursus NODW moest komen of niet en dat het er in de Ondernemingsraad 
verderr niet om ging in wiens tijd die cursus gegeven zou worden.' 

Hett verschil in opstelling tussen de twee raden verklaarde Yassin als volgt: 

'Dee leden van de regionale Ondernemingsraad zijn wat oudere en sociaal voelende 
mensen,, die een bredere kijk hebben op zaken. De leden van de lokale Onder-
nemingsraadd zijn mensen die veel meer bezig zijn met plaatselijke belangen en het 
directee eigen belang. Ze hebben ook een minder brede kijk op zaken. Uiteindelijk 
gingenn ook de mensen die het in feite niet wilden overstag, omdat er vanuit de regio-
nalee Ondernemingsraad druk werd uitgeoefend om mee te werken.' 

InIn 1992 willigde het management van de NS hun verzoek in. De NS besloot er zelfs een 
doorstroomprojectt van te maken, bestaande uit twee cursussen. Het idee was om een 
NODD w-cursus te starten voor allochtone personeelsleden die in principe geschikt 
warenn voor de functie van conducteur, maar wier beheersing van het Nederlands nog 
onvoldoendee was. De Noow-cursus zou (bij slagen) worden gevolgd door een con-
ducteursopleiding,, waarna de cursisten als conducteur zou worden aangesteld. Het 
projectt dat in januari 1993 van start ging, werd uitgevoerd in samenwerking met het 
Scholingsinstituutt van de FNV en werd gesubsidieerd door het Regionaal Bureau voor 
dee Arbeidsvoorziening (RBA) Rijnmond en het Scholings- en Wervingsfonds van de 
NS.. Afgesproken werd dat de taalcursus in werktijd werd gegeven. Daarnaast be-
steeddesteedde de NS veel aandacht aan het creëren van voldoende draagvlak bij (autochtone) 
collega'ss en chefs; de laatsten werden zo veel mogelijk bij het project betrokken, aan de 
eerstenn werd informatie verschaft over het hoe en waarom van het project. De NS koos 
voorr deze strategie, omdat uit een gelijksoortig project in Amsterdam - gericht op de 
doorstromingg van allochtone stationschefs naar de functie van machinist - was geble-
kenn dat het voor het slagen van het project van groot belang was dat het management 
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zichh aan hec project committeerde en dat het personeel voldoende en bijtijds werd 
geïnformeerd.88 Onder de allochtone rangeerders en stationsassistenten werd een solli-
citatierondee gehouden, waaruit tien allochtone (voornamelijk Turkse) werknemers 
werdenn geselecteerd, onder wie de vier Rotterdamse kaderleden die zich hadden inge-
zett om de cursus van de grond te krijgen. Zij kwamen overigens niet automatisch in 
aanmerking,, maar moesten evenals de andere kandidaten gewoon solliciteren. 

Inn mei 1993 slaagden negen deelnemers glansrijk voor de NODW-cursus; een cursist 
haaktee voortijdig af. De vier Turkse kaderleden vonden de goede examenresultaten 
niett verwonderlijk. Volgens hen was de taalcursus voor een aantal deelnemers niet 
eenseens nodig geweest. Kemal: 

'Ikk wist dat mijn Nederlands bijgeschaafd kon worden, maar voor de meeste jon-
genss was een cursus echt niet nodig geweest. In die vier a vijf maanden NODW heb 
ikk niks nieuws geleerd. Het was zelfs zo dat een van de deelnemers, een Turkse jon-
genn die samenleeft met een Nederlands meisje en vrij veel Nederlandse vrienden en 
kennissenn heeft, van tijd tot tijd de spelfouten in het Nederlands van de docent cor-
rigeerde.. Ook degene die ons de psychologische test afnam, vond dat de taalcursus 
NODWW voor velen overbodig was.' 

Inn april 1993, tegen het einde van de taalcursus, ontstond een probleem. Op landelijk 
niveauu bleek NS-Reizigers een overschot aan conducteurs te hebben. De NS wilde het 
aantall  conducteurs landelijk met zoo verminderen. In het rayon Rotterdam zou dit 
betekenenn dat ongeveer twintig conducteurs 'overcompleet' zouden raken, zoals dat in 
jargonn heet. Het regiomanagement besloot daarop dat het tweede traject van het pro-
ject,, de opleiding tot conducteur, geen doorgang zou vinden en dat de deelnemers na 
afrondingg van de NO o w-cursus moesten terugkeren naar hun oude functie. Het regio-
managementt stelde dat het laten doorgaan van de conducteurscursus weggegooid geld 
was,, omdat de in de opleiding opgedane kennis snel zou wegzakken. Bovendien zou 
hethet conducteursprofiel de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid veranderen, wat 
weerr consequenties had voor de inhoud van de opleiding. Het management betreurde 
dezee gang van zaken en benadrukte dat er ten tijde van het maken van de afspraken 
—— nog geen jaar daarvoor — geen zicht was op de inmiddels ontstane situatie; nu er een 
teveell  aan conducteurs was, zou elke conducteur die nieuw in dienst trad het aantal 
'overcomplete'' conducteurs alleen maar vergroten. De cursisten zouden na het behalen 
vann het NODw-diploma op een wachtlijst voor de functie van conducteur worden 
geplaatst.. Zodra er weer vacatures zouden vrijkomen, kregen eerst alle conducteurs die 
'overcompleet'' waren verklaard (zowel regionaal als landelijk) voorrang. Pas daarna 
kwamenn de deelnemers aan het doorstroomproject in aanmerking voor het volgen van 
dee conducteursopleiding. Zij hoefden dan niet opnieuw te solliciteren.9 

Dee deelnemers waren het niet eens met de genomen besluiten. Zij zeiden wel te 
begrijpenn dat directe instroming als conducteur moeilijk lag, maar aan de andere kant 
hadd de NS volgens hen 'keihard toegezegd' dat de NODW-cursus zou zijn gekoppeld 
aann een opleiding tot conducteur en dat ze vervolgens als zodanig zouden worden aan-
gesteld.. Zij vonden dat de NS zich aan de gemaakte afspraken moest houden. Omar: 
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'Wijj  waren al drie jaar bezig om voor elkaar te krijgen dat we conducteur konden 
wordenn en dat zou nu in een keer afgeblazen worden, terwijl we keiharde toezeg-
gingenn hadden.' 

Dee betrokkene van het Scholingsinstituut van de FNV en de coördinator Werving en 
Selectiee van de NS, die het project onder haar hoede had, ondersteunden hun eis. 

Hett rayonmanagement Rotterdam ontkende echter harde garanties te hebben 
gegevenn voor het volgen van een conducteursopleidingen en zei hierover niets op 
schriftt te hebben gesteld. De districtsbestuurder van de Vervoersbond FNV stelde dat 
hijj  vrij weinig voor de deelnemers kon doen, omdat er ook volgens hem geen harde 
afsprakenn waren gemaakt. De coördinator Werving en Selectie en de medewerkster 
vann het Scholingsinstituut bestreden dit en konden zelfs aantonen dat er wel degelijk 
hardee afspraken op papier waren gemaakt. Zij toonden met brieven aan dat de subsi-
diee van het RBA Rijnmond was gebaseerd op een doorstroomstraject dat liep vanaf de 
NODW-cursuss tot aan de feitelijke indiensttreding van de deelnemers.10 Volgens hen 
konn de NS dit project dus niet zomaar afbreken. Ze wezen het management er boven-
dienn op dat stopzetting ook een aantal andere nadelige gevolgen zou hebben. De sub-
sidiëringg van het project kon in gevaar komen, omdat deze was gebaseerd op een door-
stroomprojectt en niet op een taalbeheersingsproject. Daarnaast stond dit project niet 
opp zichzelf, maar had het tevens een voorbeeldfunctie ter motivering van personeels-
leden.. In het verleden waren dergelijke projecten in rayon Rotterdam niet succesvol 
afgerond.. Zij benadrukten dat de NS bij de start van het project met de grootste voor-
zichtigheidd te werk was gegaan door het geven van goede voorlichting en het creëren 
vann een breed draagvlak. Zij achtten het van belang te laten zien dat dergelijke projec-
tenn niet gedoemd waren te mislukken, mits er zorgvuldig mee werd omgegaan. Daar-
bijj  kwam dat medewerkers aan dit project konden aflezen dat de NS kansen bood om 
doorr te stromen, niet alleen op de hogere niveaus, maar ook op de lagere; dit moti-
veerdee medewerkers om hun capaciteiten te benutten. Verder zou het afbreken van 
hett project volgens hen ook grote gevolgen voor de deelnemers hebben. Die zouden 
dann het gevoel hebben blij te zijn gemaakt met een dooie mus en weinig vertrouwen 
hebbenn in de garantie dat ze, na eventuele 'overcomplete' conducteurs, als eersten in 
aanmerkingg kwamen voor vacatures. Bovendien zouden de deelnemers tegen die tijd 
zoo weinig meer weten van de NODW-cursus, dat ze stuk zouden lopen op de conduc-
teursopleiding.. Wanneer zij de conducteursopleiding niet positief konden afronden, 
konn volgens de coördinator en de FN v-medewerkster worden gesproken van een mis-
luktt project, waarvan de kosten konden worden beraamd op fl. 60,000. Tot slot 
wezenn zij erop dat aan dit project veel ruchtbaarheid was gegeven, zowel binnen als 
buitenn de NS. Zij vonden het zaak 'zo goed en humaan mogelijk' met de problemen 
omm te gaan, wat ook het uitgangspunt was van het sociale plan van de NS en van de 
cao-afspraken.. Het afbreken van het doorstroomproject zou hier haaks op staan en zij 
voorspeldenn dat dit veel aandacht zou trekken. 

Dee coördinator Werving en Selectie drong erop aan in plaats van het project af te 
brekenn de deelnemers toch, zoals in eerste instantie afgesproken, de conducteursoplei-
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dingg te laten volgen. Zij stelde voor dat de cursisten na de conducteursopleiding 
zoudenn terugkeren naar hun oude functie, in afwachting van nieuwe vacatures. De 
voordelenn van deze procedure waren volgens haar dat het effect van de taalcursus niet 
werdd tenietgedaan, de motivatie van de deelnemers bleef gewaarborgd, de subsidie 
niett in gevaar kwam, de NS gemaakte afspraken zo goed mogelijk nakwam en dat het 
vertrouwenn in dergelijke projecten en experimenten in het rayon Rotterdam niet werd 
geschaad.. Zij besefte dat er ook nadelen aan deze procedure waren verbonden. Zo kon 
dee conducteursopleiding op het moment dat er een overschot aan conducteurs was, 
leidenn tot onbegrip en onzekerheid bij de reeds werkzame conducteurs. Daarnaast zou 
hett na die opleiding voor de cursisten moeilijk zijn om weer terug te keren naar hun 
oudee functie. Bovendien zou op het moment van daadwerkelijke indiensttreding als 
conducteurr een deel van de conducteurskennis zijn weggezakt." 

Dee vier Turkse kaderleden kaartten het afbreken van het doorstroomproject aan bij de 
vakbondd en in de lokale en regionale Ondernemingsraad. De districtsbestuurder stelde 
zichh in eerste instantie terughoudend op. Daar er volgens hem geen schriftelijke afspra-
kenn waren gemaakt, achtte hij het moeilijk om de NS aan de afspraken te houden. Pas 
naa schriftelijk bewijs dat er wel degelijk afspraken voor een doorstroomproject waren 
gemaakt,, ging hij overstag. Ook de kaderleden van de vakbondsafdeling Rotterdam 
reageerdenn terughoudend. Zij waren het in principe eens met de Turkse kaderleden en 
steldenn zich op het standpunt dat als de NS toezeggingen had gedaan, het bedrijf deze 
ookk moest nakomen. Zij voorzagen echter problemen wanneer de groep conducteur 
zouu worden en er op hetzelfde moment conducteurs moesten verdwijnen. Bovendien 
warenn de meeste deelnemers aann het project al geruime tijd in dienst van de NS en had-
denn zij dus meer dienstjaren dan conducteurs die pas enkele jaren bij de NS werkten. 
Omdatt bij 'overcompleetverklaring' het anciënniteitsprincipe werd aangehouden, zou 
ditt betekenen dat er nog een extra aantal al werkzame conducteurs zou moeten ver-
dwijnen.. Dit viel inderdaad slecht bij de achterban. Een deel van de autochtone con-
ducteurss vond het idee 'maar niks' dat de groep allochtonen conducteur moest wor-
den,, in een tijd dat andere conducteurs moesten worden ontslagen. Zij beschouwden 
ditt als Voortrekken' en oefenden druk uit om het project stop te zetten. Volgens de 
kaderledenn van de vakbondsafdeling deden autochtone collega's uitspraken als 'laten 
wee eerst onze eigen mensen helpen' en 'Nederlanders worden in hun eigen land achter-
gesteld'.. Tevens vond een aantal autochtone conducteurs dat aangezien de cursisten er 
alss laatsten bijkwamen, zij er ook als eersten uit moesten. De vakbondsafdeling had de 
grootstee moeite om aan de (autochtone) achterban uit te leggen waarom zij in principe 
achterr de eis van de cursisten stond. Aan de ene kant vond zij dat de allochtone deel-
nemerss door de toezeggingen van de NS rechten hadden. Aan de andere kant achtte zij 
hett onverkoopbaar dat er nieuwe conducteurs werden aangesteld, terwijl al in dienst 
zijndee conducteurs werden ontslagen. Albert, een van de autochtone FNv-kaderleden: 

'Hett was natuurlijk niet uit te leggen waarom die jongens conducteur moesten 
worden,, terwijl elke standplaats twintig man moest ontslaan. Dat was politiek 
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gewoonn niet haalbaar. Ik vond het ook helemaal geen voorbeeld van allochtoontje 
pesten.. Ik vond het ook helemaal geen kwestie van allochtoon, niet allochtoon, dat 
hebb ik ook altijd gezegd. Ik heb gezegd, "Jongens, julli e moeten niet zeggen dat die 
allochtonenn voorgetrokken worden, dat heeft er niets mee te maken. Als jullie nou 
eenss zwart op wit zouden hebben dat julli e conducteur worden, vinden julli e het 
dann gek dat je die directeur daaraan probeert te houden?" Maar ja, er werden wel 
allerleii  sentimenten bijgehaald, die er echt geen bal mee te maken hadden. Waren 
hett Nederlanders geweest, dan waren ze ook geen conducteur geworden. Je kan als 
directeurr niet zeggen, "Jou en jou en jou ga ik ontslaan en vervolgens ga ik jou aan-
nemen,""  want daarmee moet je er nog meer ontslaan. Dat is eigenlijk de kern van 
hethet verhaal, als je er gewoon analytisch naar kijkt. Het had niets met allochtonen 
pestenn te maken. Er was gewoon aan de ene kant een aantal mensen dat een hand-
tekeningg had van een directeur waaruit bleek dat ze conducteur zouden worden, 
mitss ze aan de opleiding voldeden. Maar ja, als er aan de andere kant mensen uit 
moeten,, is het lastig om mensen te benoemen.* 

Eenn ander autochtoon FNV-kaderlid, Jan-Willem, had er een heel andere kijk op: 

'Nadatt bekend was geworden dat er mensen uit moesten, brak de hel natuurlijk 
los.. Er kwam commentaar op de werkvloer. Er werd gezegd, "Er moeten mensen 
uitt en zij moeten erin. Hoe kan dat nou?" Dat gaf een probleem. Zij [de allochtone 
cursisten]]  hadden keiharde afspraken. Ik vond van volhouden, je hebt het recht 
zonderr aanzien des persoons. Je hebt gewoon recht, punt uit. En zo heb ik het ook 
verteldd naar de mensen toe. Ik zei tegen ze, "Als jij op papier zou hebben dat jij con-
ducteurr zou worden, ongeacht of jij nu allochtoon bent of niet en ongeacht of er nu 
mensenn uitvliegen of niet, en je hebt daar je stinkende best voor gedaan, en je an-
ciënniteitt is hoger? Zou je je recht doen gelden? Hoe solidair zou jij zijn als je het 
rechtt zou hebben?" Als je die vraag aan mensen stelde, dan raakte je een gevoelige 
snaar,, dan gingen ze nadenken. En dan gingen er een heleboel door de bocht. Dan 
zeidenn een heleboel, "Ik zou op mijn recht gaan staan, dat recht heb ik. Mijn eigen 
belangg zou prefereren boven het belang van de collega's die eruit zouden moeten." 
Opp dat moment kun je die discussie beter aan. Maar het bleef heel pijnlijk. ' 

Volgenss de Turkse kaderleden waren de vakbonden bang voor ledenverlies. Malik: 

'Inn Rotterdam praat je dan al gauw over zevenhonderd man, de meeste leden waren 
autochtoon.. Als wij via een rechtszaak met de vakbond achter ons conducteur zou-
denn worden en er zouden autochtonen uit moeten, dan krijg je wrijvingen. Daar 
warenn wij zelf trouwens ook bang voor.' 

Hett bestuur van de vakbondsafdeling waarschuwde de cursisten ervoor dat het door-
zettenn van hun eisen kwaad bloed kon zetten bij autochtone collega's en extremistische 
sentimentenn kon aanwakkeren. Het bestuur vroeg hen dan ook of zij wel zeker wisten 
off  ze wilden doorzetten en stelde voor erover te stemmen. De cursisten waren echter 
vóórr het doorzetten van de zaak, ondanks eventuele reacties van collega's. Omar: 
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'Wee werden een beetje onder druk gezet om de hele zaak maar te vergeten. Op een 
gegevenn moment zaten we met alle cursisten in een bijeenkomst om de voortgang 
tee bespreken en werd gesteld dat we moesten stemmen of we wilden doorzetten of 
niet.. Wij hadden met z'n vieren besloten dat wat er ook zou gebeuren, we de zaak 
tott het einde zouden doorzetten, die andere jongens hebben we gewoon meege-
sleept.. We hadden trouwens van de coördinator Werving en Selectie opgevangen 
datt er een kans was dat het management toch overstag zou gaan.' 

Kemall  voegde hieraan toe: 

'Wee waren ook wel bang voor wrijvingen, maar we waren niet bang om de con-
frontatiee met onze collega's aan te gaan. We hadden onze zaak voor de regiodirec-
teur,, de rayonmanager en andere bonzen bepleit. Dus we waren echt niet bang om 
hett onze collega's uit te leggen.' 

Inn de lokale Ondernemingsraad werd een uitweg gevonden uit de impasse. De Turkse 
kaderledenn stelden een compromis voor: ze zouden zich uitsluitend inzetten voor het 
latenn doorgaan van de conducteursopleiding. Daarna zouden ze tijdelijk terugkeren 
naarr hun oude functie totdat er weer vacatures waren, zodat er door hen geen extra 
conducteurss uit hoefden. Yassin: 

'Wijj  zijn op dat punt heel sociaal geweest, misschien achteraf té sociaal. Wij heb-
benn water bij de wijn gedaan en hebben gezegd dat wij wel tijdelijk terug wilden ke-
renn naar onze oude functie. Op die manier zouden andere conducteurs die een 
minderr aantal dienstjaren hadden niet overcompleet raken door onze komst. Dat 
zouu niet leuk zijn voor die jongens, wij hadden al een baan. Door onze opstelling 
oogsttenn wij nog meer sympathie en waardering bij de andere leden van de Onder-
nemingsraad.. Op die manier konden zij én ons volledig steunen én aan de andere 
kantt de andere conducteurs tevreden houden doordat er niemand van hen door 
onss overcompleet zou raken.' 

Dee districtsbestuurder van de Vervoersbond FNV stelde het probleem op 27 mei 1993 
bijj  de regiodirectie van de NS aan de orde in het regionale vakbondsoverleg, en maakte 
hett standpunt van de FNV kenbaar. De regiodirectie verklaarde dat de kwestie in eerste 
instantiee geen zaak was voor de vakbond, maar voor de lokale Ondernemingsraad en 
dee rayonmanager. Pas in tweede instantie zou een terugkoppeling plaatsvinden naar 
dee vakbonden.11 

Dee NS stelde zich vooralsnog op het standpunt dat het zakelijk gezien niet efficiënt 
wass om een conducteursopleiding te verstrekken op het moment dat er geen vacatures 
warenn en er zelfs mensen uit moesten. De rayonmanager verwoordde dit tijdens een 
vergaderingg van de lokale Ondernemingsraad als volgt: 

'Enerzijdss is er een bedrijfsbelang dat we geen mensen opleiden op een moment dat 
wee niet weten hoe de omstandigheden zullen zijn op het moment dat zij de cursus 
afrondenn en als conducteur aan de slag moeten gaan. (...) Anderzijds is er een 
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nadrukkelijkk emotionele kant. Ik ben inmiddels wel erg goed gaan beseffen hoeveel 
waardee het voor de cursisten heeft om niet alleen maar aan het project te beginnen, 
maarr ook om het af te ronden, in ieder geval tot en met de conducteursopleiding. 
(...)) De vraag is alleen wat doe je nu, ga je de emotionele kant de doorslag laten ge-
venn en zeggen, "Jullie krijgen een conducteursopleiding en daarna zien we wel. 
Dann hebben we dat alvast gehad?" Ik zeg nogmaals, zakelijk gezien is dit niet erg 
efficiënt.. Pas na verloop van tijd, en dat kan wel eens een hele tijd zijn, komen er 
weerr vacatures."' 

Dee lokale Ondernemingsraad dreigde echter met een geschil als de rayonmanager op 
ditt standpunt bleef. Bovendien kwam het conflict in de media. Eerst werd er een arti-
kell  aan gewijd in FNV-Magazine. Vervolgens haalde het de regionale én landelijke 
dagbladen.. De Turkse kaderleden werden zelfs door Sonja Barend benaderd om in 
haarr praatprogramma hun zegje te komen doen over het gebeurde. Hier gingen zij 
niett op in, omdat ze nog in onderhandeling met de NS waren en zij het beter vonden 
dee uitkomst daarvan af te wachten. De Vervoersbond FNV besloot om het verdere ver-
loopp van het conflict op video- en bandrecorder vast te leggen.'4 Volgens de Turkse 
kaderledenn schrok de NS zo erg van de negatieve publiciteit, dat ze de kwestie wilde 
heroverwegen.. De NS bleek inderdaad erg met de negatieve aandacht in haar maag te 
zitten.. De rayonmanager liet tijdens de vergaderingvan de lokale Ondernemingsraad 
vann 10 juni 1993 weten: 

'Ikk baalde natuurlijk gigantisch dat het op deze manier in de publiciteit kwam, en 
datt terwijl ik met de voorzitter van de lokale Ondernemingsraad had afgesproken 
datt het overlegtraject nog niet afgerond was. De zaak NODW en alles wat daaruit 
volgtt is een aspect dat ligt tussen het lokale overlegorgaan en het management van 
rayonn Rotterdam, en niemand anders. En als je dan op het moment dat wij daar 
redelijkk goede afspraken voor de toekomst over hebben, en we daar opnieuw over 
gaann praten, wordt overvallen door een golf van publiciteit, dan vind ik dat niet 
eerlijk.. In krantenberichten worden mij verwijten gemaakt. Ik lees in de Telegraaf 
"NSS onthoudt twaalf Turken beloofde cursus conducteur." Dat is niet waar. Het 
enigee wat we gedaan hebben is het opgeschort. Als ik lees "Spoorwegen weigeren 
allochtonenn bij cursus," "Spoorwegen discrimineren," "De NS is een racistisch be-
drijf,""  dan kun je dat op honderd manieren uitleggen, maar iemand die de krant 
niett nauwkeurig leest, ziet alleen maar dat de spoorwegen een uitzondering maken 
voorr allochtonen. Leg dat maar uit. Nou, als dat de publiciteit is die wij als bedrijf 
krijgenn op het moment dat we de omslag moeten maken naar een nieuwe organisa-
tie,, dan houd ik mijn hart vast. En dat vind ik dus niet eerlijk. En ik vind het met 
namee niet eerlijk omdat wij in goed overleg tot hele andere dingen hadden willen 
komen."5 5 

Tijdenss deze vergadering zegde de NS uiteindelijk toe dat de NOD w-cursisten toch 
mochtenn starten met de conducteursopleiding. Na afronding van deze cursus zouden 
zijj  echter weer terugkeren naar hun oude functie. Zodra er weer conducteursvacatures 
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zoudenn ontstaan, zouden zij, na eventuele 'overcomplete' conducteurs, de eersten zijn 
diee hiervoor in aanmerking kwamen. Het rayonmanagement benadrukte dat het al 
vóórr de publiciteitsgolf tot dit besluit was gekomen. De rayonmanager: 

'Hett was voortdurend een afweging, van zijn we als bedrijf keihard of zijn we als 
bedrijff  ook nog sociaal. En met name dat sociaal-emotionele aspect gaf toch een 
beetjee de doorslag. Dat was de reden dat wij het opnieuw op de agenda wilden zet-
ten.. We zouden hier bespreken, of in feite mededelen dat op zo kort mogelijke ter-
mijnn de opleiding gegeven zou worden. Dat was voor de publiciteit eroverheen 
kwam.. Vervolgens komt die publiciteitsgolf eroverheen. Nou, dan moet je je eens 
evenn voorstellen wat er gebeurt. Alleen al voor de beeldvorming naar buiten of 
waarr dan ook, ik zie de koppen alweer voor me, "NS besluit naar aanleiding van 
vragenn of druk van de vakbonden de mensen toch tot de conducteursopleiding toe 
tee laten." En dat is jammer. Nu lig ik daar ook niet wakker van. Maar ik hoop dat 
julli ee geloven dat dit niet naar aanleiding is van wat er in de publiciteit is gekomen, 
integendeel.. Het zou bijna aanleiding geweest zijn om het alsnog niet te doen. Dat 
kann het effect zijn van wat er hier is gebeurd." 

Hoewell  de deelnemers blij waren met de toezegging van de conducteursopleiding, 
warenn ze hiermee nog niet helemaal geholpen. In de tussentijd was voor hen namelijk 
nogg een ander probleem ontstaan: ook in de functies waarnaar ze na de conducteurs-
opleidingg moesten terugkeren, dreigde een overschot aan personeel te ontstaan. Daar-
doorr bestond de kans dat ze bij terugkeer zélf'overcompleet' werden verklaard. Yassin: 

'Ditt zou betekenen dat wij met onze acht dienstjaren eruit zouden komen te lig-
gen,, terwijl de conducteurs die het laatst waren aangetrokken en dus maar een jaar 
inn dienst waren hun baan zouden behouden. Wanneer wij conducteur zouden 
worden,, zouden wij met onze acht dienstjaren meer zekerheid op een baan hebben 
dann de conducteurs die pas een jaar in dienst waren.' 

Dee Turkse kaderleden kaartten dit probleem aan bij de rayonmanager. Deze zei hier 
echterr niets aan te kunnen doen. Ook de vakbeweging maakte zich niet sterk om hier 
eenn regeling voor te treffen. 

InIn oktober 1993 startten de negen deelnemers die waren geslaagd voor NODW-cursus 
dee conducteursopleiding. Alle negen rondden deze opleiding met goed gevolg af en 
blekenn zelfs de hoogste gemiddelde cijfers te hebben gehaald van de laatste vijfjaar. 
Omar: : 

'Wee waren ook allemaal heel erg gemotiveerd om het tot een goed einde te bren-
gen.. We wilden het hele rayon laten zien dat allochtone jongens meer kunnen dan 
rangeerwerkk of schoonmaakwerk, dat we ook kaartjes konden knippen, treinen 
kondenn besturen of perronopzichter konden worden. Het was een proefproject ge-
worden.. Alle ogen waren op ons gericht. En we wilden dat dit project zou lukken, 
zodatt het ook in andere regio's navolging zou krijgen.' 
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Tijdenss het praktijkgedeelte van de conducteursopleiding werden de allochtone cur-
sistenn volgens de Turkse kaderleden argwanend bekeken door de autochtone conduc-
teurs.. Kemal: 

'Tijdenss mijn conducteurscursus kwam ik in Hengelo, daar werd erover gepraat. 
Inn het hele land werd erover gepraat, dat er in Rotterdam allochtonen waren die 
naarr de conducteursopleiding gingen, terwijl er zoveel conducteurs uit moesten. 
Wee waren niet bang om een discussie aan te gaan, met wie dan ook. Wij gingen een 
discussiee aan met de directeur van Randstad. We zijn een paar keer naar hem toe 
geweest.. Moeten wij dan bang zijn om de discussie aan te gaan met conducteurs? 
Dann zeiden ze, "Hoe kan dat nou, er moeten zoveel man uit en julli e willen een op-
leiding?""  Dan legden wij ons probleem uit. En dan zeiden wij, "Wat zouden julli e 
doenn als julli e een toezegging hadden? Dan moeten julli e bij de NS zijn, die hebben 
diee toezegging gedaan." Dan legde je dat uit en dan accepteerden ze dat wel.' 

Malikk voegde daaraan toe: 

'Inn het begin, toen wij stage liepen, hadden de andere conducteurs soms een verve-
lendee houding tegenover ons. Er werd naar ons gekeken als die jongens van de 
werkvloer.. Dit is nu veel minder het geval, omdat zij zien dat wij het werk net zo 
goedd kunnen als zij, en zelfs veel beter.' 

Naa de conducteursopleiding te hebben afgerond, gingen acht van de negen werk-
nemerss weer terug naar hun oude functie; een cursist stroomde door naar de spoor-
wegbeveiliging.. Bij de onderhandelingen met NS was afgesproken dat de acht werk-
nemerss minimaal een keer in de maand op de trein werden ingezet als tweede conduc-
teur,, om in ieder geval de geleerde conducteursvaardigheden op peil te houden. De 
groepp heeft ruim een jaar haar oude functie moeten uitoefenen. Na een jaar bleek dat 
err in Rotterdam geen conducteurs 'overcompleet' waren of dat op korte termijn zou-
denn worden. Volgens de Turkse kaderleden was er door de mededelingen hieromtrent 
onrustt gezaaid. Hierdoor waren sommige conducteurs al uit zichzelf weggegaan. Per 
11 april 1995 werden de acht overgebleven deelnemers aan het project alsnog aangesteld 
alss conducteur. 

Minderhedenbeleidd in de praktijk : specifieke versus algemene belangen 

Opp de vraag of de Vervoersbond FNV de allochtone werknemers heeft gesteund in 
hunn strijd om door te stromen naar een hogere functie, is geen eenduidig antwoord te 
geven.. De Turkse kaderleden gaven hier diverse antwoorden op. Naar hun mening 
haddenn ze weliswaar steun gehad, maar hadden ze het voornamelijk aan hun eigen 
volhardingg te danken dat ze uiteindelijk conducteur waren geworden. Tegelijkertijd 
vondenn ze dat het feit dat zij zelf actieve kaderleden waren en dus deel uitmaakten van 
dee bond, maakte dat de bond zich per definitie voor hen had ingezet. Yassin ver-
woorddee dit als volgt: 
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'Wijj  zijn zelfde vakbond. Wij zijn actieve kaderleden en daardoor deel van de vak-
bond.. Dus als wij het voor elkaar hebben gekregen, dan heeft "de vakbond" dat dus 
gedaan.. Dé vakbond is iets op afstand. De vakbond heeft op papier een beleid 
waarinn allochtonen door middel van onder andere cursussen geholpen moeten 
worden.. Dit beleid is iets op de achtergrond. Je moet zelf als actieve kaderleden 
zorgenn dat dat invulling krijgt. Het is het principe van "als de baby niet huilt, krijgt 
hijj  ook geen fles," als wij zelf niets hadden gedaan om onze positie te verbeteren, 
zouu er ook niets gebeurd zijn.' 

Dee steun van de Vervoersbond FNV bestond er volgens hen voornamelijk uit dat deze 
bondd de enige van de drie vakbonden was die hier in ieder geval wat over op papier 
hadd staan. Daarnaast was de steun van de bond in de vorm van het geven van kader-
trainingenn en dergelijke van groot belang geweest. Malik: 

'Dee FNV heeft op papier een allochtonenbeleid en daar hebben wij zelf invulling 
aann gegeven. Toen wij lid wilden worden van een vakbond hebben wij gezegd, "Er r 
iss één vakbond die hiervoor in aanmerking komt, de FNV." De andere bonden 
doenn heel weinig voor buitenlandse werknemers. Dus hebben wij voor de FNV ge-
kozen.. Niet omdat dat de beste bond is, maar de beste van de slechtste. Toen zijn 
wee actief geworden, en bij ons probleem hebben we steun gehad van de vakbond. 
(...)) Maar als je ons vraagt of de bond zich voor ons heeft ingezet of dat we het zelf 
bevochtenn hebben, dan is mijn antwoord, "De bond is de vlag waaronder het is 
gebeurd,, maar wij hebben het zelf gedaan."' 

Kemall  voegde hieraan toe: 

'Dee vakbond heeft ons ondersteund door scholing, we hebben heel veel scholing 
gehadd vanuit de vakbond. We zijn wakker geschud door die scholing. Dan weet je 
hoee je moet praten met de baas. We hebben geen vakbondsman nodig gehad om 
voorr ons het woord te doen. Nee, wij zaten daar zelf en de baas wist dat wij daar 
namenss de vakbond spraken. Zodoende hebben wij ons doel bereikt, dus in die zin 
hadd het zonder de vakbond ook niet gekund. De leden moeten de vakbond gebrui-
ken.. Als je dat niet doet, bereik je ook niets.' 

Dee vakbondsafdeling van de Vervoersbond FNV Rotterdam zei desgevraagd over 
dee eigen steun dat zij niet alleen de conducteursopleiding had bedongen, maar er 
ookk voor had gezorgd dat wanneer de 'aspirant-conducteurs' op hun oude werkplek 
nikss te doen hadden, zij als extra conducteur op de trein werden gezet. Bovendien 
zeii  zij bedongen te hebben dat zodra er weer vacatures waren, de allochtone cursis-
tenn de eersten (na eventuele 'overcomplete*  conducteurs) zouden zijn die voor de 
vacaturess in aanmerking kwamen.'7 De vraag is echter in hoeverre van 'bedingen' 
kann worden gesproken. Zakelijk gezien was het logisch dat de NS voor de invulling 
vann nieuwe conducteursvacatures eerst personeel in aanmerking liet komen dat de 
opleidingg al had gevolgd. Ook was het uit het oogpunt van serviceverlening voor de 
NSS gunstiger om rangeerders met een conducteursdiploma een dag extra op de trein 
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inn te zenen, dan om ze papiertjes te laten prikken omdat er verder toch geen ander 

werkk was. 

Hett al dan niet aanbieden van steun aan allochtone werknemers blijkt in de praktijk 
afhankelijkk te zijn van de vraag in hoeverre de vakbond (en de Ondernemingsraad) 
hunn eisen als 'ten koste van de rest van de achterban' percipieert. Het opzetten van het 
doorstroomprojectt was in eerste instantie geen probleem voor de bond, maar werd dit 
pass toen er (autochtone) conducteurs dreigden af te vallen. Opvallend is ook dat de 
lobbyy voor het behoud van het project in eerste instantie werd gesteund door degenen 
diee verantwoordelijk waren voor het opzetten ervan, namelijk de medewerkster van 
hett Schoüngsinstituut FNV en de coördinator Werving en Selectie van de NS. Pas in 
tweedee instantie, nadat de afspraak was gemaakt dat de allochtone deelnemers na 
afrondingg van de cursus zouden terugkeren naar hun oude functie, zetten de vak-
bondsafdelingg van de FNV en de lokale Ondernemingsraad zich in voor het laten 
doorgaann van het project. Maar hier bleken beide organen ook weer niet onvoorwaar-
delijkk achter te staan. De bond had, als hij dat had gewild, voor de rechter kunnen 
afdwingenn dat de deelnemers toch conducteur zouden worden. Dit is niet gebeurd. 
Dee grote vraag blijf t wat de bond had gedaan als de deelnemers daadwerkelijk 'over-
compleet'' waren geraakt in hun oude functie en er op korte termijn geen zicht was 
geweestt op nieuwe conducteursvacatures. 

Sindss het begin van de jaren negentig zijn bij de NS enkele werkgelegenheidsprojecten 
opgezet,opgezet, die specifiek zijn gericht op het in dienst nemen of laten doorstromen van al-
lochtonee werknemers. Deze doelgroepgerichte projecten blijken vaker grote weerstan-
denn op te roepen, zowel bij autochtone kaderleden als bij de autochtone achterban, 
wanneerr deze worden gepercipieerd als 'verdringing van de eigen groep'. Situaties 
waarinn dit fenomeen zich voordoet, zijn testcases voor de vraag in hoeverre de vak-
beweging,, ondanks weerstanden van (autochtone, mannelijke) leden, haar papieren 
principess waarmaakt. Dit blijkt in de praktijk heel moeilijk te zijn, zoals het conduc-
teursconflictt liet zien. Volgens een aantal kaderleden en bestuurderss van de Vervoers-
bondd FNV is doelgroepenbeleid in de praktijk om deze reden moeilijk haalbaar. Dit 
geldtt volgens hen niet alleen voor allochtonen, maar bijvoorbeeld ook voor vrouwen. 
Dee naar voren gebrachte argumenten tegen positieve actie zijn terug te leiden tot wat 
Dee Jongh et al. (1984:93) classificeren als 'het is toch niet haalbaar-' of het 'theoretisch 
benn ik voor, praktisch niet-argument'. 

Dee landelijke bestuurder spoorwegen en Peter, lid van de landelijke Onder-
nemingsraadd van NS-Reizigers, illustreerden dit aan de hand van een voorbeeld. De 
NSS had met moeite enkele vrouwelijke machinisten aangetrokken, die bij een reorga-
nisatiee dreigden te worden ontslagen omdat het bedrijf het principe van last in, 
first-outfirst-out hanteerde. De Vervoersbond FNV probeerde zich hard te maken voor het in 
dienstt houden van de vrouwelijke machinisten. Dit zette volgens deze informanten 
echterr veel kwaad bloed bij een groot deel van de (mannelijke) leden van de Vervoers-
bondd FNV. Peter: 
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'I kk  herinner  me een geval in Zwolle. Normaal hanteren wij  binnen dit bedrij f het 
principee van anciënniteit. Er  moest een aantal machinisten verdwijnen, zo ook in 
Zwolle.. Laat het nou zo zijn dat we net vier  vrouwelijk e machinisten te pakken 
haddenn gekregen, die bijna niet te werven zijn. Het is bijna onmogelijk om vrou-
wenn op de bok te krijgen. Toen was de reorganisatieslag er  en toen waren zij  de lul. 
Enn dan gaat de FNV roepen, "Wi j  vinden vrouwenbeleid heel erg belangrijk, dus 
diee meiden moeten blijven."  Dat betekent dan wel dat er  vier  kerels moeten ver-
dwijnen.. Dat is dus een leuk verhaal, maar  dat kan je dus niet gaan vertellen in zo'n 
kantine.. En dan krij g je er  ook nog eens bij  van, "Zi j  zijn tweeverdieners, die ver-
dienenn er  leuk bij . Wij  kostwinners worden daar  de dupe van."  Dat zijn gewoon 
verschrikkelijk ee beslissingen. We werden als FNV gewoon een verdorven slag. 
Wantt  op papier  is dat wel allemaal prachtig, maar  in de praktij k is het eigenlijk 
sleurenn aan een dood paard. Dat is gewoon niet haalbaar. Dan moet je constateren 
datt  je op federatieniveau de mooiste dingen kan vinden, maar  dat de praktij k veel 
weerbarstigerr  is. Er  is toen een compromis verzonnen waardoor  ze toch bleven, 
maarr  de uitslag was uiteindelijk voor  de FNV een ramp. Voor  de andere bonden 
niet,, die zeiden gewoon, "Dat doen we niet, dat is gelul."' 

Ookk de landelijke bestuurder  vond dit soort maatregelen niet aan de achterban te ver-
kopenn en gaf aan dat het ten koste van leden ging. Het probleem is echter  dat specifiek 
doelgroepenbeleidd al snel wordt gepercipieerd als 'ten koste van de eigen groep'. 
Jan-Willem,, de andere informant die zitting had in de landelijke Ondernemingsraad 
vann NS-Reizigers, gaf hier  een illustrati e van: 

'Wanneerr  er  speciale maatregelen worden genomen voor  doelgroepen, wordt het 
doorr  autochtone mannen ervaren als voortrekken, wat niet waar  is. Dat zie je bij -
voorbeeldd bij  advertenties voor  bepaalde banen. Daar  kan dan bij  staan dat bepaal-
dee groepen, zoals vrouwen, minderheden of noem maar  op, worden aangemoedigd 
tee solliciteren. Een autochtone man die dat leest denkt gelijk van zie je wel, ik hoef 
niett  meer  te solliciteren, want zij  worden toch voorgetrokken. Terwij l hij  mis-
schienn helemaal nooit de bedoeling heeft gehad om te solliciteren, blijf t die beeld-
vormingg hangen. Dit wordt door  hem gezien als een bedreiging. Dat terwij l hij 
nooitt  die baan ambieerde. Het idee is dan, straks ben ik aan de beurt en dan lukt 
hett  niet omdat zij  de voorkeur  hebben. Zelfs binnen de bond zie je dat als het gaat 
omm bepaalde functies of zetels in bonds- of sectorraden. Het is gewoon angst. Niet 
meerr  angst voor  het onbekende zoals vroeger. Nee, meer  angst voor  de eigen voor-
keurspositie.' ' 

Volgenss de landelijke bestuurder  spoorwegen van de Vervoersbond FNV is deze bond 
inn de cao-afspraken van 1997 afgestapt van specifiek beleid voor  allochtone werk-
nemers,, omdat de autochtone achterban dit als een vorm van voortrekken beschouw-
dee en de bond oordeelde dat het voor  allochtone werknemers stigmatiserend werkte. 
Dee cao-partners kozen voor  een algemeen achterstandsbeleid ten behoeve van werk-
nemerss in de lagere functies. Zo vertelde de landelijke bestuurder  dat er  bij  NS-
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Materieell  een project was gestart waarbij per individu werd gekeken wat de mogelijk-
hedenn van de desbetreffende werknemer waren en hoe deze kon doorstromen naar een 
anderee (hogere) functie. Volgens hem was dit formeel geen allochtonenbeleid, maar 
kwamm het daar in de praktijk wel op neer, omdat naar zijn zeggen 'zeker tachtig pro-
cent'' van de werknemers bij NS-Materieel allochtoon was. Het dilemma waarvoor de 
vakbondd zich geplaatst ziet bij het behartigen van belangen van werknemers uit etni-
schee minderheidsgroepen (zich inzetten voor specifieke maatregelen of de nadruk leg-
genn op het behartigen van algemene belangen) lijk t zo in het voordeel van het laatste 
beslecht.. Door deze vorm van belangenbehartiging wordt het minderhedenbeleid 
echterr gereduceerd tot beleid voor laaggeschoolde (allochtone) werknemers en wordt 
voorbijgegaann aan achterstanden van hoger opgeleide allochtone werknemers, veroor-
zaaktt door bijvoorbeeld racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt of de werkvloer. 
Tenn tweede is niet iedereen het erover eens dat specifiek beleid stigmatiserend of niet 
haalbaarr zou zijn. Volgens de critici van het algemene achterstandsbeleid, zoals de 
KEMM v-leden en de allochtone kaderleden, is het probleem dat degenen die het beleid 
moetenn uitdragen er zelf niet geheel achter staan. Zij pleiten voor meer allochtonen op 
invloedrijkee posities. 



HoofdstukHoofdstuk io 

Dee houding van de vakbeweging in vergelijkend 
perspectief f 

Inn deze studie heb ik getracht op drie niveaus inzicht te geven in de houding van de 
Nederlandsee vakbeweging tegenover immigratie en immigranten in de periode van 
i9600 tot 1997, te weten het vakcentrale-, vakbonds- en werkvloerniveau. In dit hoofd-
stukk ga ik na ik welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld en probeer ik daarnaast 
tee achterhalen welke verklaringen er zijn voor de gevonden verschillen. Ik doe dit in 
vergelijkendd perspectief, en wel op twee manieren. Ten eerste ga ik na hoe de opstel-
lingg van de Nederlandse vakbeweging zich verhoudt tot die van vakbewegingen in 
anderee West-Europese landen. In vrijwel al deze landen kwam na de Tweede Wereld-
oorlogg een wervings- en tewerkstellingssysteem van buitenlandse arbeidskrachten op 
gang.. Om te bezien hoe specifiek de ontwikkelingen in Nederland zijn in vergelijking 
mett andere West-Europese landen, maak ik gebruik van de resultaten van de eerste 
studiee van het project waarvan het onderhavige onderzoek deel uitmaakt, namelijk de 
vergelijkendee studie van Penninx en Roosblad (2000a) van het beleid van vakcentrales 
inn zeven West-Europese landen. 

Tenn tweede vergelijk ik de positie van immigranten met die van andere groepen in 
dee vakbeweging. Zo laten de historische studie van Hofmeester (1999) over joodse 
werknemerss en de studies van Van Eijl (1994 en 1997) over de positie van vrouwen op 
dee arbeidsmarkt en in de vakbeweging zien, dat er meer groepen werknemers zijn 
waarmeee de vakbeweging een problematische verhouding heeft en die een marginale 
positiee binnen de bonden innemen. Ik beperk me hier tot een vergelijking met vrou-
wenn en ga aan de hand van onderzoek van Van Eijl (1997) na hoe specifiek de positie 
vann immigranten is vergeleken met die van vrouwen. Ik doe dat niet systematisch, 
maarr concentreer me op een aantal in het oogspringende overeenkomsten en verschil-
lenn tussen beide groepen werknemers. 

Dee vakbondsdilemma's 

Inn het inleidende hoofdstuk heb ik drie dilemma's onderscheiden waarvoor de vak-
bewegingg zich bij de komst van immigranten geplaatst ziet: het immigratie-, inclusie-
enn belangendilemma. Het eerste dilemma is of vakbonden meewerken aan of zich ver-
zettenn tegen het immigratiebeleid van overheid en werkgevers. Aan de ene kant is het 
aantrekkenn van arbeidskrachten nodig om de productie draaiende te houden, althans 
inn periodes dat de economie expandeert. Bovendien heeft de vakbeweging een traditie 
vann internationale solidariteit; een al te openlijk verzet tegen buitenlandse arbeiders 
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staatt daarmee op gespannen voet- Aan de andere kant bestaat de vrees dat de komst 
vann immigranten tegen de directe belangen van de 'eigen*  achterban indruist, omdat 
hiermeee het loonniveau laag kan worden gehouden en vakbonden het als hun taak 
beschouwenn hun leden hiertegen te beschermen. Ook zijn bonden beducht voor het 
ontstaann van een arbeidersreserve, waardoor er in tijden van arbeidsconflicten een 
alternatievee bron van arbeid voorhanden is. 

Wanneerr de komst van immigranten eenmaal een feit is, ontstaat een tweede 
dilemma:: moeten vakbonden deze (nieuwe) werknemers in hun organisaties opne-
menn of hen daar juist (geheel of gedeeltelijk) buiten houden? Enerzijds beseft de vak-
beweging-voorall  wanneer duidelijk wordt dat de immigratie niet tijdelijk maar blij -
vendd van aard is en buitenlandse arbeiders zelf acties ondernemen ter verbetering van 
hunn (arbeids)positie - dat het van groot belang is dat ook buitenlandse arbeiders lid 
wordenn van haar organisatie. Exclusie van immigranten kan tot een splitsing van de 
arbeidersklassee leiden en daarmee tot een verzwakking van de onderhandelingspositie 
vann de bonden. Anderzijds kan inclusie van immigranten tegen de belangen van de 
'eigen'' leden indruisen, of althans door bepaalde groepen binnen de vakbeweging zo 
wordenn gepercipieerd. 

Alss de uitkomst van dit tweede dilemma inclusie is, ontstaat een derde dilemma: 
moett de vakbeweging uitsluitend opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van 
autochtonee en allochtone werknemers, of moet ze zich ook inzetten voor de specifieke 
belangenn van allochtone werknemers? In het eerste geval loopt zij het risico ongelijke 
'gevallen'' gelijk te behandelen - buitenlandse werknemers nemen immers ten op-
zichtee van autochtonen een achterstandspositie in en bij gelijke behandeling blijf t 
dezee achterstand gehandhaafd. In het tweede geval bestaat het risico dat autochtone 
werknemerss zich tekort gedaan voelen en zich wellicht tegen maatregelen gaan verzet-
ten.. Kortom, de vakbeweging ziet zich voor twee alternatieven gesteld, die beide 
onaantrekkelijkee kanten hebben. 

CoöperatieCoöperatie of verzet? 

Inn de eerste helft van de jaren zestig stonden de Nederlandse vakcentrales niet afwij-
zendd tegenover de werving van buitenlandse arbeidskrachten. Zij achtten die, net als 
dee overheid en de werkgeversorganisaties, noodzakelijk voor het draaiende houden 
vann de productie.' Zij waren echter wel bevreesd voor de materiële belangen van de 'ei-
gen'' achterban. Om 'oneerlijke concurrentie' tussen allochtone en autochtone werk-
nemerss tegen te gaan, drongen de bonden aan op gelijke behandeling. Daarnaast von-
denn zij dat werkgevers extra voorzieningen voor buitenlandse arbeidskrachten dien-
denn te treffen ter verbetering van hun vaak slechte leefomstandigheden. Tegelijkertijd 
wass dit een manier om de werving en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten 
tee bemoeilijken en de kosten te verhogen. Zo werd besloten dat werkgevers verplicht 
warenn hun accommodatie te verzorgen. Wanneer een werkgever in tijden van 
woningschaarstee niet aan deze voorwaarde kon voldoen, kon hij ook geen buiten-
landsee werknemers rekruteren. 



DeDe houding van de vakbeweging in vergelijkend perspectief 153 3 

Dee standpunten van de vervoersbonden lopen bij dit dilemma parallel aan die van 
dee centrales. Ook zij hebben zich in principe niet verzet tegen de werving van arbeids-
migranten,, al keken zij wel naar hun 'inpasbaarheid' in de Nederlandse samenleving. 
Bovendienn lijk t er aan de uiteindelijke rekrutering geen discussie over de noodzaak 
vann de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten vooraf te zijn gegaan. 

Doorr de collectieve ontslagen en de sterk gestegen werkloosheid onder autoch-
tonenn tijdens de korte economische crisis van 1966-1967 veranderde de aanvankelijk 
positievee houding tegenover tijdelijke arbeidsmigratie en werd de werving drastisch 
gereduceerd.. Deze crisis bracht nauwelijks werkloosheid onder buitenlandse arbeids-
krachtenn teweeg, niet alleen omdat sommigen van hen teruggingen naar het her-
komsdand,, maar ook en vooral omdat zij werden ingezet voor een speciaal type arbeid 
(meestall  zwaar en vies werk) waarvoor ook in tijden van recessie geen autochtone 
werknemerss te vinden waren. Ook de economische crisis van 1972-1974 had weinig 
effectt op de werkgelegenheid van buitenlandse werknemers; in deze periode werden 
zelfss nog ruim 15.000 arbeidsmigranten via de officiële kanalen gerekruteerd. Hieruit 
blijk tt dat buitenlandse arbeidskrachten in deze periode zelfs nodig waren bij een stij-
gendee werkloosheid onder de autochtone bevolking. Bovendien kwam na de recessie 
vann 1966-1967 voor het eerst een diepgaande discussie op gang over de betekenis en 
functiee van buitenlandse arbeiders in de Nederlandse economie. Duidelijk werd dat 
buitenlandsee werknemers een bufferfunctie vervulden tegen conjunctuurschomme-
lingen.. In tijden van economische expansie werden zij in groten getale geworven; in 
periodess van recessie werd de werving stopgezet en keerde een aantal buitenlandse 
werknemerss weer terug naar het herkomstland, omdat hun contract niet werd ver-
lengdd en zij ook geen ander werk konden vinden. Tegelijkertijd maakte de crisis dui-
delijkk dat het overgrote deel van de buitenlandse werknemers in Nederland ook in tij -
denn van economische recessie nodig was, omdat zij arbeidsplaatsen innamen die 
moeilijkk waren te vervullen. Hoewel de overheid, het bedrijfsleven én de vakbeweging 
err formeel (tot 1979) van uitgingen dat het om tijdelijke inschakeling van buitenlandse 
arbeidskrachtenn ging die de conjuncturele behoefte aan menskracht zou aanvullen 
zolangg als dat nodig was, werd in 1967 reeds duidelijk dat 'gastarbeid' ook een structu-
reell  karakter had. 

Inn reactie op de korte recessies drongen de vakcentrales er bij de overheid op aan 
restrictievee maatregelen te nemen en het aantal buitenlandse arbeidskrachten te 
beperken.. In 1965 kwam de overheid al met een nieuwe Vreemdelingenwet. Deze wet 
wass in eerste instantie bedoeld om de werving en tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachtenn te reguleren en niet zozeer om deze te limiteren. In de jaren hierna 
introduceerdee de overheid een reeks maatregelen die het voor buitenlandse arbeiders 
steedss moeilijker maakte om zonder voorafgaande toestemming het land binnen te 
komen.. Tijdens de oliecrisis van 1973 sprak de overheid voor het eerst openlijk over de 
noodzaakk een limiet te stellen aan het aantal buitenlandse werknemers. De vakbewe-
gingg ondersteunde de restrictieve overheidsmaatregelen. Na 1974 werd de werving van 
arbeidsmigrantenn nagenoeg stopgezet. Hiermee kwam echter de immigratie niet stil te 
liggen:: in het kader van gezinshereniging kwam een groot aantal nieuwe migranten uit 
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dee wervingslanden naar Nederland. Bovendien nam in deze periode de immigratie 

vanuitt Suriname toe. 
Naa 1979 werd de discussie over het toelaten van arbeidsmigranten lange tijd niet 

meerr gevoerd. Deze discussie laaide eindjaren negentig, met de economische groei en 
dee krapte op dee arbeidsmarkt die hiermee gepaard ging, weer op. De houding van de 
FNVV tegenover arbeidsmigratie was in deze periode veel ambivalenter dan die van het 
N W / NN KV in de jaren zestig. De FNV stelde zich op het standpunt dat zij niet tegen 
immigratiee als zodanig was, maar dat eerst de bestaande reserves op de arbeidsmarkt 
moestenn worden aangeboord alvorens werd overgegaan tot het aantrekken van bui-
tenlandsee arbeidskrachten. Bovendien sprak zij haar bezorgdheid uit over de brain-
drainn die hun vertrek uit minder ontwikkelde gebieden met zich zou brengen. 

Inn de jaren zestig en negentig blijkt de visie op de arbeidsreserves dus te verschillen. 
InIn de jaren zestig werd het vrouwelijk arbeidspotentieel kenneÜjk niet in die termen 
gedefinieerd.. Om arbeidsmigratie zo veel mogelijk te beperken en te controleren, 
werdd eind jaren negentig precies hetzelfde gedaan als in de jaren zestig: eerst prioriteit-
genietendd aanbod latenn voorgaan en vervolgens zorgen dat arbeidsmigratie van buiten 
dee Europese Unie alleen op tijdelijke basis mogelijk is. Kortom: een bescherming van 
dee inmiddels niet meer nationale, maar Europese arbeidsmarkt. 

Dee manier waarop de Nederlandse vakbeweging in de periode van i960 tot 1973 met 
hett eerste dilemma is omgegaan, is in West-Europees perspectief niet uitzonderlijk. In 
dee meeste West-Europese landen waren bonden bezorg over de mogelijke conse-
quentiess van arbeidsmigratie voor de nationale arbeidsmarkt (en daarmee de nationale 
onderhandelings-- en machtsstructuren) en voor de 'eigen' achterban. Duidelijk is dat 
hoewell  vakbonden zich verbaal in meerdere of mindere mate committeerden aan 
internationalee solidariteit van alle werknemers, het dominante referentiekader werd 
gevormdd door de natiestaat en de nationale arena. De periode van wederopbouw na 
dee Tweede Wereldoorlog versterkte het belang van nationale solidariteit nog eens. De 
besluitvormingsstructurenn die na de Tweede Wereldoorlog in het nationale sociaal-
economischee domein werden geïnstalleerd, geherinstalleerd of gecontinueerd, vereis-
tenn nationale solidariteit van alle betrokken partijen: werknemers, werkgevers en over-
heid.. In de meeste West-Europese landen werkten overheid, werknemers- en werkge-
versorganisatiess dan ook nauw samen om de wederopbouw te bespoedigen (Penninx 
&&  Roosblad 2000c: 186-187). 

All ee West-Europese bonden hebben in deze periode uiteindelijk ingestemd met 
dee werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten, maar dit gebeurde vanuit ver-
schillendee uitgangsposities en heeft tot verschillende uitkomsten geleid. Penninx en 
Roosbladd (2000c: 187-189) onderscheiden een aantal typen reacties van bonden op 
arbeidsmigratie.. Ten eerste waren er West-Europese vakbonden die een stevige 
machtspositiee hadden in het nationale sociaal-economische besluitvormingsproces 
enn die vanuit deze positie zo veel mogelijk samenwerkten met de overheid en werk-
geversorganisatiess om (tijdelijke) arbeidsmigratie te verwezenlijken. Dit was vooral 
inn landen als Zweden, West-Duitsland en Nederland het geval. De uitweg die de 
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vakbewegingg aldaar uit het dilemma koos kwam neer op het standpunt: als we in-
stemmenn met het importeren van arbeidskrachten, moet dat op een zodanige wijze 
gebeurenn dat het onze onderhandelingspositie niet aantast. De manier om dit te 
bewerkstelligenn was in alledrie de landen eender: controle op en inspraak in de wer-
vingsprocedure;; het eisen van gelijke beloning en arbeidsomstandigheden en gelijke 
arbeidsrechtenn in het algemeen; en het eisen van extra voorzieningen (rond huisves-
ting,, reiskostenvergoedingen, extra lange vakanties en dergelijke), wat overigens met 
success tot stand kwam. Ook de reactie op de economische recessie van 1966-1967 ver-
toondee in deze drie landen veel gelijkenissen: de vakbeweging eiste een limitering van 
dee werving en tewerkstelling. 

Eenn tweede type reactie, Verzet vanuit een sterke machtspositie' nemen Penninx 
enn Roosblad (2000c: 188) in de Oostenrijkse vakbeweging waar. Vanwege hun sterke 
positiee in het economische besluitvormingsproces en hun nauwe relaties met rege-
ringsparaa jen, konden vakbonden immigratie beperken door het jaarlijkse quotum zo 
laagg mogelijk te houden en arbeidsmigranten te definiëren als een aparte, tijdelijke 
categoriee werknemers arbeidskrachten die op een aantal terreinen niet dezelfde rech-
tenn als autochtone werknemers genoot. Hoewel zij arbeidsmigratie niet volledig heb-
benn kunnen tegengaan, kan dit nauwelijks het resultaat van coöperatie worden 
genoemd;; door de krapte op de arbeidsmarkt waren zij eenvoudigweg niet in staat die 
immigratiee te verhinderen. Zij konden wél bedingen dat arbeidsmigratie gedurende 
dee hele periode als tijdelijk werd gedefinieerd, en dat aan immigranten minder rech-
tenn werden toegekend dan aan autochtone Oostenrijkse werknemers. In Nederland 
enn West-Duitsland stapte de vakbeweging eind jaren zeventig van de tijdelijkheids-
gedachtee af, in Zweden al tien jaar eerder. In deze landen werd, wanneer eenmaal het 
beseff  was doorgedrongen dat arbeidsmigranten een blijvend onderdeel van de samen-
levingg uitmaakten, beleid geformuleerd om de integratie van immigranten te bevorde-
renn (Penninx & Roosblad 2000c: 189-191). 

Eenn derde type reactie, die van de Franse vakbonden, omschrijven Penninx en 
Roosbladd (2000c: 188) als 'verzet vanuit een zwakke machtspositie'. De Franse vak-
bewegingg had, in tegenstelling tot de eerder genoemde landen, nauwelijks invloed in 
hett sociaal-economische besluitvormingsproces. Overheid en werkgevers hanteerden 
voorr de werving en tewerkstelling van arbeidsmigranten een nogal informeel beleid, 
waarr de Franse vakbeweging vrijwel geheel buiten werd gehouden. Omdat de vakbe-
wegingg niet betrokken was bij de rekrutering van arbeidskrachten, kon zij ook gemak-
kelijkk kritiek op de gang van zaken uitoefenen. Zij was echter te zwak om die wezen-
lij kk te beïnvloeden (Lloyd 2000:114-118). 

Groot-Brittanniëë is een geval apart. Omdat dit land voornamelijk te maken had 
mett immigratie vanuit de (voormalige) koloniën en deze immigranten het recht had-
denn zich aldaar te vestigen, was de vraag of de vakbonden zich al dan niet tegen 
arbeidsmigratiee moesten verzetten veel minder aan de orde dan in de overige landen, 
waarr vaak beslist moest worden of er al dan niet verblijfs- en tewerkstellingsvergun-
ningenn moesten worden verstrekt (Wrench 2000:133-134). 
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InclusieInclusie ofexclusie? 

Geenn enkele Nederlandse of andere West-Europese vakbond heeft immigranten for-
meell  uitgesloten. In de formele ideologie werden immigranten beschouwd als werk-
nemerss die georganiseerd dienden te worden. Zelfs in Oostenrijk, waar arbeidsmi-
grantenn door wet- en regelgeving (die mede werd ondersteund door de vakbeweging) 
inn een aparte positie werden gehouden, stond het lidmaatschap van vakbonden open 
voorr buitenlandse werknemers. De ideologie was dus inclusie, ongeacht het stand-
puntt dat bij het eerste dilemma was genomen (Penninx & Roosblad 2000c: 191). Hoe-
well  er formeel misschien wel sprake was van inclusie, hoefde dit in de praktijk niet het 
gevall  te zijn. Indicatoren voor het meten van feitelijke inclusie zijn de organisatiegraad 
onderr immigranten, hun participatie in bonden (kaderleden), het aandeel van immi-
grantenn in het personeelsbestand van bonden en de mate waarin wordt opgekomen 
voorr gelijke rechten. 

Zoalss in hoofdstuk 3 duidelijk werd, zijn in Nederland nauwelijks betrouwbare 
gegevenss voorhanden over de organisatiegraad van immigranten. De schattingen hier-
omtrentt zijn in het algemeen vrij laag. Op landelijk niveau werd geschat dat ongeveer 
100 a 15 procent van de immigranten lid was van een vakbond. Opmerkelijk is dat deze 
schattingenn gedurende de hele periode vrijwel constant zijn. Werd in het begin van de 
jarenn zeventig aangenomen dat de organisatiegraad nog geen 15 procent was, anno 
19944 kwamen vakbondsbestuurders nog steeds op 10 a 15 procent. Dit is weliswaar een 
laagg percentage, maar de algemene organisatiegraad is in Nederland evenmin hoog. 
Dezee was in i960 40 procent, in 1993 nog slechts 26 procent. Per sector konden er ech-
terr uitzonderingen zijn: bij de spoorwegen bijvoorbeeld was de organisatiegraad van 
immigrantenn over de gehele periode zeer hoog (circa 75 procent) en vrijwel gelijk aan 
diee van autochtonen. Helaas ontbreekt het cijfermateriaal om een goed beeld te krij -
genn van de landelijke organisatiegraad van immigranten, hun aandeel in het ledenbe-
standd van vakbonden en de ontwikkelingen hierin gedurende de bestudeerde periode. 

Inn vergelijking met omringende West-Europese landen lijk t de organisatiegraad 
vann immigranten in Nederland vrij laag. Zeker als deze wordt vergeleken met Zwe-
den.. Daar was de organisatiegraad van immigranten ongeveer even hoog als die van 
autochtonee werknemers (ongeveer 90 procent in 1980; Knocke 2000:167). Ook Oos-
tenrijk,, West-Duitsland en Groot-Brittannië kenden een hoge organisatiegraad van 
immigranten,, die ongeveer vergelijkbaar was met die van autochtone werknemers. In 
Oostenrijkk was in 1983 55,7 procent van de immigranten georganiseerd (Gachter 
2000:: 76), tegenover een algemene organisatiegraad van 51,6 procent in 1985 (ILO 
1999).. In 1991 was de organisatiegraad van buitenlandse werknemers in West-Duits-
landd ongeveer 33,9 procent, wat niet significant verschilde van de organisatiegraad van 
hunn Duitse collega's (Kühne 2000: 55). In Groot-Brittannië was de organisatiegraad 
vann sommige immigrantengroepen zelfs hoger dan die van autochtonen (Wrench 
2000:137):: 44 procent van de Afro-Caribische en 38 procent van de Indische werkne-
merss was lid van een vakbond, tegenover 35 procent van de autochtone werknemers. 
Aann de andere kant waren Pakistaanse en Afrikaans-Aziatische werknemers in min-
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deree mate lid van een vakbond dan hun autochtone collega's (33 en 28 procent) en was 
dee organisatiegraad van Bengalen zeer laag (14 procent). 

Inn Frankrijk en Zwitserland was de organisatiegraad van immigranten, evenals in 
Nederland,, vermoedelijk laag. Ook in Frankrijk is het moeilijk om gegevens te krijgen 
omtrentt de organisatiegraad van immigranten, omdat het daar niet is toegestaan de 
etnischee of religieuze achtergrond van personen te registreren (Uoyd 2000; Webster 
1990).. Uoyd (2000: 114) gebruikt als graadmeter de deelname van immigranten aan 
nationalee vakbondscongressen. Hierin was een stijging te zien van 2,5 procent in 1965 
tott 6,3 in 1985. 

Watt opvalt, is dat in landen waar de algemene organisatiegraad laag respectievelijk 
hoogg is, de organisatiegraad van immigranten ook laag respectievelijk hoog is. De 
hoogtee van de organisatiegraad blijkt niet alleen samen te hangen met de belangen-
behartigingg van de vakbonden, maar ook en veel eerder te worden bepaald door struc-
turelee factoren, zoals het type sectoren waarin immigranten werkzaam zijn, het al dan 
niett verplichte lidmaatschap (closed shop-systeem) en de koppeling van het innen van 
werkloosheidsuitkeringenn aan het vakbondslidmaatschap. Knocke (2000: 166) illus-
treertt hoe deze structurele factoren werken. Zij stelt dat de hoge organisatiegraad van 
immigrantenn in Zweden mede wordt veroorzaakt door het feit dat de bonden hadden 
wetenn te bewerkstelligen dat in de wervingsakkoorden met Italië en Hongarije (in 
1947)) werd opgenomen dat arbeidsmigranten gedurende hun verblijf in Zweden lid 
warenn van een vakbond. In 1965 werd deze clausulee geschrapt en vervangen door een 
akkoordd tussen de bonden en de werkgevers, waarin werd afgesproken dat de laatsten 
buitenlandsee werknemers bij hun tewerkstelling zouden adviseren lid te worden van 
eenn vakbond. Volgens haar zijn veel Zweedse immigranten lid geworden, omdat ze in 
dee veronderstelling waren dat dit vanzelfsprekend of min of meer verplicht was. Hier-
uitt blijkt dat de mate waarin de vakbeweging inclusie voorstaat, niet geheel aan de 
organisatiegraadd van immigranten kan worden afgelezen. Hiervoor zijn er te veel 
interveniërende,, structurele factoren. Bovendien kunnen er eersterangs (autochtone) 
enn tweederangs (immigranten) leden zijn. 

Eenn veel belangrijker indicator is de vertegenwoordiging binnen de vakbeweging. 
InIn de Nederlandse vakbeweging namen immigranten nauwelijks bestuurlijke en 
beleidsbepalendebeleidsbepalende posities in. In de jaren negentig kwam de FNV zelf tot de conclusie 
datt het minderhedenbeleid voornamelijk papieren beleid was, en dat er in de praktijk 
nauwelijkss een verbetering viel te signaleren in de arbeidsmarktpositie van immigran-
tenn en hun positie binnen de vakbeweging. De FNV erkende dat (in)directe discrimi-
natiee een van de oorzaken was van de achterstandspositie van immigranten en stelde 
eenn reeks maatregelen voor, waaronder positieve actie, om hun positie te verbeteren. 
Ditt heeft ertoe geleid dat het aantal immigranten op invloedrijke posities sinds het 
beginn van de jaren negentig is toegenomen, zij het mondjesmaat. Er is echter nog lang 
geenn sprake van evenredige vertegenwoordiging. 

Gesteldd kan worden dat het lage percentage immigranten op invloedrijke posities 
samenhangtt met hun lage organisatiegraad en hun nog geringer aandeel in het leden-
bestandd van bonden. Wanneer echter wordt gekeken naar de positie van immigranten 
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inn de andere West-Europese vakbewegingen, dan blijkt dat zelfs in landen waar immi-
grantenn een hoge organisatiegraad kennen, het aantal immigranten op invloedrijke 
positiess minimaal is. Dat dit bijvoorbeeld opgeld doet voor de Oostenrijkse ÖGB, mag 
gezienn de opstelling van die vakcentrale tegenover arbeidsmigratie wellicht niet als 
verwonderlijkk worden beschouwd. De ÖGB stond immers afwijzend tegenover 
arbeidsmigratiee en ondersteunde of bepleitte maatregelen die immigranten bestem-
peldenn als tweederangs burgers, in de samenleving maar ook in de vakbeweging 
(Gachterr 2000). Maar ook binnen de Britse vakbeweging zijn immigranten zwaar 
ondervertegenwoordigdd op invloedrijke posities, terwijl hun organisatiegraad zelfs 
hogerr is dan die van autochtone Britse werknemers. Hier blijkt onder andere een 
racistischee houding van vakbonden aan ten grondslag te liggen (Wrench 2000). 
Wrenchh (2000) en Virdee (2000) wijzen erop dat eigen organisaties van immigranten 
eenn belangrijke rol hebben gespeeld in het ombuigen van deze racistische houding van 
vakbondenn en in de verbetering van de positie van immigranten, zowel op de werk-
vloerr als binnen de bonden. In Nederland is in veel mindere mate druk uitgeoefend 
doorr immigrantenorganisaties. Zij vormen niet zo'n krachtige lobby als in Groot-
Brittannië. . 

Tott nu toe is inclusie gemeten aan de hand van de organisatiegraad en de invloed van 
immigrantenn binnen de vakbeweging. Inclusie kan evenwel ook breder worden gede-
finieerd.. De vraag is dan bijvoorbeeld welke houding vakbonden innemen als het gaat 
omm overheidsbeleid voor immigranten: beschouwen zij immigranten als volwaardige 
burgerss die dezelfde rechten en plichten hebben als de autochtone bevolking? Verzet 
dee vakbeweging zich bijvoorbeeld tegen wet- en regelgeving die de rechten van immi-
grantenn aantasten, steunt zij antiracismebeleid, komt zij in actie tegen rechts-extre-
misme?? De mate waarin vakbonden gelijke rechten garanderen en verdedigen, blijkt 
directt voort te vloeien uit de manier waarop zij zijn omgegaan met het eerste dilemma. 
Zoo heeft de Oostenrijkse vakbeweging niet alleen geprobeerd immigratie tegen te 
gaann ofte beperken, maar heeft zij ook wet- en regelgeving gesteund die immigranten 
inn een zwakke rechtspositie houdt. Oostenrijkse immigranten kunnen bijvoorbeeld 
wordenn uitgezet wanneer zij geen werk kunnen vinden, moeten in theorie vóór au-
tochtonee werknemers worden ontslagen, en hebben geen gelijke toegang tot werk-
loosheidsuitkeringenn terwijl zij daar wel dezelfde geldelijke bijdrage aan moeten leve-
renn als autochtonen (Gachter 2000: 83-84). Dit illustreert het verschil tussen formele 
enn materiële gelijkwaardigheid, helemaal als daarbij in ogenschouw wordt genomen 
datt immigranten aldaar zijn uitgesloten van alle belangrijke posities binnen de vak-
bondenn zolang zij niet zijn genaturaliseerd. Hoewel er tekenen zijn dat er geleidelijk 
aann veranderingen optreden in de standpunten van de Oostenrijkse vakbeweging, is er 
inn het algemeen nog steeds sprake van materiële exclusie (Gachter 2000: 84-85). 

Inn landen waar de vakbeweging zich coöperatief opstelde tegenover arbeidsmigra-
tie,, zien we dat dit ook effect heeft gehad op hun standpunten over integratie van 
immigranten.. Deze vakbewegingen hadden in hun rekruteringsovereenkomsten al 
bedongenn dat immigranten dezelfde industriële rechten hadden als autochtone werk-
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nemers.. De ongelijkheid tussen immigranten en autochtonen gold eerder voor de 
socialee rechten, zoals toegang tot werkloosheids- en bijstandsuitkeringen, en de rech-
tenn gerelateerd aan nationaliteit. Hoe meer vakbonden ervan overtuigd raakten dat 
immigrantenn voor een langere periode of zelfs permanent bleven, hoe meer zij zich 
vann deze ongelijkheden bewust werden en hoe meer acties zij ten gunste van immi-
grantenn ondernamen (Penninx & Roosblad 2000c: 194). 

Inn de Nederlandse casus kunnen drie domeinen worden onderscheiden waarin de 
vakbewegingg de belangen van immigranten kan behartigen: in de samenleving, op de 
arbeidsmarktt en binnen de eigen organisatie. Zij nam soms ferme standpunten in over 
hett overheidsbeleid, alhoewel dat zelden tot een breuk met de overheid heeft geleid. 
Zoo keerde zij zich tegen wet- en regelgeving die de positie van immigranten negatief 
beïnvloedde,, zoals de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW), het land-van-
herkomstprincipee bij kinderbijslag en, in de jaren negentig, tegen de koppelingswet 
diee het illegalen onmogelijk moest maken gebruik te kunnen maken van sociale voor-
zieningen.. Daarnaast nam ze een duidelijk standpunt in over racisme, xenofobie en 
rechts-extremisme.. Vaak werkte zij daarin samen met protest- en actiegroepen. Boven-
dienn verzette vooral het N W / F NV zich tegen fascistische en dictatoriale regimes. Dit 
leiddee in het geval van de Spaanse immigranten in Nederland tot actieve steun aan de 
niet-communistischee anti-Franco-oppositie. In die zin manifesteerde de vakbeweging 
zichh als deel van een sociale beweging. 

Wanneerr het echter de arbeidsmarkt betreft, bleven de standpunten en acties van 
dee vakbeweging vaag en ambivalent. Toen de FNV en het CNV begin jaren tachtig hun 
minderhedenbeleidd formuleerden, werd hierin - ondanks de hoge werkloosheid 
onderr immigranten - nauwelijks serieus aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie 
vann immigranten; er werden nagenoeg geen voorstellen gedaan ter verbetering van 
hunn werkgelegenheid of hun positie op de werkvloer. Pas eind jaren tachtig kwam 
hierinn verandering. 

Dee afspraken die de sociale partners in 1990 in de Stichting van de Arbeid (STAR) 
maaktenn ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden, kwa-
menn onder druk van de overheid tot stand. Wat betreft de arbeidsmarkt valt op dat de 
speelruimtee van de vakcentrales geringer was dan die op het terrein van de samenle-
ving,, en zij zich veel meer gebonden voelden aan de afspraken met werkgevers; samen-
werkingg met werkgevers in de geïnstitutionaliseerde overlegstructuren kreeg prioriteit 
bovenn het optreden als progressieve sociale beweging. Overigens stelde het STAR-
Akkoordd 'Meer werk voor minderheden' de wettelijke maatregelen alleen maar uit. In 
19944 werd alsnog wetgeving ingevoerd (de WBEAA) die de slechte arbeidspositie van 
immigrantenn diende te verbeteren. Dat de afspraken in het STAR-Akkoord niet wer-
denn gerealiseerd, was echter niet alleen te wijten aan de werkgevers. Ook de inzet van 
dee werknemersorganisaties liet te wensen over. Weliswaar steeg het aantal afspraken 
gerichtt op de positieverbetering van immigranten, maar dit waren vaak vage, slecht-
uitgewerktee intentieverklaringen. Cao-afspraken over allochtone werknemers bleken 
hett ook vaak af te leggen tegen primaire arbeidseisen. Verder leidde de opstellingvan 
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individuelee vakbondsbestuurders ertoe dat gemaakte afspraken op landelijk niveau 
niett in de praktijk werden gerealiseerd. Een van de gevolgen hiervan was dat het min-
derhedenbeleidd in de praktijk weinig gestalte kreeg. De maatregelen die de vakbewe-
gingg ten behoeve van immigranten trof, bestonden vooral op papier. 

Watt betreft de inclusie van immigranten in de eigen organisatie, is duidelijk dat er 
well  speciale faciliteiten in het leven zijn geroepen om hen in de vakbondsorganisaties 
tee incorporeren, maar er nog steeds sprake is van een ondervertegenwoordiging, niet 
alleenn in lidmaatschap, maar ook op bestuursniveau en andere invloedrijke posities 
binnenn de vakbeweging. 

AlgemeneAlgemene of specifieke belangenbehartiging? 

Alss inclusie eenmaal een feit is, resteert de vraag of de vakbeweging uitsluitend moet 
opkomenn voor de algemene belangen van alle werknemers of ook oog moet hebben 
voorr de specifieke belangen van immigranten. De specifieke maatregelen kunnen 
variërenn van het organiseren of aanbieden van taalcursussen tot het scheppen van 
ruimtee voor het nakomen van religieuze verplichtingen op de werkvloer. In de vak-
bondsorganisatiess zelf kunnen deze maatregelen variëren van het creëren van ruimte 
voorr immigranten om zich in eigen adviesgroepen en commissies te organiseren, tot 
antidiscriminatiebeleidd in de hele organisatie, eventueel gecombineerd met maatrege-
lenn om evenredige vertegenwoordiging van immigranten te bewerkstelligen. 

Dee meeste West-Europese vakbewegingen erkenden dat de specifieke situatie van 
immigrantenn extra aandacht en beleid vereiste. Dit heeft in de meeste landen geleid 
tott een aantal specifieke basisinstrumenten, zoals het instellen van commissies en 
secretariaten.. Dit gebeurde in de meeste vakcentrales in het midden van de jaren 
zeventig.. De Oostenrijkse vakbeweging neemt hier weer een uitzonderingspositie in 
(Penninxx & Roosblad 2000c: 198). 

Inn Nederland is in principe weinig verschil te constateren tussen het minderheden-
beleidd van de twee vakcentrales. Zowel de FNV als het CNV is er sinds de jaren zeventig 
vann uitgegaan dat specifieke maatregelen nodig zijn om de achterstandspositie van im-
migrantenn te verhelpen. Beide centrales riepen een speciale structuur voor etnische 
minderhedenn in het leven; beide probeerden door maatregelen als scholing en training, 
positievee actie en (werkgelegenheids)afspraken ten behoeve van minderheden in cao's 
dee positie van etnische minderheden te verbeteren. De vakcentrales initieerden veelal 
hett beleid, maar het waren veelal de bonden die dat beleid ook daadwerkelijk vorm 
moestenn geven en implementeren. Hierin hadden zij een grote mate van autonomie. 
Ditt leidde ertoe dat de bonden soms een standpunt innamen dat afweek van dat van de 
vakcentralee en dat in sommige gevallen zelfs haaks stond op het landelijke centrale 
beleid.. In dit verband springt vooral het verschil tussen de AbvaKabo FNV en de Indu-
striebondd FNV in het oog. Waar eerstgenoemde dicht aanzat tegen het federale beleid, 
wass dit bij laatstgenoemde nauwelijks het geval en stond deze bond in het geval van 
positievee actie zelfs lijnrecht tegenover de centrale. De AbvaKabo ging er, net als 
dee vakcentrale, van uit dat speciaal beleid noodzakelijk was en formuleerde specifiek 
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minderhedenbeleid.. Aangezien dit een ambtenarenbond betreft, waarvan de achterban 
vann overheidswege al met positieve actie te maken had, zal de implementatie van posi-
tieve-actiemaatregelenn wellicht op minder weerstand zijn gestuit dan bij bonden die 
hunn achterban meer in het bedrijfsleven hadden en waar dit soort maatregelen minder 
warenn ingeburgerd. Daarnaast heeft wellicht ook de druk van de gemeentelijke immi-
grantenoverleggen,, die in de jaren tachtig werden opgericht, een rol gespeeld. 

Dee Industriebond daarentegen stond duidelijk een algemeen beleid voor, waarvan 
immigrantenn een integraal onderdeel dienden uit te maken. Deze bond stelde dat 
werknemerss gelijke rechten en plichten hadden en dat speciale maatregelen een stig-
matiserendee werking zouden hebben. Bovendien was de verslechterde economische 
situatiee begin jaren negentig voor de Industriebond een argument om geen speciale 
maatregelenn te nemen. Het resultaat was dat er (zelfs op papier) vrij weinig gebeurde 
terr verbetering van de positie van immigranten. 

Specifiekee maatregelen voor immigranten blijken in cao's hoogst gevoelig te liggen. 
Alss de belangen direct betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie of op de positie 
opp de werkvloer, gaan de meeste vakbonden pas na lange aarzeling en druk van bui-
tenaff  overstag ten gunste van immigranten. 

Inn Nederland bijvoorbeeld, hebben immigrantenorganisaties en allochtone vak-
bondsledenn druk op de vakbonden uitgeoefend om culturele en religieuze rechten in 
cao'ss op te nemen, zoals het recht op vakantie tijdens niet-christelijke feestdagen. 
Hoewell  in een aantal cao's passages zijn opgenomen die dit mogelijk maakten, was het 
vaakk gemakkelijker om dit soon rechten via de rechter erkend te krijgen.1 Daarnaast 
blijk tt dat het vertalen van specifieke in algemene belangen een manier is om draagvlak 
voorr specifieke belangen bij de (autochtone) achterban te creëren. Dit leidde soms tot 
vreemdee situaties. Bijvoorbeeld in Frankrijk, waar specifieke belangen van immigran-
tenn die in de culturele en religieuze sfeer lagen, zoals het recht om tijdens werktijd te 
biddenn of het dragen van een hoofddoek, voor de communistische vakbonden gevoe-
ligee en moeilijke kwesties waren. Lloyd (2000:123) beschrijft hoe de bonden deze reli-
gieuzee claims herformuleerden in termen van Veiligheid, gezondheid en hygiëne', 
teneindee ze zo om te vormen tot algemene, ogenschijnlijk meer arbeidsgerelateerde 
kwesties.. Deze strategie werd in een aantal gevallen ook door de Nederlandse bonden 
toegepast.. In de jaren negentig neigden de Nederlandse bonden er steeds meer toe om 
positieve-actiebeleidd te herformuleren in algemeen achterstandsbeleid, om dit beleid 
zodoendee bij de achterban geaccepteerd te krijgen. Ook in het beschreven conduc-
teursconflictt is deze strategie waarneembaar: zowel de kaderleden die de allochtone 
conducteurs-in-opleidingg steunden als de kaderleden die dat niet deden, probeerden 
hett conflict naarstig van het 'specifieke' karakter te ontdoen. 
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Verklarendee factoren 

Inn de inleiding heb ik vier typen factoren gespecificeerd, die verklaringen kunnen bie-
denn voor de verschillen in gekozen strategieën van vakcentrales en -bonden betref-
fendee de hiervoor beschreven dilemma's. Ten eerste heb ik verondersteld dat de vak-
bondsperceptiee van immigranten van invloed kan zijn op het gevoerde beleid, bij-
voorbeeldd door de mate waarin immigranten als 'anders' worden beschouwd. Omge-
keerdd speelt ook een rol in hoeverre immigranten zélf binnen de vakbeweging geor-
ganiseerdd willen of kunnen zijn, hetgeen kan samenhangen met factoren als de 
geplandee verblijfsduur en ervaringen met de vakbeweging in het land van herkomst. 
Tenn tweede heb ik verondersteld dat de machtspositie van vakcentrales en -bonden 
vann belang kan zijn voor de mate waarin zij hun invloed kunnen aanwenden om het 
immigratiebeleidd van de overheid in een voor hun gunstige richting te sturen. Ten 
derdee heb ik verondersteld dat economische en arbeidsmarktfactoren van invloed 
kunnenn zijn op het gevoerde vakbewegingsbeleid. Tot slot heb ik verondersteld dat de 
publiekee opinie, het overheidsbeleid, de media en de wet- en regelgeving dat beleid 
kunnenn beïnvloeden. Omgekeerd kan ook de vakbeweging zelf invloed uitoefenen op 
dee genoemde factoren. 

Dezee vier typen factoren blijken niet altijd de rol te spelen die ik ze in de vooraf 
geformuleerdee hypothesen heb toebedacht. In het onderstaande ga ik na in hoeverre 
zijj  van invloed zijn geweest op de standpuntbepaling van de vakcentrales en -bonden. 
Hierbijj  behandel ik de laatste twee typen factoren, de economische en de maatschap-
pelijke,, in één paragraaf, omdat beide invloedsfactoren met elkaar samenhangen en 
perr analyseniveau verschillen. 

KenmerkenKenmerken van immigranten 

Err is geen ondersteuning gevonden voor de veronderstelling dat er samenhang zou 
zijnn tussen kenmerken van immigranten en de mate waarin zij in vakbonden zijn 
georganiseerd.. Een veelgehoorde verklaring is dat immigranten uit niet-industriële 
landenn minder bekend zijn met vakbonden en zich daar om die reden in mindere 
matee bij aansluiten. Tevens zouden immigranten die in het herkomsdand slechte er-
varingenn met vakbonden hebben, minder snel geneigd zijn om lid te worden van een 
vakbondd in het vestigingsland. 

Alss deze veronderstellingen juist zijn, impliceert dit dat de organisatiegraad in de 
landenn van herkomst ook zeer laag zou moeten zijn.' Dit gaat niet op voor Suriname 
(400 procent), Italië (40 procent), Griekenland (30 procent), Portugal (25 procent in 
1995)) en Turkije (33 procent in 1995) .4 Bovendien zou moeten gelden dat immigranten 
uitt hetzelfde herkomstland, die dezelfde onbekendheid of slechte ervaringen met de 
vakbewegingg hebben, per vestigingsland of daarbinnen per sector even slecht zijn 
georganiseerd.. Turkse werknemers die zich in West-Duitsland of Oostenrijk hebben 
gevestigdd en van huis uit onbekend zijn met bonden of hier slechte ervaringen mee 
hebben,, zouden net zo terughoudend moeten zijn om zich aan te melden bij vakbon-
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denn als Turkse immigranten die zich in Nederland hebben gevestigd. Toch ligt de 
organisatiegraadd onder Turken in West-Duitsland en Oostenrijk veel hoger dan die 
onderr Turken in Nederland (Gachter 2000: 76; Kühne 2000: 55). Tevens zijn er bin-
nenn de vestigingslanden grote verschillen tussen sectoren. In Nederland bijvoorbeeld, 
hebbenn Marokkaanse werknemers bij de spoorwegen zich in groteren getale bij een 
vakbondd aangesloten dan Marokkaanse werknemers in de tuinderijen. Dit toont aan 
datt deze herkomstgerelateerde factoren niet van doorslaggevende betekenis zijn als het 
gaatt om de organisatiegraad van immigranten. 

Omgekeerdd blijken enkele kenmerken van immigranten wel van belang te zijn 
geweestt voor de keuze van vakbonden bij de dilemma's. Daarbij lijk t het vooral te 
gaann om de karakteristieken die in het vestigingsland aan immigranten worden toege-
kend,, zoals hun rechtspositie en hun status als tijdelijke vreemdelingen. Zo heeft het 
eerstee dilemma in Groot-Brittannië nooit een rol gespeeld, omdat het hier voor een 
belangrijkk deel ging om immigratie uit de (voormalige) koloniën. Deze immigranten 
haddenn veelal de Britse nationaliteit en beschikten als Britse staatsburgers over het 
rechtt zich in Groot-Brittannië te vestigen. Mede omdat deze koloniale immigranten 
all  vanuit het herkomstland kennis van en goede ervaringen hadden met de Britse vak-
beweging,, zijn zij bovendien in staat geweest organisaties te vormen die een belang-
rijkee rol hebben gespeeld in het in gunstige zin veranderen van het vakbondsbeleid 
voorr minderheden (Penninx & Roosblad 2000c: 201). 

Datt het deels gaat om opgelegde karakteristieken, wordt goed geïllustreerd aan de 
handd de situatie in Nederland. Daar werd bijvoorbeeld in de periode van i960 tot 1979 
opp nationaal niveau een onderscheid gemaakt tussen 'gastarbeiders' en koloniale 
immigrantenn (waarbij de laatsten weer werden uitgesplitst in rijksgenoten en repatri-
anten).. De vakcentrales hielden zich voornamelijk bezig met de 'gastarbeiders'.' Voor 
dezee categorie immigranten konden zij voorwaarden formuleren waaronder immigra-
tiee was toegestaan. De koloniale immigranten werden veelal tot de verantwoordelijk-
heidd van de overheid gerekend. Ook in het overheidsbeleid kwam dit onderscheid 
terug:: 'gastarbeiders' vielen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Socialee Zaken en Volksgezondheid, de koloniale immigranten onder die van het 
Ministeriee van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 

Opp vakbondsniveau lijk t het verschil tussen koloniale immigranten en 'gastarbei-
ders'' te vervagen en lijk t de vakbondsperceptie van immigranten en van hun 'inpas-
baarheid'' in de Nederlandse samenleving en op de werkvloer een veel belangrijker rol 
tee hebben gespeeld. De NS is hiervan een sprekend voorbeeld. Dit blijkt uit het feit 
datt daar niet alle (geworven) immigranten als tijdelijke arbeidskrachten werden be-
schouwd.. Of een immigrant in tijdelijke of in vaste dienst kwam, werd door de NS 
bepaald,, in samenspraak met de vakbonden. Bij de bepalingen over het in dienst 
nemenn van immigranten gold de tijdelijke tewerkstelling alleen voor die arbeids-
migrantenn van wie de NS en bonden meenden dat zij naar cultuur, taal of kennis van de 
Nederlandsee samenleving moeilijk waren in te passen in de Nederlandse samenleving. 
Ditt uitte zich in het verschil in arbeidscontracten tussen Belgische en andere buiten-
landsee werknemers; de eersten werden in tegenstelling tot de laatsten direct op een vast 
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arbeidscontractt aangenomen. Echter, buitenlandse werknemers die waren gehuwd met 
eenn Nederlandse vrouw kwamen weer wel direct voor een vast contract in aanmerking. 
Daarnaastt uitte zich dit in de argumenten die werden aangedragen voor het verstrek-
kenn van een tijdelijk dienstverband aan Surinaamse en Antilliaanse werknemers. Deze 
werknemerss hadden de Nederlandse nationaliteit en zouden dus in principe onder de 
regelingenn moeten vallen die voor Nederlandse werknemers golden: namelijk aangeno-
menn worden op een vast contract. Dit gebeurde evenwel niet. De redenering hierachter 
wass dat de NS en de bonden het moeilijk te beoordelen vonden of deze werknemers wel 
inn Nederland zouden blijven. Bij Belgische werknemers was het kennelijk vanzelfspre-
kendd dat zij in Nederland konden aarden en dat zij zich permanent zouden vestigen. 
Wanneerr Surinaamse en Antilliaanse werknemers in aanmerking wilden komen voor 
eenn vast dienstverband, dan golden voor hen dezelfde regels als voor niet-Belgische bui-
tenlandsee werknemers. Dit betekende dat de NS ook bij gehuwde Surinaamse en Antil -
liaansee werknemers eerst moest beoordelen of er voldoende waarborgen waren voor 
eenn aanpassing van het gezin aan de Nederlandse samenleving. 

Dee kenmerken van immigranten zijn dus wel enigszins van invloed geweest, maar de 
opgelegdee karakteristieken blijken een veel belangrijker rol te hebben gespeeld bij hun 
wervingg en de behartiging van hun belangen. De organisatiegraad van immigranten 
kann niet worden verklaard door hun specifieke ervaringen of gedragingen. Ook de 
West-Europesee vergelijking bevestigt de stelling dat de speciale karakteristieken van 
immigrantenn niet bepalend zijn voor de verschillen in hun organisatiegraad, maar dat 
dee verklaring eerder dient te worden gezocht in structurele factoren die niet alleen de 
organisatiegraadd van allochtonen, maar ook die van autochtonen beïnvloeden. 

DeDe machtspositie van vakbonden 

Dee Nederlandse vakbeweging heeft, net als de Oostenrijkse en Zweedse vakbeweging, 
gedurendee de hele periode een redelijk stevige positie in het sociaal-economische 
besluitvormingsprocess gehad. In Groot-Brittannië en West-Duitsland veranderde de 
zeggenschapp van de vakbeweging in die besluitvorming gedurende deze periode aan-
zienlijk.. Een consequentie van een nauwe betrokkenheid en medeverantwoordelijk-
heidd van de vakbeweging was dat zij verplicht was standpunten in te nemen over aller-
leii  zaken waarover de achterban zeer verdeeld was. Dit kon ertoe leiden dat het for-
melee standpunt op centraal niveau zeer verschilde van de opstelling op lagere niveaus. 
Vakbewegingenn die niet waren betrokken bij het nationale besluitvormingsproces, 
haddenn hier ook weinig invloed op. Zij waren daarentegen vrijer om te beslissen over 
welkee onderwerpen zij een standpunt naar voren wilden brengen. Een ander gevolg 
wass dat zij ook vrijer waren om actie te voeren tegen sociaal-economische besluiten die 
henn niet welgezind waren (Penninx & Roosblad 2000c: 202-203). 

Hoewell  de betrokkenheid in het nationale sociaal-economische besluitvormings-
process waarschijnlijk een goede indicator is voor de mate waarin de vakbeweging in 
staatt is dit proces te beïnvloeden, voorspelt die indicator niet de richting waarin zij dit 
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doet.. Een sterke machtspositie kan worden gebruikt om de integratie van immigran-
tenn te bevorderen, maar ook om deze zo veel mogelijk tegen te gaan. Dit wordt duide-
lij kk als we de Zweedse en Oostenrijkse vakbeweging vergelijken, die beide een sterke 
machtspositiee hebben. De Zweedse vakbeweging heeft deze positie al vroeg in de jaren 
zeventigg aangewend ter verbetering van de integratie van immigranten, terwijl de 
Oostenrijksee vakbeweging haar invloedrijke positie gebruikte om arbeidsmigranten 
zoo veel mogelijk sociaal uit te sluiten (Penninx & Roosblad 2000c: 203-204). 

Eenn andere veronderstelling was dat een sterk gecentraliseerde en unitaire vak-
bewegingg meer invloed zou kunnen uitoefenen dan een gefragmenteerde vakbewe-
ging.. Het feit dat de vakbeweging in Nederland gefragmenteerd was en met een rela-
tieff  lage organisatiegraad te kampen had, leidde er echter niet noodzakelijk toe, zoals 
inn Frankrijk en Zwitserland, dat haar machtspositie verminderde. Door de nauwe 
samenwerkingg tussen de vakcentrales werd hun positie in het sociaal-economische 
overlegsysteemm nog eens versterkt. Deze samenwerking zorgde er tevens voor dat er in 
Nederlandd op federatieniveau nauwelijks verschillen waren in het beleid van de cen-
traless omtrent immigratie en hun belangenbehartiging. 

Opp het niveau van de aangesloten vakbonden lag dit anders: daar vallen wel dege-
lij kk verschillen in het immigrantenbeleid te signaleren. Bij de vakverenigingen van de 
spoorwegenn zijn drie typen verschillen te onderscheiden. Ten eerste was er een verschil 
tussenn de vakbonden die de NS had erkend en die zitting hadden aan de onderhande-
lingstafell  en de niet-erkende vakverenigingen. De erkende spoorwegvakbonden had-
denn een grote invloed op het door de NS gevoerde beleid. Dit had tot gevolg dat zij zich 
committeerdenn aan dit beleid en hier in hoge mate medeverantwoordelijk voor wer-
den.. Dit beperkte hun speelruimte als oppositiebeweging. Een ander gevolg was dat de 
erkendee bonden werden geacht standpunten in te nemen over het gehele beleid van de 
NS,, dus ook over buitenlandse werknemers. Zij konden zich hier — anders dan de 
niet-erkendee bonden - niet aan onttrekken. Niet-erkende bonden hadden weliswaar 
weinigg inbreng aan de onderhandelingstafel, maar hadden meer speelruimte om zich 
uitsluitendd bezig te houden met zaken die zij van belang achtten. Erkenning bleek van 
invloedd te zijn op de formele standpuntbepaling van deze (categorale) vakbonden, al 
wass het alleen maar omdat zij, wanneer zij eenmaal waren erkend, gedwongen waren 
omm over het gehele beleid mee te praten en hier medeverantwoordelijk voor werden. 
Ditt wordt geïllustreerd door de opstelling van de Federatieve Spoorwegvakvereniging 
(FSV):: om door de NS erkend te worden, moest zij zich aan een aantal spelregels hou-
den.. Dit betekende onder andere dat zij constructief diende mee te denken over het 
helee personeelsbeleid. Ook de FSV moest zich dus met kwesties van buitenlandse 
werknemerss gaan bezighouden, terwijl zij dat voor de erkenning veel minder deed. 
Hetzelfdee gold voor de Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel (VHS). Deze vak-
verenigingg hield zich vóór 1975, mede gezien de doelgroep waarop zij zich richtte, nau-
welijkss bezig met de werving en tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Toen zij 
echterr in 1975 voor erkenning in aanmerking wilde komen en ook in de Personeelraad 
zittingg wilde hebben, was zij wel genoodzaakt een standpunt in te nemen over het hele 
personeelsbeleid,, dus ook over buitenlanders. 
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Tenn tweede was er een verschil tussen de aangesloten en de categorale vakbonden. 
Dee Vervoersbonden N W , NKV, FNV en CNV vertegenwoordigden niet alleen de sector 
spoorwegenn en waren bovendien aangesloten bij overkoepelende federaties. Deze fede-
ratiess werkten vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aangeslo-
tenn bonden hadden zich in mindere of meerdere matt gecommitteerd aan de sociaal-
economischee en maatschappelijke standpuntbepaling zoals die op federatieniveau was 
vastgesteld.. Dit betekende dat aangesloten bonden ook hadden voor algeheel maat-
schappelijkk beleid (bijvoorbeeld werklozen-, vrouwen- en milieubeleid). De categorale 
spoorwegvakbondenn daarentegen behartigden geen sector- of bedrijfsoverstijgende be-
langenn en hielden er evenmin een brede maatschappijvisie op na. Zij hielden zich uit-
sluitendd bezig met de directe belangen van het personeel in hun sector of bedrijf. Van-
uitt deze invalshoek hadden zij veel minder oog voor maatschappelijke belangen als 
emancipatiee van vrouwen en minderheden of beleid voor langdurig werklozen. 

Tenn derde waren er verschillen tussen de vervoersbonden die waren aangesloten 
bijj  een vakfederatie. De vervoersbonden kunnen op een aantal gebieden aandacht aan 
immigrantenn besteden: in de interne besluitvorming, in het publieke domein (het 
informerenn en beïnvloeden van de achterban via de eigen vakbondsbladen) en bij de 
onderhandelingenn met de werkgever. Op het hoogste bestuurlijke niveau van de ver-
voersbondenn lijken immigranten nauwelijks een issue te zijn geweest. Wanneer het 
echterr gaat om het publieke domein, heeft het CNV in de periode 1970-1984 veel meer 
aandachtt besteed aan immigranten dan de Vervoersbonden N W en NKV. Ook op 
bedrijfsniveauu is de Vervoersbond CNV in de periode van 1975 tot 1984 veel actiever 
bezigg geweest met de belangenbehartiging van immigranten. Wanneer het gaat om 
standpuntenn over de werving van arbeidskrachten in het buitenland zijn er geen ver-
schillenn tussen de drie vervoersbondenn waarneembaar. Dit hangt er echter mee samen 
datt de bonden in de periode tot 1975 met een unaniem standpunt de onderhande-
lingenn met de NS ingingen, zodat eventuele verschillen niet zichtbaar waren. Ook wat 
betreftt de belangenbehartiging van eenmaal in dienst zijnde buitenlandse werknemers 
toondee de Vervoersbond CNV in de periode van 1975 tot 1984 een grotere inzet dan de 
anderee bonden. Deze bond stelde als eerste een vakgroep Buitenlandse Werknemers 
in,, zette een buitenlandse werknemer op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst 
voorr de Ondernemingsraad, liet een grootschalig onderzoek verrichten naar de leef-
enn werkomstandigheden van Turkse werknemers van de NS en maakte zich vervolgens 
-- naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek - hard voor de positieverbete-
ringring van buitenlandse werknemers. 

Inn CNv-kringen werden twee verklaringen gegeven voor het verschil in opstelling 
tussenn de Vervoersbond CNV en de Vervoersbonden N W en NKV. Ten eerste wezen de 
informantenn (en dit werd bevestigd door geschreven bronnen) op het belang van 
actievee buitenlandse kaderleden, die binnen de organisatie een voortrekkersrol vervul-
den.. Ten tweede verklaarden zij het verschil uit het geloof: het CNV benadrukte sterk 
dee bijbelse motivering op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Dat ook het 
NKVV een vakorganisatie op levensbeschouwelijke grondslag was, was volgens deze 
informantenn destijds van minder belang. Deze bond had volgens hen door de (op han-
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denn zijnde) fusie met het Nw zijn levensbeschouwelijke ideologie losgelaten, waardoor 
aann het geloof minder waarde werd gehecht. Mij n veronderstelling is echter dat de fusie 
tussenn het N W en het NKV niet alleen effect heeft gehad op de ideologie van het 
(ex-)NKV,, maar ook op die van het CNV. Deze vakcentrale legitimeerde haar bestaans-
rechtt door nadruk te leggen op de christelijke ideologie en profileerde zich extra op 
haarr levensbeschouwelijke karakter. Het CNV wilde een vakverbond worden dat veel 
gelovigenn - protestanten, katholieken, moslims - organiseerde. Hierbij richtte het zich 
opp autochtone katholieke werknemers die er niets voor voelden om in het door sociaal-
democratenn gedomineerde FNV over te gaan. Tevens werd de blik gericht op buiten-
landsee werknemers, die voor een groot deel moslim of katholiek waren. Het CNV wilde 
zichh op deze wijze profileren ten opzichte van de veel grotere FNV. Ik vermoed dat dit 
tegelijkertijdd een manier was om een nieuwe groep leden te verwerven - namelijk die 
werknemerss die zich op religieuze gronden niet bij de FNV thuisvoelden - en zodoende 
dee positie ten opzichte van de grote federatie te versterken. 

Halverwegee de jaren tachtig is er een omslag waarneembaar en werd de voortrek-
kersroll  overgenomen door de Vervoersbond FNV. Bij kwesties als het opheffen van het 
verschill  in contracten tussen buitenlandse en autochtone werknemers, positieve-actie-
beleidd voor vrouwen en etnische minderheden nam voortaan de Vervoersbond FNV het 
voortouw.. Voor deze omslag zijn enkele oorzaken aan te wijzen. Allereerst verlieten in 
dee eerste helft van de jaren tachtig enkele belangrijke voortrekkers van immigranten-
belangenn (onder wie Talip Demirhan en Wim Sels) de Vervoersbond CNV. Bovendien 
werdenn immigranten meer dan voorheen lid van de FNV in plaats van de Vervoersbond 
CNV.. De FNV had vooral op nieuwe buitenlandse werknemers een grotere aantrekkings-
kracht,, omdat deze federatie door de stakingen van het begin van de jaren tachtig te 
boekk stond als veel radicaler en meer tot actie bereid dan het CNV. Dit impliceerde ook 
eenn vernieuwing van de vakgroep Buitenlandse Werknemers van de Vervoersbond FNV, 
diee meer dan voorheen ook tweede-generatie immigranten telde. Deze tweede generatie 
werdd deels met een andere problematiek geconfronteerd dan de eerste generatie (de 
afschaffingg van allerlei regelingen die voor de eerste generatie wel bestonden, de afkal-
vingg van het aandeel immigranten in het personeelsbestand en de doorstroom naar 
hogeree functies). Deze kwesties werden door de vakgroep op de vakbondsagenda gezet. 
Overigenss was de verhoogde aandacht van de FNV (die in de jaren tachtig met een 
dalendd ledental te kampen had) voor immigranten, die een steeds groter aandeel in de 
beroepsbevolkingg innamen, deels ook een strategie om leden te winnen. 

EconomischeEconomische en maatschappelijke factoren 

InIn hoofdstuk 1 heb ik verondersteld dat de houding van vakbonden tegenover arbeids-
migratiee samenhangt met de economische en arbeidsmarktomstandigheden. In tijden 
vann overvloedig binnenlands arbeidsaanbod en geringe vraag zal de vakbeweging 
trachtenn verdere arbeidsmigratie te voorkomen. In het omgekeerde geval zal zij eerder 
geneigdd zijn mee te werken, maar zal een sterke vakbeweging daaraan ook voorwaar-
denn stellen. Daarnaast heb ik verondersteld dat economische factoren ook de speel-
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ruimtee van vakbonden kunnen bepalen bij het organiseren van immigranten en het 
behartigenn van hun belangen. Immers, verondersteld mag worden dat de (feitelijke of 
vermeende)) concurrentie tussen autochtonen en immigranten in tijden van grote 
werkloosheidd sterker wordt ervaren, waardoor een actief inclusiebeleid van bonden 
problematischerr wordt. In het verlengde daarvan kan er in economisch goede tijden 
meerr ruimte zijn voor speciale beleidsmaatregelen ter verbetering van de sociaal-
economischee positie van immigranten, zoals positieve actie en het geven van taalcur-
sussenn en kadertrainingen.. Bij een verslechterde arbeidsmarktsituatie zal het draagvlak 
voorr zulke maatregelen (vooral onder autochtone leden) verkleinen en zullen bonden 
eerderr geneigd zijn voorrang te geven aan algemene belangen boven specifieke belan-
genn van immigranten. 

Vlakk na de Tweede Wereldoorlog verschilde de economische situatie in de West-
Europesee landen aanzienlijk. Sommige landen moesten hun economie compleet 
wederopbouwen;; de landen die niet rechtstreeks bij de oorlog waren betrokken, had-
denn in dit opzicht tot aan het begin van de jaren zestig een voorsprong. Daarna Üepen 
dee economische ontwikkelingen in West-Europa in toenemende mate parallel. De 
financiëlefinanciële en economische internationalisering leidde ertoe dat nationale economieën 
steedss meer met elkaar verweven raakten en afhankelijk van elkaar werden. In het 
beginn van de jaren zeventig vond in de meeste West-Europese landen een grote econo-
mischee verschuiving plaats, gedeeltelijk veroorzaakt door de oliecrisis van 1973 maar 
ookk door economische ontwikkelingen die allang daarvoor in gang waren gezet. De 
reactiee van de vakbeweging op de economische ontwikkelingen was in deze landen 
vrijwell  identiek: zij stuurde aan op een restrictiever immigratiebeleid. De houding 
tegenoverr gezinshereniging, asielzoekers of illegale immigranten en de wijze waarop 
mett eenmaal aanwezige immigranten werd omgegaan, verschilde echter wel sterk per 
landd (Penninx & Roosblad 2000c: 202). 

Hoewell  er een duidelijke relatie is tussen economische factoren en de opstelling 
tegenoverr arbeidsmigratie, is deze relatie minder eenduidig wanneer het gaat om de 
stellingnamee over eenmaal aanwezige immigranten. Dan blijken andere factoren, zo-
alss maatschappelijke ontwikkelingen, een interveniërende rol te spelen. Dit wordt 
duidelijkk in de Nederlandse situatie, wanneer het beleid zoals dat op de verschillende 
niveauss werd gevoerd, wordt vergeleken. 

Dee vraag hoe het beleid van de vakcentrales en aangesloten bonden zich tot elkaar 
verhoudt,, is niet eenduidig te beantwoorden. Er was geen sprake van een strakke top-
downverhouding,, in de zin dat de centrale dicteerde wat de bonden moesten doen, 
maarr er was evenmin sprake van een duidelijke bottom-uprelatie. De centrales speel-
denn vaak een stimulerende en initiërende rol, waarbij zij richdijnen aan de aangesloten 
bondenn gaven voor uit te zenen beleid. Het was echter aan de bonden om te beslissen 
hoee zij daarmee omgingen. Dit leidde ertoe dat het beleid op federatieniveau kon ver-
schillenn van het beleid op vakbondsniveau. De hypothese dat vakbewegingen in tijden 
vann economische recessie (specifieke) belangenbehartiging van immigranten eerder als 
problematischh beschouwen, blijkt niet altijd op te gaan. Dit verschilt per niveau en 
hangtt samen met de mate waarin maatschappelijke factoren van belang worden geacht. 
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Eenn illustratie hiervan is de start van het formele minderhedenbeleid van de FNV in 
1982.. Eind jaren zeventig kwam de Nederlandse overheid tot de conclusie dat de 
gedachtee van tijdelijke arbeidsmigratie diende te worden losgelaten. Tevens achtte zij 
hett noodzakelijk een integratiebeleid te voeren, gericht op het wegwerken van de ach-
terstandspositiee van immigranten. Als reactie hierop formuleerden ook de vakcentra-
less een minderhedenbeleid. Dit gebeurde echter in een periode van grote werkloos-
heidd en economische recessie. Dit toont aan dat op nationaal niveau de maatschappe-
lijk ee ontwikkelingen belangrijker werden geacht dan de economische situatie van dat 
moment.. Bij de (autochtone) achterban en de vakbonden stuitte dit beleid op hevige 
kritiek.. Een deel van de achterban (inclusief een deel van de vakbondsbestuurders) 
beschouwdee dit, mede gezien de relatief hoge werkloosheid, als bedreigend voor de 
'eigen'' positie. Bovendien was bij de spoorwegbonden een omgekeerde reactie waar te 
nemenn op het loslaten van de tijdelijkheidsgedachte. Waar dit op het niveau van de 
federatiess een startsein was voor het formuleren van immigrantenbeleid, was het op 
hett niveau van de vervoersbonden in de sector spoorwegen juist een signaal om af te 
stappenn van specifiek beleid voor immigranten. De redenering hierachter was dat met 
hett vervallen van de tijdelijkheidsgedachte ook de noodzaak verviel om deze werk-
nemerss als een aparte categorie te beschouwen, waarvoor extra voorzieningen in stand 
moestenn worden gehouden. Vanuit die gedachte werden dee onkostenvergoeding voor 
hett gescheiden wonen van het gezin en de verhuiskostenvergoeding voor gezinsher-
enigingg geschrapt en verviel het recht op langere vakantie. In principe heeft de NS in 
dee periode van i960 tot 1984 nauwelijks beleid gevoerd gericht op de opheffing van de e 
achterstandspositiee van buitenlandse werknemers. De specifieke maatregelen waren 
eerderr bedoeld ter compensatie van het tijdelijk werken, ver van huis, zonder gezin. In 
ditt opzicht had het net zogoed om werknemers in topfuncties kunnen gaan. Hierin 
verschildee het specifieke beleid dat in deze periode werd gevoerd van de projecten die 
dee NS begin jaren negentig startte. Deze projecten waren, anders dan in de voorgaande 
periode,, wel gericht op het opheffen van de achterstandspositie van allochtone werk-
nemerss en het verbeteren van hun positie in het bedrijf. 

Eenn ander voorbeeld is de totstandkoming van het STAR-Akkoord 'Meer werk 
voorr minderheden' in 1990. Dit akkoord kwam eveneens onder druk van de overheid 
tott stand, die dreigde wettelijke maatregelen te treffen als de sociale partners niet zelf 
actiess zouden ondernemen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van minder-
heden.. Daarnaast ging in deze periode zowel de vakcentrale FNV als de vakcentrale 
CNVV over tot het voeren van een positieve-actiebeleid. De Industriebonden van deze 
vakcentraless gingen hier echter niet in mee, met als een van de belangrijkste argumen-
tenn dat de economische situatie van dat moment volgens hen geen ruimte liet voor 
dergelijkee maatregelen. 

Hett spanningsveld tussen wat op hoger niveau maatschappelijk wenselijk wordt 
geachtt en algemene belangen is het duidelijkst zichtbaar op het niveau van de werk-
vloer.. De test voor de houding van vakbonden tegenover immigranten is de mate 
waarinn immigranten op de arbeidsmarkt en binnen arbeidsorganisaties iets van dit 
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beleidd merken. Het minderhedenbeleid dat de vakcentrale FNV initieerde, werd (in 
meerderee of mindere mate) overgenomen door de aangesloten bonden en werd in de 
jarenn negentig verder ingevuld. De cao werd steeds meer het instrument om achter-
standenn van immigranten op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties structureel te 
verkleinen.. De implementatie van het beleid liet echter te wensen over, waardoor het 
niett op de werkvloer doorwerkte: specifieke maatregelen ter verbetering van de positie 
vann immigranten werden vaak als wisselgeld in de onderhandelingen gebruikt. De 
interviewss op de werkvloer maakten duidelijk dat van het antidiscriminatiebeleid, 
zoalss vastgelegd in de non-discriminatiecode van de FNV-vakcentrale en aangesloten 
bondenn bij de NS, in de praktijk weinig was terug te zien. Klachten over discriminatie 
enn racisme werden door de bonden zelden opgepikt en in een aantal gevallen kwam de 
klachtt zelfs nooit daar terecht. Dit laatste kan worden geweten aan nalatigheid of 
onwetendheidd van de kant van allochtone werknemers, maar het argument kan ook 
wordenn omgedraaid: kennelijk slaagden de bonden er niet in om duidelijk te maken 
datt werknemers ook met dit soort problemen bij hen terechtkonden. Daar waar de 
klachtenn wel de bond bereikten, werd hier soms bedroevend mee omgegaan. Ondanks 
hett minderhedenbeleid van de Vervoersbond FNV en zijn stellingname tegen discri-
minatiee en racisme, is deze vakbond er kennelijk niet in geslaagd dit beleid op de 
werkvloerr goed ten uitvoering te brengen. Het onderzoek op de NS-werkvloer betreft 
uiteraardd maar een klein deelonderzoek, op basis waarvan ik geen algemene en harde 
uitsprakenn kan doen. Echter, conclusies van ander onderzoek naar racisme op de 
werkvloer,, zoals uitgevoerd door de FNV zelf, gaan in dezelfde richting (FNV 1997). 
Ookk het positieve-actiebeleid stuitte in de praktijk op weerstanden. Een deel van de 
vakbondsbestuurderss en de (autochtone) achterban percipieerde dit beleid als 'ten 
kostee van de eigen achterban', vooral in periodes van reorganisatie en bij (gedwongen) 
ontslagen.. Dit beïnvloedde de mate waarin deze maatregelen door de bonden op de 
werkvloerr werden ondersteund. Een aantal autochtone kaderleden en bestuurders had 
moeitee met het verdedigen van dit beleid. Stonden zij daar wel achter, was het vaak 
moeilijkk om draagvlak te vinden bij de autochtone achterban en was er de vrees voor 
ledenverlies.. De eigen inzet van immigranten bleek in een aantal gevallen cruciaal 
voorr de daadwerkelijke implementatie van het minderhedenbeleid, bijvoorbeeld in 
hett Rotterdamse conducteursproject. Tegelijkertijd werd in het conflict dat daarover 
ontstondd het belang zichtbaar van officieel geformuleerd minderhedenbeleid. De 
Turksee kaderleden van de Vervoersbond FNV konden zich, om hun doel te bereiken, 
opp dit beleid beroepen. Bij een categorale vakbond als de FSV, die geen minderheden-
beleidd voerde, was dit onmogelijk geweest. 

Dee positie van immigranten en vrouwen vergeleken 

Dee indruk kan ontstaan dat de vakbeweging van oudsher een homogeen geheel 
vormdee en dat de komst van immigranten een tweedeling veroorzaakte in de arbei-
dersklassee (Castles & Kosack 1973: 447). Maar de arbeidersklasse was geen homogene 
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groep:: ook vóór de komst van immigranten waren er fracties die verschillende machts-
positiess innamen op de arbeidsmarkt en binnen de vakbeweging (Phizacklea & Miles 
1980).. Zo was er een deling op basis van klasse (witte versus blauwe boorden), maar 
warenn er ook splitsingen naar leeftijd, sekse en arbeid (werkenden versus niet-werken-
den).. Immigranten vormden in dit opzicht slechts een 'nieuwe' categorie. Wanneer 
wee de positie van immigranten historisch vergelijken met die van andere marginale 
groepenn in de vakbeweging, bijvoorbeeld vrouwen, dan stuiten we op een aantal inte-
ressantee overeenkomsten en verschillen. Lucassen (2001) constateert dat er ten aanzien 
vann de arbeidsmarkt in de historiografie zelden een verband wordt gelegd tussen de 
uitsluitingg van immigranten en vrouwen (door georganiseerde autochtone mannen, 
niett zelden ondersteund door de staat), een uitsluiting die werd gerechtvaardigd door 
hett principe van 'de autochtone man als kostwinner' voorop te stellen. 

Inn deze slotparagraaf vergelijk ik de positie van vrouwen in de twintigste eeuw (in de 
tijdvakkenn van 1898 tot 1940 en van 1945 tot 1990) met die van naoorlogse immigran-
tenn (van i960 tot 1997).6 Aan het vergelijken van deze verschillende periodes en groe-
penn kleven uiteraard bezwaren. Zo is de context (deels) zeer verschillend: aan het 
beginn van de twintigste eeuw kwam de vakbeweging net van de grond; in de periode 
naa de Tweede Wereldoorlog was zij uitgegroeid tot een invloedrijke institutie in de 
samenleving.. Zo ook stonden vrouwen in vooroorlogse periode weliswaar op veel ter-
reinenn als het ware buitenspel, zij maakten niettemin permanent deel uit van de 
samenleving.. Immigranten werden, zeker in de beginjaren, vooral beschouwd als tij -
delijkk deel uitmakend van de samenleving. Ondanks deze bezwaren lijk t het mij toch 
interessantt om de positie van vrouwen en immigranten op een aantal punten te verge-
lijken,, omdat dit een dieper inzicht geeft in de positie van immigranten en de werking 
vann vakbonden. 

Uitt onderzoek naar de positie van vrouwen in de vakbeweging blijkt dat deze vrou-
wenn vooral als een 'lastige' groep werknemers beschouwde: zij vormden een bedrei-
gingg voor de werkgelegenheid en de lonen van mannen en waren moeilijk te organise-
ren.. Outshoorn vat de vooroorlogse positie van vrouwen in de vakbeweging als volgt 
samen: : 

'Inn feite kan de gehele vroege vakbondsgeschiedenis in Nederland ten aanzien van n 
vrouwenn samengevat worden in de klaagzang, hoe moeilijk het is vrouwen in een 
vakbondd te organiseren, hoe snel vrouwen zich lenen tot onderkruipen bij het bre-
kenn van stakingen, aangevuld met de klacht over het loondrukkende effect van hun 
arbeidd buitenshuis. De schuld voor het feit dat vrouwen moeilijk te organiseren 
zijn,, wordt gelegd bij vrouwen die onvoldoende het belang van vakorganisatie 
inzien'' (geciteerd in Van Eijl 1997:12). 

Mett enige aanpassingen had dit citaat betrekking kunnen hebben op immigranten... 
Ookk de verklaringen voor de lage organisatiegraad van vrouwen vertonen veel 

overeenkomstenn met die voor immigranten. De organisatiegraad van vrouwen ont-
wikkeldee zich van 2 procent in 1909 en 16 procent in 1973 naar een hoogtepunt van 
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233 procent in 1981, maar daalde daarna weer tot 13 procent in 1991 (Van Eijl 1997:333). 
Hoewell  de organisatiegraad van vrouwen in de loop van de eeuw fors steeg, bleef deze 
tochh gemiddeld drie keer zo laag als die van mannen. Ook de organisatiegraad van 
immigrantenn werd laag geschat. 

Inn de periode van 1898 tot 1940 werd als belangrijkste verklaring voor de relatief 
lagee organisatiegraad van vrouwen het verschil in beroepsperspectief tussen mannen 
enn vrouwen genoemd. Veel vrouwen verwachtten slechts een korte periode van hun 
levenn beroepsarbeid te kunnen verrichten. Zij zouden daardoor minder geneigd zijn 
zichh te organiseren ten behoeve van het bewerkstelligen van verbeteringen die veelal 
pass op langere termijn konden worden bereikt. Daarnaast waren de lonen van vrou-
wenn vaak zo laag dat ze niet bereid of in staat waren een deel daarvan aan de bond af te 
dragen.. Bovendien was een relatief groot deel van de werkende vrouwen jong, en jon-
gerenn waren in het algemeen minder geneigd zich bij een vakorganisatie aan te sluiten, 
evenalss werknemers die slechts een gedeelte van de week of het jaar werkten. Verschil-
lenn in beroepen tussen mannen en vrouwen werden eveneens als verklaring aange-
voerd.. Vrouwen waren in de vooroorlogse periode ondervertegenwoordigd in beroe-
penn die verhoudingsgewijs sterk waren georganiseerd, zoals in geschoolde beroepen in 
dee nijverheid en in de ambtenarij. Vrouwen werkten lange tijd vooral in beroepen en 
bedrijfstakkenn die hoe dan ook een lage organisatiegraad kenden. Tot slot speelt ook 
dee positie van vrouwen in de vakbond een rol. Vrouwen waren sterk ondervertegen-
woordigdd op belangrijke posities in de bond, wat mede werd veroorzaakt door het ver-
schill  in aandacht voor de belangen van werkende mannen en vrouwen. De beslissing 
omm al dan niet lid te worden van een bond, werd ongetwijfeld beïnvloed door de aan-
off  afwezigheid van aandacht voor wat vrouwen als hun belangen zagen. Voorzover die 
belangenn betrekking hadden op betere arbeidsvoorwaarden, overlapten die met de 
belangenn van mannen. Maar de vraag was wat de bond vrouwen had te bieden als het 
gingg om specifieke vrouwenbelangen (Van Eijl 1997: 21-22). 

Eenn illustratie van specifieke belangenbehartiging van vrouwen is de problematiek 
rondd de gelijke beloning van mannen en vrouwen. Al ruim voor de Tweede Wereld-
oorlogwerdenn vanuit de vrouwenbeweging met enige regelmaat initiatieven genomen 
gelijkee beloning van mannen en vrouwen te bevorderen. De grote beloningsverschil-
lenn tussen de seksen waren geen specifiek Nederlands verschijnsel. Zowel de nationale 
alss de internationale vakbeweging legde echter in de eerste helft van de vorige eeuw 
geenn al te grote ijver aan de dag om die verschillen te verkleinen. Een uitzondering 
hieropp waren de maatregelen die rond het einde van de Eerste Wereldoorlog werden 
genomen.. In verschillende landen was betaalde arbeid van vrouwen in de jaren 1914-
19188 behoorlijk toegenomen; de nieuwe arbeidskrachten bleken naar voldoening te 
functioneren.. De vrees bestond dat werkgevers ook na afloop van de oorlog vrouwen 
inn dienst zouden houden, omdat hun lonen lager waren dan die van mannen, en een 
groott aantal terugkerende frontsoldaten hierdoor werkloos zou worden. Om dat te 
verhinderen,, pleitte de vakbeweging voor gelijke beloning. Dit beginsel werd zelfs in 
19199 opgenomen in de constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Na 
enigee tijd bleek de vrees voor het 'vrouwenprobleem' ongegrond. Vrouwen deden 
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veelall  werk dat voorheen niet gebeurde, zoals in de oorlogsindustrie, en deze arbeids-
plaatsenn werden later voor een groot deel weer opgeheven. Bovendien werd het recht 
opp werk voor mannen die in de oorlog hadden gevochten zo breed gedragen, dat 
werkgeverss hen welhaast 'als vanzelfsprekend' (weer) in dienst namen en veel vrouwen 
hett zelf ook min of meer terecht vonden dat ze hun onlangs veroverde plaatsen weer 
afstondenn (Van Eijl 1997: 23-24). 

Ookk na de Tweede Wereldoorlog bleef de kwestie van gelijke beloning voor vrou-
wenn hoog op de agenda staan, zeker in de jaren vijfti g en zestig. Gelijke beloning was 
bijj  uitstek een terrein waarop de vakbeweging kon worden aangesproken. Toch is de 
strijdd voor gelijke beloning niet in de eerste plaats gevoerd aan de onderhandelings-
tafel,, maar in de internationale en nationale politiek. De vakbeweging richtte zich 
aanvankelijkk vooral op wetgeving op dit terrein, en niet zozeer op cao-onderhande-
lingen.. Dit was ook een strategische keuze: op die manier kwam zij niet in conflict met 
haarr overwegend mannelijke aanhang, die het niet op prijs zou stellen als de zeer 
beperktee loonruimte werd besteed aan het optrekken van de lonen voor vrouwen. 
Duidelijkk is in elk geval dat de vakbeweging van gelijke beloning geen breekpunt in de 
onderhandelingenn maakte; daarvoor waren veel te weinig vrouwen lid van de vak-
bond.. Bondsbestuurders wezen tevens op verzet bij de mannelijke achterban om loon 
inn te leveren voor gelijke beloning. 

Dee ongelijke beloning is uiteindelijk toch vooral verminderd door afspraken in de 
cao-onderhandelingen;; wettelijke regelingen kwamen er pas toen gelijke beloning in 
dee cao's een feit was. Echter, deze cao-afspraken kwamen tot stand onder druk van 
internationalee wetgeving, en niet zozeer omdat vakbondsbestuurders zich er zo hard 
voorr maakten (Van Eijl 1997: IOI, 109-110). 

Ookk in het geval van immigranten heeft de vakbeweging bij hun belangenbeharti-
gingg lange tijd voor de politieke weg (beïnvloeding van wet- en regelgeving) gekozen. 
Bijvoorbeeldd door er bij de overheid op aan te dringen maatregelen te treffen ter 
bevorderingg van hun integratie en voor hen discriminerende bepalingen tegen te gaan 
-- woonlandbeginsel, strijd tegen Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (WABW). Pas 
inn het begin van de jaren werden met de sociale partners in de Stichting van de Arbeid 
afsprakenn gemaakt over de arbeidsparticipatie van immigranten en werden in de 
cao-onderhandelingenn werkgelegenheidsbepalingen voor hen opgenomen. Ook dit 
gebeurdee (net zoals bij de gelijke beloning) eerder onder druk van buiten (een over-
heidd die met wetgeving dreigde) dan door de inzet van de vakbeweging. 

Eenn belangrijk verschil tussen vrouwen in immigranten is dat de laatsten zich 
nooitt binnen aparte vakorganisaties hebben georganiseerd. Bovendien heeft over 
eigenn vakorganisaties voor immigranten in Nederland, in tegenstelling tot bijvoor-
beeldd Groot-Brittannië (Wrench 2000), nooit een serieuze discussie plaatsgevonden. 
Vrouwelijkee werknemers kenden al voor de Eerste Wereldoorlog eigen organisaties.7 

Voorr de hand liggende verklaringen voor het ontbreken van aparte immigrantenbon-
denn zijn de veelal slechte rechtspositie van immigranten met een niet-Nederlandse 
nationaliteit,, hun slechte arbeidsmarktpositie en de tijdelijkheid van hun verblijf. Uit 
dee studie van Van Eijl (1997) wordt echter duidelijk dat de rechtspositie van vrouwen, 
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maarr vooral hun positie op de arbeidsmarkt in de periode 1898-1940 veel gelijkenissen 
vertoontt met die van immigranten: ook vrouwen werden gezien als tijdelijke arbeids-
krachtenn (lange tijd werden zij bij huwelijk en zwangerschap gedwongen ontslagen); 
ookk vrouwen werden gebruikt als buffer in geval van arbeidskrapte (tijdens de wereld-
oorlogen);; en ook vrouwen hadden een ongunstige rechtspositie. Zo waren gehuwde 
vrouwenn tot 1956 volgens de wet handelingsonbekwaam, waardoor ze niet zelfstandig 
bepaaldee financiële transacties konden verrichten. Toch werden aan het einde van de 
negentiendee eeuw verschillende vakverenigingen opgericht met uitsluitend vrouwe-
lijk ee leden, uit onvrede over de bestaande vakorganisaties, vooral over de geringe 
belangstellingg die daar aan de dag werd gelegd voor de problemen van vrouwen op de 
arbeidsmarkt-- dezelfde redenen die ook immigranten hadden kunnen doen besluiten 
eigenn vakorganisaties op te richten. 

Eenn belangrijke verklaring voor dit verschil is volgens mij dat vrouwen in vele 
gevallenn in aparte beroepen werkzaam waren, beroepen die nauwelijks door mannen 
werdenn uitgeoefend. De aparte vakorganisaties voor vrouwen waren ook veelal be-
perktt tot die beroepen, bijvoorbeeld de Algemene Nederlandsche Naaistersbond of de 
Nederlandschee Dienstbodenbond. Immigranten waren ook wel geconcentreerd in 
bepaaldee beroepen (zoals in de schoonmaak of laaggeschoolde industriële beroepen), 
maarr deze werden niet (vrijwel) uitsluitend door immigranten uitgeoefend. Tevens 
zijnn immigranten ook nooit formeel uitgesloten van algemene vakbonden, iets wat bij 
vrouwenn incidenteel wel is gebeurd. Een andere verklaring kan zijn dat deze vrouwen-
vakbondenn werden opgericht in een periode waarin de vakbeweging nog vorm moest 
krijgen.. Het oprichten van aparte immigrantenvakbonden — zo immigranten dat al 
wenselijkk vonden - was in de naoorlogse periode wellicht moeilijker aangezien de vak-
bewegingg toen een gevestigde institutie in de samenleving was. 

Vrouwenvakbondenn waren overigens geen groot succes. Zij organiseerden slechts 
eenn klein aantal werkneemsters en na verloop van tijd zijn de meeste bonden opgehe-
ven,, opgegaan in gemengde vakorganisaties of zelf gemengd geworden. Na de Eerste 
Wereldoorlogg speelde de kwestie van aparte vakbonden voor vrouwen nauwelijks 
meerr (Van Eijl 1997: 26). 

Wanneerr we de positie van immigranten en vrouwen binnen de naoorlogse vak-
organisatiess vergelijken, valt een aantal overeenkomsten op. Eind jaren zeventig werd 
binnenn het NKV niet veel gedaan aan organisatie van vrouwen. Er bestonden nauwe-
lijk ss specifieke organisaties of werkgroepen voor vrouwelijke leden. In de Industrie-
bondd NKV, vooral in de textielsector, was wat meer aandacht voor vrouwelijke werk-
nemerss en voor kwesties als gelijke beloning. Maar ook in deze bond kwam het vrou-
wenwerkk pas echt op gang na de fusiebesprekingen. Binnen het N W en de aangesloten 
bondenn was het vrouwenwerk beter georganiseerd. Maar ook dit heeft een tijdje op 
zichh laten wachten. In 1972 had alleen de Vervoersbond N W een vrouwengroep die 
goedd functioneerde. Zeker bij de bedrijfsgroep spoorwegen boekten de vrouwen suc-
cess en waren daar zo duidelijk aanwezig dat er in 1979 een afzonderlijke adviesgroep 
vrouwenn werd ingesteld (Van Eijl 1997: 146, 154-155)- De bedrijfsgroep spoorwegen 
blijk tt ook als een van de weinige in die tijd goedfunctionerende werkgroepen voor 
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buitenlandsee werknemers te hebben gehad, zowel bij de Vervoersbond N W / F NV als 
bijj  de Vervoersbond CNV. 

Watt betreft de organisatiegraad valt op dat die van vrouwen misschien dan wel niet 
hoogg was, maar dat hun aandeel in het totale ledenbestand van een aantal vakbonden 
vanaff  de jaren tachtig wel flink is toegenomen. Zo was het aandeel van vrouwen in het 
ledenbestandd van de AbvaKabo fors (34 procent in 1990) en bestond de Algemene 
Bondd voor Onderwijzend Personeel (ABOP) zelfs voor iets meer dan de helft uit vrou-
welijkee leden (53 procent in 1990) (Van Eijl 1997: 334). Vooral in deze bonden kwam 
eenn uitgebreid netwerk van actieve vrouwen tot stand, dat weer allianties zocht met an-
deredere vrouwennetwerken (bijvoorbeeld vrouwenorganisaties, vrouwen in de politiek). 
Dee kadervrouwen uit deze bonden waren veelal hoog opgeleid en voelden zich vaak 
verbondenn met de feministische beweging. Binnen deze vakbonden ontstond welis-
waarr meer aandacht voor het vrouwenwerk, maar dit leidde er niet toe dat het aantal 
vrouwenn in bestuursorganen toenam, tot ongenoegen van de vrouwelijke leden. Vrou-
wengroepenn met uitsluitend adviserende bevoegdheden bleken weinig invloed te heb-
benn binnen de officiële kanalen van de vakbeweging. Ook het Vrouwensecretariaat en 
dee Commissie Vrouwenarbeid boden onvoldoende mogelijkheden om veranderingen 
tee bewerkstelligen (Van Eijl 1997:147-155). In het geval van vrouwen was, net als bij im-
migranten,, positieve actie nodig om een inhaalslag te bewerkstelligen, wat op weerstan-
denn bij de mannelijke vakbondsleden en -bestuurders stuitte. Opmerkelijk is overigens 
datt het binnen de vakcentrale FNV ook de AbvaKabo en in iets mindere mate de ABOP 

warenn waar goeddraaiende allochtone kadergroepen ontstonden, die in staat waren een 
zekeree invloed uit te oefenen op het beleid van deze bonden. 

Mett deze summiere vergelijking van twee marginale groepen binnen de Nederlandse 
vakbewegingg heb ik getracht een aantal verklaringen te geven voor gevonden over-
eenkomstenn en verschillen tussen deze groepen, maar tevens een dieper inzicht te 
gevenn in de specifieke positie van immigranten en in de werking van Nederlandse vak-
bonden.. Zij roept waarschijnlijk tegelijkertijd evenveel vragen op. Voor een beter 
inzichtt in de manier waarop vakbonden opereren, zou een diepgaande studie waarin 
meerderee groepen werknemers met elkaar worden vergeleken, interessant zijn. 

Zowell  de vergelijking met vrouwen als de internationale vergelijking ondersteunt de 
veronderstellingg dat niet zozeer de specifieke kenmerken van immigranten, maar veel-
eerr de specifieke structuur en werkwijze van vakbonden en hun positie binnen de 
samenlevingg van betekenis zijn voor hun houding, activiteiten en beleid ten aanzien 
vann deze groep werknemers. Wanneer de drie niveaus in samenhang worden bestu-
deerd,, valt bovendien op dat deze factoren per niveau kunnen verschillen en dat er een 
enormee afstand kan zijn tussen wat op het niveau van de vakcentrales wordt bedacht 
enn afgesproken en wat er op de werkvloer gebeurt. 
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44 Zie Penninx & Roosblad 2000a. 
55 De dillemma's zelf zijn, onder andere, gebaseerd 

opp Bauböck & Wimmer 1988; Casdes öt Kosack 
1973,, 1974; Castles & Miller 1993; Edye 1987; 
Freemann 1979, 1992; Gani 1972; Hammar 1985; 
Dee Jongh et al. 1984; Miller 1981; Vranken 1990; 
Wrenchh 1987,1992. 

66 Zie ook Casdes & Kosack 1974; Edye 1987; De 
Jonghh et al. 1984; Vranken 1990. 

77 Zie ook Casdes & Kosack 1974; Edye 1987; Hof-
meesterr 1999; De Jongh et al. 1984; Vranken 
1990;; Wubben 1986. 

88 Zie ook Wrench 2000. 

99 Zie ook Vermeulen 1997. 
100 Zie ook De Jongh et al. 1984. Deze verschillen 

konden,, onder andere, het gevolg zijn van de 
specifiekee positie van immigranten in de samen-
leving,, hun culturele of etnische achtergrond of 
vann taalproblemen. 

111 Zie ook Casdes & Kosack 1974. 
122 Zie Briot & Verbunt 1981; Freeman 1979; Gra-

noderr 1976; Miller 1981; Schmitter 1981. 
133 Zie Edye 1987; Lloyd 2000; Schmitter 1981; 

Vrankenn 1990. 
144 Een aantal bonden van de Federatie Nederlandse 

Vakbewegingg (FN v) registreert sinds 1980 wél op 
nationaliteit.. Het probleem hierbij is echter dat 
genaturaliseerdee werknemers en leden uit de 
voormaligee koloniën onzichtbaar blijven. Er zijn 
well  enkele schattingen over de organisatiegraad 
vann buitenlandse werknemers, maar die liggen 
ergg ver uiteen (zie ook hoofdstuk 3). 

155 Zie ook Casdes & Kosack 1974; Edye 1987; 
Kühn ee 2000. 

166 Zie ook Fevre 1985; Mcllroy 1982; Miles & Phi-
zackleaa 1977; Wrench 1987,1992 en 2000; Virdee 
2000. . 

177 Zie ook Schmitter 1981; Vranken 1990. 
188 Zie ook Kriesi 1993:134. 
199 Zie ook Schmitter 1981: 323. 
200 Zie bijvoorbeeld de welwillendheid van de TUC 

tegenoverr immigranten uit de Commonwealth. 
211 Zie ook Fennema 1988; Wubben 1986. 
222 Zie ook Roosblad 2000a en 2000b. 
233 In 1976 fuseerden het N W en NKV in de FNV, 

eenn fusie die in 1982 officieel werd bekrachtigd. 
244 Zie o.a. Tuinstra 1988; Vervoersbond CNV 1976. 
255 Begin jaren negentig is de NS verzelfstandigd en 

opgesplitstt in een aantal zelfstandige deelbedrij-
ven.. Deze bedrijven vallen evenwel alle onder de 
holdingg NS. 
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266 Dit gebeurde ook bij de bedrijfsgroep burger-
luchtvaartt van de Vervoersbond FNV. Die vak-
groepp hield echter minder lang stand die van de 
NS. . 

Notenn bij  hoofdstuk 2 

11 Het N W werd in 1906 opgericht, het CNV in 
19099 en het NKV in 1964. De voorloper van het 
NKVV was het in 1925 opgerichte Roomsch Katho-
liekk Werkliedenverbond (RKWV), dat in 1946 

zijnn naam wijzigde in Katholieke Arbeidersbewe-
gingg (KAB) (Windmuller et al. 1987: 39-42,116). 
Voorr de overzichtelijkheid houd ik voor deze 
vakcentralee steeds de naamgeving NKV aan. 

22 Ik baseer me hierbij op Van den Berg (1995) voor 
dee periode 1945-1990 en op Albeda et al. (1998) 
voorr de jaren negentig van de twintigste eeuw. 

33 Deze politiek werd overigens in Nederland lan-
gerr volgehouden dan in de omringende West-
Europesee landen (Ebbinghaus & Visser 2000: 

494-495)--
44 De FNV telde in 1982 988.200 leden, het CNV 

335.2000 en de MHP 113.300 (Ebbinghaus & Vis-
serr 2000). 

Notenn bij  hoofdstuk 3 

11 Voor dit overzicht van de naoorlogse immigratie 
baseerr ik me overwegend op Vermeulen en Pen-
ninxx (2000: 5-8). 

22 Zie ook Steijlen 1996. 
33 Schuster (1999: 122-128) stelt overigens dat de 

Nederlandsee overheid de immigratie uit Suri-
namee al in de jaren vijfti g problematiseerde. 

44 De overige twee doelgroepen van het minder-
hedenbeleidd waren (autochtone) woonwagenbe-
wonerss en zigeuners. 

55 Zie bijvoorbeeld Doomernik & Penninx 1999: 
117-119. . 

66 Ik beperk me (ook) in het vervolg van dit hoofd-
stukk tot Surinamers, Antillianen, Turken en Ma-
rokkanen,, omdat voor deze groepen cijfermate-
riaall  voorhanden is. 

77 Zie o.a. ook Van Beek 1993; Gras et al. 1996; 
Veenmann 1984. 

88 Dit gebeurde op vrijwillig e basis. 

99 Zie ook Klandermans & Visser 1995: 34"38-
100 Zie ook Van de Vall 1963; Visser et al. 1994; De 

Wittee 1988. 
111 Zie o.a. Casdes & Kosack 1973; Vranken 1990. 

Notenn bij  hoofdstuk 4 

11 Eind jaren negentig was dit anders. Toen laaide 
doorr de economische groei en de krapte op de ar-
beidsmarktt de discussie over arbeidsmigratie 
weerr op, terwijl tegelijkertijd de discussie over de 
integratiee van reeds aanwezige immigranten in 
vollee gang was. 

22 Deze paragraaf is gebaseerd op Schuster 1999: 
166-170. . 

33 Zie ook Schuster 1999:120-129. 
44 Richting 23 (1974) 7. 

Notenn bij  hoofdstuk 5 

11 Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Protestants 
Christelijkee Bond van Vervoerspersoneel (de 
voorloperr van de Vervoersbond CNV) in 1970. 
Hett hoofdbestuur besloot in een algemene ver-
gaderingg dat de bond ook moest openstaan voor 
niet-protestantss christelijke werknemers. De 
bondd moest 'christelijk georiënteerd en geïnspi-
reerdd zijn, maar niet kerkelijk gebonden'. Om 
ditt tot uitdrukking te brengen, werd de naam ge-
wijzigdd in Algemene Christelijke Bond van Ver-
voerspersoneell  (ACBV). Tevens werd in 1971 arti-
kell  5 van de statuten, dat het lidmaatschap re-
gelde,, herzien. De zinsnede 'leden van de bond 
kunnenn zijn zij die instemmen met de grondslag 
enn het doel*  werd vervangen door 'leden van de 
bondd kunnen zijn zij die de grondslag en het doel 
accepterenn dan wel respecteren' (Verslag van de 
j2stee Algemene Vergadering van de Protestants 
Christelijkee Bond van Vervoerspersoneel, 6 en 7 
oktoberr 1970 te Putten). In de statuten van 1979 
werdd deze visie extra onderstreept. De bond on-
dergingg opnieuw een naamswijziging (in Ver-
voersbondd CNV), om te benadrukken dat 'het 
geenn vakbond [is] van Christelijke werknemers, 
maarr een vakbond die de Bijbel aanvaardt voor al 
zijnn arbeid'. Daarbij werd artikel 5 weliswaar niet 
meerr gewijzigd, maar werd wel in de inleiding op 
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dee statuten en huishoudelijke reglementen na-
drukkelij kk  toegevoegd dat de bond 'openstaat 
voorr  katholieke, protestantse, buitenlandse en 
andersdenkendee werknemers' (Statuten en huis-
houdelijkk  reglement van de Vervoersbond CNV, 
1979:1-2;;  mijn cursivering). 

22 Deze en de volgende opmerking is afkomstig van 
Simonn van de Pol, beleidsmedewerker  van de 
FNV,, tijdens de studiedag Kleurrij k Personeels-
beleidd te Amsterdam, 5 november  1993. 

33 Deze wijzigingen behelsden onder  andere een 
groteree rol voor  de medezeggenschapsorganen in 
dee uitvoering en naleving van de wet, een directe 
betrokkenheidd van de Arbeidsvoorziening en 
toezichtt  door  de Arbeidsinspectie. Tot de doel-
groepenn van de Wet Samen behoren: a. een per-
soonn geboren in Turkije , Marokko, Suriname, 
Nederlandsee Antillen , Aruba, voormalig Joego-
slavië,, of in overige landen in Zuid- of Midden-
Amerika,, Afrik a of Azië, met uitzondering van 
Japann en voormalig Nederlands-Indic; b. een 
persoonn die voorkomt in het register, bedoeld in 
artikell  1, onder  b, van de Wet Rietkerk-uit -
kering;;  c de kinderen van de onder  a. en b. ge-
noemdee personen. 

44 De oorsprong van het GAO lag in 1984, bij  de tot-
standkomingg van het Regenboogoverleg. In dit 
overlegg hadden enkele autochtone en allochtone 
ambtenarenn zitting die het noodzakelijk achtten 
datt  er  meer  aandacht kwam voor  minderheden-
beleidd binnen de gemeente Amsterdam. Het 
GAOO ging op 18 januari 1987 van start. Op 21 ja-
nuarii  1989 werd zijn positie geformaliseerd en 
opgenomenn in het Ambtenaren Reglement Am-
sterdamm (ARA), artikel 1305 (zie GAO 1997). 

Notenn bij  hoofdstuk 6 

II  De vervoersbonden ondergingen in de onder-
zoeksperiodee een aantal naamsveranderingen. 
Dee Vervoersbond N W heette tot 1972 Neder-
landsee Bond van Vervoerspcrsoneel (NBV). De 
Vervoersbondd NKV ontstond in 1963 uit een fusie 
vann St. Bonifacius en St. Raphael. Na de fusie 
heettee de bond aanvankelijk Nederlandse Katho-
liekee Bond van Vervoerspersoneel (KBV ) en werd 
inn 1972 omgedoopt in Vervoersbond NKV . De 
Vervoersbondd CNV heette tot 1971 Protestants 

Christelijk ee Bond van Vervoerspersoneel (PCBV) 
enn van 1971 tot 1979 Algemene Christelijk e Bond 
vann Vervoerspersoneel. Voor  de overzichtelijk-
heidd houd ik gedurende de hele onderzoeksperi-
odee één naamgeving aan. 

22 Voor  een overzicht van de geschiedenis van de 
vervoersbonden,, zie Harmsen &  Van Gelder 
1986. . 

33 Enkele deelsectoren van de vervoerssector  wer-
denn niet door  de vervoersbonden vertegenwoor-
digd.. Zo leidde een herstructurerin g van de vak-
bondenn aangesloten bij  het N W er in 1954 toe dat 
hett  personeel van de gemeentelijke vervoersbe-
drijvenn niet meer  tot de vervoerssector  werd ge-
rekend,, maar  tot de ambtenarensector. Dit per-
soneell  ging daarmee over  naar  de algemene bond 
vann ambtenaren, de Abva (zie Harmsen &  Van 
Gelderr  1986). 

44 Ik had tevens de notulen van de bondsraadsver-
gaderingenn willen analyseren, omdat dit binnen 
dee vervoersbond een belangrijk democratisch or-
gaann is. Deze notulen ontbraken echter  in het 
archieff  van de Vervoersbond CNV. 

55 Volgens de statuten en het huishoudelijk regle-
mentt  van de Vervoersbond CNV heeft het Be-
stuurdersberaadd een adviserende bevoegdheid en 
komtt  in de regel viermaal per jaar  bijeen. Dit be-
raadd heeft tot taak: het bespreken van hetgeen 
vann belang is voor  en uit de bondsraad en het 
hoofdbestuur;;  het deelnemen aan de menings-
vormingg in beleidszaken; het bespreken van 
groeps-- of sectoroverstijgende zaken van alge-
menee aard. 

66 Notulen klein dagelijks bestuur, 2 december 
1974,, 9 december  1974 en 16 december  1974. 

77 Voor  een uitleg over  deze vakgroep, zie verderop 
inn deze paragraaf. 

88 Notulen klein dagelijks bestuur, 6 april 1972. 
99 Notulen hoofdbestuur, d.d. 17 januari 1983. 
100 Weergegeven in De Jongh et al. (1984:10). 
111 Het SeinUcbt 55 (1964). 
122 Richting 1 (1964) 25. 
133 'Italian i in Ollanda', Steeds Voorwaarts 7 (1962) 

22. . 
144 Richting zo (1971) 6. 
155 Steeds Voorwaarts 18 (1973) 17. 
166 Richting 21 (1972) 7. 
177 Ik behandel hier  de periode 1970 tot 1976, omdat 

dee Vervoersbonden N W en NKV in 1976 fuseer-
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denn in de Vervoersbond FNV. De bondsbladen 
vann de Vervoersbonden N W en NKV gingen toen 
samenn in het FNV-vervoersblad Onderweg. 

188 Het Seinlicht 65 (1974) 4. 
199 Het Seinlicht 66 (1975) 23. 
200 Richting 23 (1974) 7. 
2ii  'Havens tegen discriminatie. Leden in container-

sectorr  waarschuwen tegen oplaaiende discrimi-
natie''  (Onderweg 8 (1983) 7; 'Bondsvoorzitter 
Arendd Drenth: Centrumparti j  vist in troebel wa-
ter.. Waarschuwen tegen vreemdelingenhaat' 
(Onderweg%(Onderweg% (1983) 7). 

222 Onderweg  ̂ (1978) 10. 
233 Onderweg 6 (1981) 14. 
244 Onderweg 5 (1980) 10. 
255 Het Seinlicht 69 (1978) 15. 
266 Het Seinlicht 70 (1979) 5. 
277 Het Seinlicht 6$ (1978) 8. 

Notenn bij  hoofdstuk 7 

11 De Personeelraad ging al in 1976 over  in de KSV, 
maarr  werd pas in november  1978 officieel omge-
doopt. . 

22 Zie Harmsen &  Van Gelder  1986. 
33 Jaarverslag van de Personeelraad, 1962. 
44 Volgens Wim Sels deed de FSV zowel voor  als na 

dee erkenning nagenoeg niets aan specifieke be-
langenbehartigingg van buitenlandse werknemers, 
ietss wat de voorzitter  van de FSV in een kort tele-
fonischh onderhoud overigens bevestigde. Het-
zelfdee gold volgens Sels voor  de VHS (zie verder), 
maarr  dat was mede gezien het feit dat deze zich 
opp hoger  personeel richtt e - een categorie waar 
vrijwe ll  geen immigranten toe behoorden -, niet 
verwonderlijk . . 

55 De VHS was op dat moment nog geen volledig 
erkendee vakbond. Zij  diende hiertoe pas in 1975 
eenn verzoek in bij  de NS. In 1983 ging de NS over 
tott  volledige erkenning van de VHS als cao-part-
ner. . 

66 De Vervoersbond CNV deed niet mee aan de fu-
siegesprekkenn van de Vervoersbonden NKV en 
N WW (Jaarverslag van de Personeelraad, 1971: 6). 
Dezee bond wees ook de fusiepoging van de FSV 
vann de hand, met als argument dat dit in strij d 
wass met zijn grondslag (Jaarverslag van de Perso-
neelraad,, 1972: Voorwoord). 

77 Jaarverslagen van de Personeelraad, 1971-1976. 
88 Jaarverslag van de Personeelraad, 1956:18. 
99 Jaarverslag van de Personeelraad, 1958: 34. 
100 Jaarverslag van de Personeelraad, 1958: 34. 
111 Jaarverslag van de Personeelraad, 1961: 40. 
122 Jaarverslag van de Personeelraad, 1962:58. 
133 Jaarverslag van de Personeelraad, 1964: 45. 
144 Jaarverslag van de Personeelraad, 1964: 45. 
155 Jaarverslag van de Personeelraad, 1965: 42. 
166 Jaarverslag van de Personeelraad, 1965: 43-45. 
177 Jaarverslag van de Personeelraad, 1966: 49. 
188 Jaarverslag van de Personeelraad, 1966: 49-50. 
199 Jaarverslag van de Personeelraad, 1969. 
200 Jaarverslag van Personeelraad, 1969: 47. 
211 Hier  zijn de immigranten met een Nederlandse 

nationaliteit ,, zoals Surinamers, Antillianen , In-
dischee Nederlanders en genaturaliseerden, niet 
meegerekend. . 

222 Jaarverslag van de Personeelraad, 1975:19. 
233 Jaarverslag van de KSV, 1977: 30-33. 
244 Jaarverslag van de KSV, 1977: 33. 
255 Jaarverslag van de KSV, 1977: 34. 
266 Jaarverslag van de KSV, 1977: 35. 
277 Onder  'tweede generatie' wordt verstaan kinde-

renn van immigranten, die in Nederland zijn ge-
borenn of ten minste een groot deel van hun jeugd 
inn Nederland hebben doorgebracht. 

288 Jaarverslag van de KSV, 1979: 35. 
299 Of hiermee ook Belgische werknemers werden 

bedoeld,, werd niet vermeld. 
300 Hiermee werden in principe ook Surinaamse, 

Antilliaanse,, Molukse en Indische werknemers 
bedoeld. . 

311 Jaarverslag van de KSV, 1982: 77. 
322 Jaarverslag van de KSV, 1982: 77-78. 
333 Jaarverslag van de KSV, 1982: 79. 
344 Jaarverslag van de KSV, 1982: 80-81. 
355 Jaarverslag van de KSV, 1983: 67-81. 
366 Jaarverslag van de KSV, 1983: 67-81. 
377 NS Jaarverslag, 1981. 
388 NS Jaarverslag, 1984. 
399 Dit kwam naar  voren in interviews met Wim 

Selss (oud-bestuurder  van de Vervoersbond CNV), 
Talipp Demirhan (ex-voorzitter  van de vakgroep 
Buitenlandsee Werknemers) en Henk Hofstede 
(ex-voorzitterr  van het CNV). 

400 Verslag van de 52e Algemene Vergadering van de 
Protestantss Christelijk e Bond van Vervoersper-
soneel,, 6 en 7 oktober  1970 te Putten. 
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411 Geciteerd in 'Kok was een opruiend jochie', Zeg-
genschapgenschap 7 (1996) 4: 48-49. 

Notenn bij  hoofdstuk 8 

11 Zie Biegel &  Tjoen-Tak-Sen 1986; Biegel et al. 
1987;;  Bouw &  Nelissen 1988; Essed 1984, 1991; 
Leemann &  Saharso 1989. 

22 Ten tijd e van dit onderzoek bestond de Onder-
nemingsraadd van de NS ook nog niet zo lang. 
Dezee was enkele jaren daarvoor, begin jaren ze-
ventigg opgericht. 

33 Zie Bouw &  Nelissen 1986,1988; FNV 1997; Ris-
vanoglu-Bilginn et al. 1986; Vervoersbond CNV 
1976;;  De Vries 1987. 

44 Zie Brassé &  Sikking 1986; Gras et al. 1996; Ver-
voersbondd CNV 1976. 

$$ Zie Bouw &  Nelissen 1986,1988; Brassé &  Sik-
kingg 1986; Vervoersbond CNV 1976; De Vries 
1987. . 

66 Deze 'oude Turkse werknemers' zullen begin ja-
renn tachtig ongeveer  45 jaar  zijn geweest. Het is 
waarschijnlijke rr  dat zij  in de WAO zijn terechtge-
komenn of zijn weggereorganiseerd. 

77 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

88 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

99 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

100 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

tll  Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

122 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

Notenn bij  hoofdstuk 9 

11 Deze werknemer bleek onder  het begrip 'alloch-
tonen''  voornamelijk Turken of Marokkanen te 
verstaan.. Het kan zijn dat het aantal allochtone 
conducteurss en machinisten in werkelijkheid 
hogerr  lag, omdat hij  geen schatting van het aan-
tall  andere allochtonen kon geven. 

22 Cijfer s over  de aantallen allochtone leden bij  de 
FSVV en de Vervoersbond CNV heb ik niet tot 

mijnn beschikking. Deze bonden bleken hier  geen 
gegevenss over  te hebben. 

33 Hierbi j  ga ik er  impliciet van uit dat vakbonds-
ledenn op kandidaten van de eigen bond stem-
men.. Dit hoeft niet het geval te zijn. 

44 Begin jaren tachtig richtte een groep machinis-
tenn de Vakvereniging voor  Machinisten (WM ) 
op.. Deze vereniging behartigde in eerste instan-
tiee de belangen van machinisten, maar  breidde 
zichh eind jaren tachtig uit tot de conducteurs. De 
naamm werd toen gewijzigd in Vakvereniging 
voorr  Machinisten en Conducteurs. Deze catego-
ralee bond was in 1997 geen erkende onderhande-
lingspartnerr  van de NS. 

$$ Belangenbehartiging vanaf het niveau van de 
werkvloerr  gaat trapsgewijs. Wanneer  een werk-
nemerr  een conflict of problemen heeft, is de vak-
bondscontactpersoonn de eerstaangewezene om 
ditt  op te lossen. Dit geldt vooral wanneer  het om 
eenn eenvoudig of individueel probleem gaat. In 
ingewikkeldee gevallen of daar  waar  men weet of 
vermoedtt  dat het een collectief probleem is, 
wordtt  de districtsbestuurder  ingeschakeld. 

66 Zie het conducteursconflict in de volgende para-
graaf. . 

77 Behalve met deze vier  Turkse informanten heb 
ikk  voor  deze casestudie gesprekken gevoerd met 
dee voorzitter  en de secretaris van de vakbonds-
afdelingg Rotterdam-Reizigers (tevens voorzitter 
vann respectievelijk de regionale en de lokale 
Ondernemingsraad);;  de in 1997 verantwoorde-
lijk ee districtsbestuurder  van de Vervoersbond 
FNV;;  de landelijke bestuurder  van de Vervoers-
bondd FNV; twee autochtone kaderleden die ten 
tijd ee van het conflict Ud waren van de vak-
bondsafdelingg Rotterdam en in 1997 lid waren 
vann de landelijke Ondernemingsraad NS-Reizi-
gers;;  de coördinator  Werving en Selectie van de 
NSS en de betrokken medewerkster  van het 
Scholingsinstituutt  FNV. Verder  heb ik gebruik 
gemaaktt  van de videoband die de Vervoersbond 
FNVV heeft gemaakt als promotiefUm om te laten 
zienn hoe de FNV zich voor  allochtonen heeft in-
gezet,, en van een bandopname van de vergade-
ringg van de lokale Ondernemingsraad van 10 
jul ii  1993. Hierbi j  waren aanwezig: de rayonma-
nager,, de leden van de Ondernemingsraad en 
dee deelnemers aan het conducteursproject. Tot 
slott  heeft een van de Turkse kaderleden zijn 
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dossierr over het project aan mij ter beschikking 
gesteld. . 

88 Dossier van T. Altintas. Brief van de coördinator 
Wervingg en Selectie van de NS van 3 juli 1992 aan 
allee betrokkenen bij het opzetten van het project. 

99 Dossier T. Altintas. Notulen van de bijeenkomst 
vann de projectgroep NODW, 20 april 1993. 

100 Dossier T. Altintas. 
111 Dossier T. Altintas. Notitie genaamd 'Het pro-

jectt Nederlands op de werkvloer in rayon Rotter-
damm (argumentatiestuk)'. Argumenten voor het 
latenn doorgaan van het project, gericht aan het 
managementt van rayon Rotterdam. 

122 Dossier T. Altintas. Brief van personeelschef 
Exploitatiee Rotterdam aan de cursisten NODW. 

133 Bandopname van de vergadering van de lokale 
Ondernemingsraadd van 10 juni 1993. 

144 Na afloop van het conflict werd in 1994 van de 
videobeeldenn zelfs een promotiefilm gemaakt, 
waarinn de FNV liet zien hoe goed zij voor haar al-
lochtonee leden opkwam. 

155 Bandopname van de vergadering van de lokale 
Ondernemingsraadd van 10 juni 1993. 

166 Bandopname van de vergadering van de lokale 
Ondernemingsraadd van 10 juni 1993. 

177 Dit werd gezegd in de promotiefilm die de FNV 
inn 1994 over het conflict heeft gemaakt. 

188 Wanneer dit percentage wordt vergeleken met 
hett percentage allochtonen in dienst van NS-
Materieell  Haarlem (hooguit tien procent), dan is 
dezee 'tachtig' onwaarschijnlijk hoog. Helemaal 
gezienn het feit dat binnen heel NS-Materieel de 
werkplaatss Haarlem de meeste werknemers had 
enn de meeste allochtonen in dienst bleek te 
hebben. . 

Notenn bij  hoofdstuk 10 

11 Deze noodzaak is overigens relatief; zij hadden 
namelijkk ook kunnen kiezen voor het aanboren 
vann de toen - zeker in Nederland - omvangrijke 
vrouwelijkee arbeidsreserve. 

22 Zie Rath et al. 2001. 
33 Tenzij er sprake is van een closed shop-systeem. 
44 Het percentage voor Suriname is afkomstig uit 

ILOO 1999; de overige percentages zijn afkomstig 
uitiL oo 2000. 

55 Enkele uitzonderingen daargelaten. Zo formu-
leerdenn de vakbonden in de jaren vijfti g ook voor 
Moluksee immigranten voorwaarden waaronder 
dee (tijdelijke) immigratie moest geschieden. Te-
venss trachtte het NKV ook de immigratie uit 
Surinamee te reguleren door een verandering van 
hett Koninkrijksstatuut te bepleiten. 

66 Ik baseer me hierbij voor de positie van vrouwen 
inn de vakbweging op Van Eijl (1997). 

77 Dit geldt overigens ook voor joodse arbeiders 
(ziee Hofmeester 1999). 



Lijs tt  van afkortingen 

ABOP P 

ABV A A 

AbvaKabo o 
ACBV V 

ACOM M 

A D O O 

ANM B B 

AOB B 

ARA A 

ARP P 

AC C 

AV C C 

BH B B 

CAO O 

CD D 

CFO O 

C HU U 

C NG G 

CNV V 

C PN N 

CDA A 

DGB B 

EEG G 

EU U 

FNV V 

FSV V 

F W W 

GAO O 

HT S S 

IA O O 

KA B B 

KBV V 

KEM V V 

KMA N N 

KSV V 

Algemenee Bond voor Onderwijzend Personeel 
Algemenee Bond van Ambtenaren 
Algemenee Bond van Ambtenaren/Katholieke Ambtenarenbond 
Algemenee Christelijke Bond van Vervoerspersoneel 
Adviescommissiee Onderzoek Minderheden 
Anti-Discriminatiee Overleg 
Algemenee Nederlandse Metaalarbeidersbond 
Algemenee Onderwijsbond 
Ambtenarenreglementt Amsterdam 
Antirevolutionairee Partij 
Ambtenarenn Centrale 
Algemenee Vakcentrale 
Bouw-- en Houtbond 
Collectievee Arbeidsovereenkomst 
Centrumdemocraten n 
Christelijkee Federatie voor Overheidspersoneel 
Christelijkk Historische Unie 
Chrisdicherr Nationaler Gewerkschaftsbund 
Christelijkk Nationaal Vakverbond 
Communistischee Partij Nederland 
Chisten-Democratischh Appel 
Deutschee Gewerktschaftbund 
Europesee Economische Gemeenschap 
Europesee Unie 
Federatiee Nederlandse Vakbeweging 
Federatievee Spoorwegvakvereniging 
Federatiee van Vervoersvakorganisaties 
Gemeentelijkk Allochtonenoverleg 
Hogeree Technische School 
Internationalee Arbeidsorganisatie 
Katholiekee Arbeidersbeweging 
Katholiekee Bond van Vervoerspersoneel 
Kommissiee Etnische Minderheden Vervoersbond FNV 
Kommiteee Marokkaanse Arbeiders in Nederland 
Koördinatiee Spoorweg Vakorganisaties 
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KV P P 

M H P P 

MT S S 

NAS S 

NBV V 

NK V V 

N O D W W 

NPB B 

NS S 

NV C C 

N W W 

ÖGB B 

OR R 

PCBV V 

PPR R 

PSP P 

PVDA A 

RBA A 

RDV V 

RKW V V 

SCP P 

SDAP P 

SER R 

SGB B 

STAR R 

TU C C 

UGT T 

VH S S 

VMH P P 

VU T T 

W M C C 

W D D 

WAB W W 

WA O O 

WBEA A A 

WRR R 

Katholiekee Volkspanij 
Vakcentralee voor Middelbaar en Hoger Personeel 
Middelbaree Technische School 
Nationaall  Arbeidssecretariaat 
Nederlandsee Bond van Vervoerspersoneel 
Nederlandss Katholiek Vakverbond 
Nederlandss op de werkvloer 
Nederlandsee Politiebond 
NVV Nederlandse Spoorwegen 
Nederlandsee Vakcentrale 
Nederlandss Verbond van Vakverenigingen 
Österreichischerr Gewerkschaftsbund 
Ondernemingsraad d 
Protestantss Christelijke Bond van Vervoerspersoneel 
Politiekee Partij Radicalen 
Pacifistischh Socialistische Partij 
Partijj  van de Arbeid 
Regionaall  Bureau voor de Arbeidsvoorziening 
Reglementt Dienstvoorwaarden 
Roomschh Katholiek Werkliedenverbond 
Sociaall  en Cultureel Planbureau 
Sociaal-Democratischee Arbeiderspartij 
Sociaal-Economischee Raad 
Schweitzerr Gewerkschaftsbund 
Stichtingg van de Arbeid 
Tradess Union Congress 
Unionn General de Trabajadores 
Verenigingg van Hoger Spoorwegpersoneel 
Vakcentralee voor Middelbaar en Hoger Personeel 
Vervroegdee Uittreding 
Vakverenigingg voor Machinisten en Conducteurs 
Volkspartijj  voor Vrijheid en Democratie 
Wett Arbeid Buitenlandse Werknemers 
Wett Arbeidsongeschiktheid 
Wett Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen 
Wetenschappelijkee Raad voor het Regeringsbeleid 



Organisatiestructuurr  van de FNV en het CNV 
(vakcentraless en vervoersbonden) 

Inn het onderstaande licht ik de organisatiestructuur van de vakcentrales FNV en CNV 
enn de bij hun aangesloten vervoersbonden op hoofdlijnen toe, waarbij het vooral gaat 
omm de plaats van de adviesgroepen en secretariaten voor (en door) etnische minder-
hedenn in deze organisaties. Vervolgens is van deze vakcentrales en -bonden een (sterk 
vereenvoudigd)) organogram toegevoegd. 

Dee vakcentrale FNV 

Hett Federatiecongres is het hoogste besluitvormende orgaan. Het congres bestaat uit 
afgevaardigdenn van de aangesloten bonden en de leden van het federatiebestuur. 

Dee Federatieraadïs na het congres het hoogste beleidsorgaan. In de raad hebben de 
voorzitterss van de aangesloten bonden en het federatiebestuur zitting. 

Hett Federatiebestuur vormt het dagelijks bestuur van de FNV en voert het door de 
Federatieraadd en het Federatiecongres vastgestelde beleid uit. Tevens bereidt hij de 
besluitvormingg voor. 

RegionaleRegionale FNV-bestuurders (FNV-regiowerk) voeren het (landelijke) FNV-beleid op 
regionaall  en lokaal niveau uit. 

SecretariaatSecretariaat Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden 
Dee FNV heeft enkele afdelingen die het beleid van de centrale ontwikkelen, onder an-
deredere op de terreinen arbeid, inkomen en internationale zaken. Daarnaast heeft zij een 
vijftall  beleidsafdelingen, 'secretariaten' genoemd, die belast zijn met de belangenbe-
hartigingg van specifieke groepen werknemers. Dit zijn het secretariaat voor vrouwen, 
uitkeringsgerechtigdenn en ouderen, jongeren, vakbeweging en levensbeschouwing, en 
buitenlandsee werknemers/etnische minderheden. 

Hett  Secretariaat Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderhedenheeft enkele kern-
taken,, waaronder: 
-- het geven van advies aan het federatiebestuur op het terrein van minderheden; 
-- het schrijven van beleidsnota's, vooral op het terrein van arbeid en inkomen; 
-- vertegenwoordiging van de FNV op nationaal en internationaal niveau; 
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-- het ontwikkelen van activiteiten, zoals het organiseren van speciale bijeenkomsten 
voorr allochtone vakbondsleden; 

-- het afstemmen van het minderhedenbeleid van de vakcentrale en de afzonderlijke 
bonden. . 

Inn het kader van deze laatste kerntaak coördineert het secretariaat de Contact-Commis-
siesie Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden. In deze commissie hebben verte-
genwoordigerss van de vakcentrale en bonden zitting en wordt het gevoerde beleid op 
elkaarr afgestemd. Formeel bereidt dit orgaan de beleidsadviezen op het gebied van et-
nischh minderheden aan de federatieraad voor. 

Federat iecongre s s 
(afgevaardigdenn van de aangesloten bonden 

enn leden van het Federatiebestuur) 

Federat ieraa d d 
(voorzitterss van de bonden en 

ledenn van het Federatiebestuur) 

Federat iebestuu r r 
(dagelijkss bestuur) 

Aangeslote n n 
vakbonde n n 

Beleidsafdelingen n 

waaronder: : 
Secretar iaa tt  Etnisch e 

Minderhede n n 

Contac t -Commiss i e e 
Etnisch ee Minderhede n 

(CCEM) ) 

F N V --
regiobe ss tu re n 

OrganogramOrganogram vakcentrale FNV 
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Dee vakcentrale CNV 

Dee Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Hierin hebben afgevaardigden van de 
afzonderlijkee bonden zitting. 

Dee Verbondsraad is het op een na hoogste besluitvormingsorgaan. Deze wordt ge-
vormdd door de voorzitters van de aangesloten bonden. 

Hett Verbondsbestuurvormt het dagelijks bestuur van het CNV. 

Dee CNV-districtsbestuurders voeren het landelijke beleid op regionaal en lokaal niveau 
uit. . 

Ookk het CNV heeft naast beleidsafdelingen op terreinen als arbeid en inkomen een se-
cretariaatt Buitenlandse Werknemers/Nieuwe Landgenoten dat nagenoeg dezelfde taken 
heeftt als het FNV-secretariaat Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden. 

Algemen ee Vergaderin g 
(afgevaardigdenn van de aangesloten bonden 

enn leden van het Verbondsbestuur) 

Verbondsraa d d 
(voorzitterss van de bonden en 

ledenn van het Verbondsbestuur) 

Verbondsbestuu r r 
(dagelijkss bestuur) 

CNV--
districtsbesture n n 

Beleidsafdelingen n 
waaronder: : 

Secretariaa tt  Buitenlands e 
Werknemers / / 

Nieuw ee Landgenote n 

Aangeslote n n 
vakbonde n n 

Organogramm vakcentra/e CNV 



VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (ipóo-ipp/) 

Dee Vervocrsbond FNV 

Dee Bondsraad'is het hoogste besluitvormingsorgaan en bestaat uit afgevaardigde kader-
ledenn van de diverse bedrijfsgroepen. 

Hett Bondsbestuur vormt het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ringg van de door de Bondsraad genomen besluiten, alsmede voor de coördinatie van 
hett beleid. 

Adviescommissies Adviescommissies 
Dee Vervoersbond FNV heeft drie adviescommissies voor belangenbehartiging van spe-
cifiekee groepen, te weten voor vrouwen, jongeren en etnische minderheden {Kommis-
siesie Etnische Minderheden Vervoersbond, KEMV). Deze uit kaderleden bestaande com-
missiess kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bondsbestuur en hebben 
iederr zes zetels in de bondsraad. 

Secretariaten Secretariaten 
Dee Vervoersbond FNV heeft naast afdelingen ter ontwikkeling en voorbereiding van 
beleidd op terreinen als arbeid en inkomen, aparte beleidsafdelingen ter initiëring en 
stimuleringg van doelgroepenbeleid, zoals het Secretariaat Etnische Minderheden en het 
Vrouwensecretariaat. . 

Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen 
Dee Vervoersbond FNV is onderverdeeld in de bedrijfsgroepen spoorwegen, havens, 
waterr en weg, en burgerluchtvaart. Iedere bedrijfsgroep heeft een eigen Bedrijfigroep-
bestuur,bestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid in de desbetreffende 
bedrijfstak. . 

VakbondsafdelingenVakbondsafdelingen en Adviesgroepen 
Binnenn de bedrijfsgroepen zijn de kaderleden georganiseerd in zogenaamde leden-
groepen.. Deze zijn enerzijds regionaal samengesteld (de zogenaamde vakbondsaf-
delingen)) en anderzijds per subbedrijfstak of bedrijfsonderdeel (vak- of werkgroepen). 
Daarnaastt hebben sommige bedrijfsgroepen speciale adviesgroepen voor vrouwen, 
jongeren,, hoger personeel en/of immigranten ingesteld. Zo heeft de bedrijfsgroep 
spoorwegenn bijvoorbeeld eenn Vakgroep Buitenlandse Werknemers/Etnische Minderheden. 
Dezee vakgroep, bestaande uit allochtone kaderleden, behartigt de belangen van immi-
grantenn bij de bedrijfsgroep spoorwegen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 
hett bedrijfsgroepbestuur. 
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Bondsraad Bondsraad 
(afgevaardigd ee kaderlede n van de divers e bedrijfsgroepe n 

enn afgevaardigde n van de adviescommissies ) 

Bondsbestuu r r 

Beleidsafdelinge n n 
waaronder : : 

Secretariaa tt  Etnisch e 
Minderhede n n 

Bedd ri jfsgroepbest u ren 
waaronder : : 

Bedrijfsgroepbestuu rr  Spoorwege n 

Vakbonds --
afdelinge n n 

Vakgroepen n 

Kommissi ee Etnisch e 
Minderhede nn Vervoe r 

(KEMV) ) 

Adviesgroepe n n 
waaronde r r 

Vakgroe pp Buitenlands e 
Werknemers / / 

Etnisch ee Minderhede n 

Organogra mm  Vervoersbond  FNV 

Dee Vervoersbond CNV 

Hett Congres is het hoogste besluitvormende orgaan van de bond. Dit congres wordt 
gevormdd door de bondsraad, het hoofdbestuur, de bedrijfsgroepbesturen en de dis-
trictsraden. . 

Dee Bondsraad is na het congres het hoogste beleidsorgaan. Hierin hebben afgevaar-
digdee kaderleden van de bedrijfsgroepen zitting. 

Hett Hoofdbestuur voert met mandaat van de bondsraad het beleid uit. 

Hett Bestuurdersberaad is een orgaan waarin alle bezoldigde bestuurders zitting heb-
ben.. Dit beraad adviseert de bondsraad en het hoofdbestuur. 
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Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen 
Dee Vervoersbond CNV is onderverdeeld in de bedrijfsgroepen spoorwegen, wegver-
voer,, watervervoer en burgerluchtvaart. Iedere bedrijfsgroep heeft een eigen Bedrijfi-
groepbestuur,groepbestuur, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid in de desbetref-
fendee bedrijfstak. 

VakbondsafdelingenVakbondsafdelingen en Adviesgroepen 
Binnenn de bedrijfsgroepen zijn de kaderleden georganiseerd in zogenaamde ledeng-
roepen.. Deze zijn enerzijds regionaal samengesteld (de zogenaamde vakbondsafde-
lingenn en districtsvakgroepen) en anderzijds per subbedrijfstak (zo bestaan er bij de 
burgerluchtvaartt bijvoorbeeld de vakgroepen KLM , Martinair en Transavia, en Afhan-
delingg en Luchtbevrachtingsmaatschappijen). Naast deze ledengroepen hebben som-
migee bedrijfsgroepen ook vak- (of advies)groepen voor vrouwen, jongeren, hoger per-
soneell  en/of immigranten ingesteld, zoals de Vakgroep Buitenlandse Werknemers bij de 
bedrijfsgroepp spoorwegen. Deze vakgroepen adviseren het Bedrijfsgroepbestuur over 
specifiekee belangenbehartiging voor hun doelgroep. 

Congsre s s 
(ledenn van het hoofdbestuur, de bondsraad, 

dee bedrijfsgroepsbesturenen de districtsraden) 

Bondsraa d d 
(afgevaardigdee kaderleden 
vann de bedrijfsgroepen) 

Hoofdbestuu r r 

Bedrijfsgroepbestuu ren 
waaronder: : 

Bedrijfsgroepbestuu rr  Spoorwege n 

Vakbonds --
afdelinge n n 

Vakgroepe n n Adviesgroepe n n 
waaronder r 

Vakgroe pp Buitenlands e 
Werknemer s s 

Organogramm Vervoersbond CNV 



Lijs tt  van geïnterviewde personen* 

Organisatie Organisatie 

Vakcentralee FNV 

Vakcentralee FNV 

Vakcentralee CNV 

Vakcentralee CNV 
Vervoersbondd CNV 
Onderwijsbondenn CNV 
Vervoersbondd FNV 
Vervoersbondd FNV 
Vervoersbondd FNV 
Vervoersbondd FNV 
Vervoersbondd FNV 
Ns-Reizigerss Rotterdam 
NS-Reizigerss Rotterdam 
Ns-Reizigerss Rotterdam 
NS-Reizigerss Haarlem 
NS-Materieell  Haarlem 

NS-Materieell  Haarlem 
NS-Materieell  Haarlem 
NS-Reizigerss Amsterdam 
NS-Reizigerss Amsterdam 

NS-Materieell  Amsterdam 
Ns-Materieell  Amsterdam 

Functie Functie 

(ex-)hoofdbestuurder,, verantwoordelijk voor het 
minderhedenbeleid d 
33 (ex-)beleidsmedewerkers Secretariaat Buiten-
landsee Werknemers/Etnische Minderheden 
(ii  autochtoon, 2 allochtoon) 
22 beleidsmedewerkers Secretariaat Buitenlandse 
Werknemerss (1 autochtoon, 1 allochtoon) 
ex-voorzitterr vakcentrale CNV 
ex-vakbondsbestuurder r 
kaderlidd Werkgroep Surinamers/Anrillianen CNV 
landelijkee bestuurder Bedrijfsgroep Spoorwegen 
beleidsmedewerkerr Etnische Minderheden 
districtsbestuurderr Rotterdam (autochtoon) 
districtsbestuurderr Eindhoven (allochtoon) 
ledenn van de KEMV 
coördinatorr Werving en Selectie 
44 allochtone kaderieden Vervoersbond FNV 
44 autochtone kaderleden 
personeelsfunctionariss (autochtoon) 
personeelsfunctionariss (autochtoon, lid 
Vervoersbondd FNV) 
66 allochtone werknemers revisiebedrij f Haarlem 
33 autochtone werknemers revisiebedrijf Haarlem 
personeelsfunctionariss (autochtoon) 
werknemer,, tevens (allochtoon) kaderlid 
Vervoersbondd FNV 
11 allochtoon kaderlid 
22 autochtone werknemers 

Inn deze lijst zijn uitsluitend personen opgenomen waarmee ik langdurige 
gesprekkenn (gemiddeld anderhalf uur) heb gevoerd. 
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Nederlandsee Politiebond FNV 

Nederlandsee Politiebond FNV 
SchoÜngsinstimutt FNV 
(FNVV Formaat) 
AbvaKaboo FNV 
NSS Hoofdkantoor 

beleidsmedewerkerr Secretariaat Etnische 
Minderheden n 
22 allochtone kaderleden 

22 medewerkers 
22 (ex-)kaderleden van de Hoofdgroep Migranten 
ex-secretariss Personeelraad/Ksv 



Geraadpleegdee archieven, jaarverslagen, periodieken 

Vervoersbondd CNV Woerden 
Notulenn Bureaubespreking 1961-1979 
Notulenn Bestuurdersberaad 1979-198 6 
Notulenn Hoofdbestuur 1956-1986 
Notulenn Dagelijks Bestuur 1956-1985 
Notulenn Klein Dagelijks Bestuur 19 65-1973 

CNVV Bedrij  venbond Houten 
Verslagg van de 52e Algemene Vergadering van de Protestants Christelijke Bond van 

Vervoerspersoneel,, 6 en 7 oktober 1970 
Inlichtingen/Statutenn en huishoudelijk reglement Vervoersbond CNV 1979 

Vervoersbondd FNV Utrecht 
Documentatiee Etnische Minderheden 
Jaarverslagenn Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel 

(Vervoersbondd Nw/Vervoersbond FNV) 1960-1984 

NSS Hoofdkantoor  Utrecht 
Jaarverslagenn van de Personeelraad/Ksv 1956-1989 
Jaarverslagenn van de NS 1950-1997 

Persoonlijkee archieven 
Persoonlijkk dossier T. Altintas Rotterdam 

Vakbondsperiodiekenn IIS G Amsterdam 
HetHet Seinlicht, veertiendaags orgaan van de Protestants Christelijke Bond van 

Vervoerspersoneell  (Vervoersbond CNV) 1960-1983 
Richting,Richting, veertiendaags orgaan van de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel 
SteedsSteeds Voorwaarts, Veertiendaags orgaan van de Nederlandse Bond van 

Vervoerspersoneell  (Vervoersbond N W ) 1960-1976 
Onderweg,Onderweg, veertiendaags orgaan van de Vervoersfederatie NKV/NW , 1977-1983. 
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Summary y 

Inn the period after the Second World War, the Dutch economy recovered fairly 
swiftly.. Reconstruction was so successful that some industrial sectors raced labour 
shortages.. To address this problem, a system for the recruitment and employment of 
immigrantt labour was developed, beginning in the mid-1950s. The Dutch govern-
ment'ss first official agreement regulating recruitment was concluded with Italy in 
i960,, to be followed by pacts with Spain (1961), Portugal and Turkey (1964), Greece 
(1966),, Morocco (1969) and Tunisia and Yugoslavia (1970). The employers' associa-
tionss and the trade unions worked together with the public authorities in recruiting, 
importingg and employing foreign workers to bolster the Dutch economy. Yet each of 
thee three parties also had its own interests to pursue, interests that were to influence 
theirr attitudes towards immigration and immigrant workers. 

Thiss study focuses on the attitudes of the Dutch trade unions. In the course of the 
20thh century, trade unions in the Netherlands had grown into influential, powerful 
institutionss that played a crucial role in the national socioeconomic decision-making 
processes.. As such they were obliged to take a stand on labour immigration and to for-
mulatee policies relating to the newcomers, who were rapidly entering the workforce 
thee trade unions were to represent. The primary aim of trade unions was to defend the 
individuall  and collective interests of workers against actions by employers or other 
authoritiess that could adversely affect their socioeconomic status. Since it was in the 
tradee unions' interest to organise as many workers as possible, the unions seemed the 
appropriatee organisations to promote the interests of immigrant workers. This study 
analysess whether and how the trade unions indeed promoted those interests. The first 
mainn research question is as follows: What was the attitude of the Dutch trade unions 
towardstowards immigration and immigrant workers in the period since the Second World War 
(with(with emphasis on ipóo-ippz)? To address this question I analyse and compare trade 
unionn policies on three levels: that of the trade union confederations, that of the indi--
viduall  member unions, and that of the shop floor. On the first level I investigate the 
policiess of the three major Dutch trade union confederations — the social-democrati-
callyy oriented Dutch Federation of Trade Unions ( N W ) , the Dutch Catholic Trade 
Unionn Federation (NKV) and the (Protestant-oriented) National Federation of Chris-
tiann Trade Unions (CNV). In 1982 the N W and the NKV merged to form the Federa-
tionn of Dutch Trade Unions (FNV). For my analysis of the actions of member unions, 
II  focus on the unions in the transport (in particular the railway) sector. Case studies at 
thee shop-floor level were also conducted in that sector. 
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Thee second key question is: To what extent did the responses of Dutch trade unions 
differdiffer from or resemble the policies of unions in other Western European countries? To 
addresss this, I compare the results of my analysis with findings from a parallel study 
comparingg the attitudes of trade union confederations in seven countries (Federal 
Republicc of Germany, Sweden, France, United Kingdom, Austria, Switzerland and 
thee Netherlands) over the period 1960-1993 (Penninx & Roosblad 2000a). 

Threee major  trade union dilemmas 

Too make systematic comparisons between the three levels of analysis and between the 
Dutchh and Europe-wide findings, three major dilemmas that trade unions came up 
againstt in responding to the issue of immigration and immigrant workers were articu-
latedd (see also Penninx & Roosblad 2000b). 

TheThe immigration dilemma 

AA first dilemma was whether to resist the moves of employers to recruit immigrant 
workerss to fill  vacancies, or whether to cooperate. In some ways, unions feared that an 
influxx of immigrant labour might damage the interests of indigenous workers by 
keepingg wages low and propping up obsolete industrial sectors. They also feared the 
creationn of a surplus labour force to which employers could turn during industrial dis-
putes.. In other respects, though, the unions realised that immigrant labour was 
neededd to keep production going in certain sectors, at least in times of economic 
expansion.. Moreover, trade unions had always upheld a tradition of international 
solidarityy (at least verbally); overt resistance to immigrant workers (if such a policy 
weree to be adopted) would betray that ideology. 

TheThe inclusion dilemma 

AA second dilemma arose after the immigrants had arrived and settled into society: 
shouldd such (officially temporary) workers be regarded as an integral part of the trade 
unionn rank and file and be actively recruited as members, or should they be wholly or 
partlyy excluded from union representation? This question had both an ideological 
andd a strategic component. Trade unions were well aware of the crucial importance of 
incorporatingg migrant workers into the unions. Excluding them would open a rift in 
thee labour movement and that would weaken the unions' negotiating position. 
Despitee this, certain factions within the unions might still feel that incorporating 
migrantt workers would threaten or clash with the interests of indigenous members. 
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TheThe interests dilemma 

Iff  trade unions resolved the second dilemma in favour of incorporating migrant work-
ers,, thus acknowledging that indigenous and migrant workers share the same rights, a 
neww dilemma then arose: should trade unions concentrate solely on the common 
interestss of indigenous and migrant workers together and pursue general policies for 
alll  workers, or should they also stand up for the specific interests and needs of their 
migrantt members, devising targeted policies to achieve material equality? In the for-
merr case, a union would risk acting unjusdy by failing to make distinctions in cases 
thatt were not equivalent. Many migrant workers were in an unfavourable starting 
position,, and if accorded the same treatment as indigenous workers their disadvan-
tagee might never be resolved. On the other hand, if a union undertook special efforts 
onn behalf of its migrant members, the indigenous workers might feel slighted, or 
mightt even actively resist the special treatment of the migrants. The trade unions were 
facedd with two alternatives, each of which entailed some negative consequences. 

Outcomess of the dilemmas 

ImmigrationImmigration dilemma 

Throughh the first half of the 1960s, neither the trade unions nor the confederations 
opposedd the recruitment and employment of foreign workers. They held that recruit-
mentt of foreign labour was a necessity to sustain maximum production. They did, 
however,, voice concerns about the material interests of their 'own rank and file'. 
Hence,, to prevent 'unfair competition' between immigrant and indigenous workers, 
theyy demanded equal wages for all. This policy of equality did, however, work to limit 
recruitment,, since it increased the costs of employing foreign workers. 

Thee initially positive attitude towards labour immigration began to alter as a result 
off  the brief recession of 1966-1967. Prompted by this mini-crisis, the confederations 
pressedd the government to restrict the numbers of immigrant workers. In the years 
thatt followed, the government introduced a series of measures to deter immigrants 
fromm entering the country without prior authorisation. During the 1973 oil crisis, the 
Dutchh government spoke openly for the first time of the need to restrict labour immi-
gration.. Recruitment was curbed, and in 1974 it virtually came to a halt. This was to 
havee littl e effect on the numbers of immigrants entering the country, though, given 
thee continued influx of non-working dependants through family unification. 

InclusionInclusion dilemma 

Althoughh trade unions in the Netherlands and the other Western European countries 
havee never formally excluded immigrants, that does not necessarily imply real inclu-
sion.. Indicators to assess the inclusion of immigrant workers are the degree of immi-
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grantt union membership, the numbers of immigrant representatives within the 
unions,, and the extent to which immigrant interests were actually promoted. 
Althoughh no fully reliable figures are available on immigrant membership in the 
Netherlands,, it is estimated that only 10 to 15 per cent of all immigrant workers are 
unionised.. Though this is lower than the overall rate of unionisation, union member-
shipp in the Netherlands as a whole is comparatively low (40 per cent in i960 and 26 
perr cent in 1993). The study by Penninx and Roosblad (2000a) has suggested that 
degreee of unionisation is not an adequate indicator of inclusion. It seems that in coun-
triess with a high general membership density, the rate of immigrant unionisation is 
highh too, whereas countries with low overall membership exhibit low immigrant 
unionisation.. This is irrespective of whether the unions in the countries in question 
havee pursued inclusive policies. Unionisation thus seems more strongly determined 
byy structural factors such as the sectors where immigrants work, the existence of com-
pulsoryy membership arrangements (closed-shop systems) or unemployment benefit 
eligibilityy tied to union membership. 

AA more effective indicator of inclusion is the number of immigrant representatives 
withinn the trade unions. I found the numbers of immigrants in positions of power 
withinn unions (such as union officials) to be extremely low. During the 1990s, the FNV 
decidedd on special measures to improve the position of immigrants in the organisa-
tion.. Although the numbers of immigrant trade union officials have grown slighdy 
sincee then, immigrant representation is still nowhere near proportionate. 

Ass regards the actual promotion of immigrant interests by trade unions, three 
domainss can be distinguished: government policies, the labour market and the inter-
nall  organisation of the unions. In the first domain, the Dutch trade union confedera-
tionss took firm stands against proposed government regulations that were seen to vio-
latee the rights of immigrants, such as the 1975 Foreign Workers' Bill (Wet Arbeid 
Buitenlandsee Werknemers, WABW) — although this seldom led to a rift between gov-
ernmentt and unions. The confederations also strongly opposed xenophobia and 
rightwingg extremism, often working with protest and action groups to combat dis-
criminationn and racism. In this way the trade unions manifested themselves as part of 
widerr social movements. 

Ass for promoting immigrant interests on the labour market, the second domain, 
thee actions of trade unions were more nebulous and ambivalent. When the FNV and 
CNVV first formulated their minority policies in the early 1980s, they devoted litde 
attentionn to improving the labour market position of immigrants, despite their high 
ratee of unemployment. It was not until the late 1980s that the trade union confedera-
tionss began promulgating measures to boost immigrant employment. In 1990, labour 
andd industry representatives forged an agreement in the Labour Foundation (Stich-
tingg van de Arbeid, or STAR) aimed at reducing the level of unemployment among 
immigrantss to that of indigenous workers within five years. Two years later it was 
alreadyy clear that the plan was not being taken seriously by either employers or 
unions.. Many employers failed to comply with its prescriptions, and in the collective 
bargainingg process, unions gave far less priority to the agreements on ethnic minor-
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itiess than they did to their wage claims and to other primary employment conditions. 
Ass a result, many collective bargaining agreements on ethnic minorities were no more 
thann vague declarations of intent. In this sense, the minority policies of the trade 
unionss remained largely on paper. 

Inn the third domain, the incorporation of immigrants in the organisational struc-
turess of trade unions, it emerged that although trade unions and confederations did 
createe special facilities, such as advisory committees, to involve immigrants in their 
organisations,, the minority groups still remained seriously underrepresented, both in 
thee rank-and-file membership and even more so at executive levels and in other influ-
entiall  positions. 

TheThe interests dilemma 

Oncee trade unions decide to incorporate immigrants, two strategies can be distin-
guishedd in their promotion of immigrant interests. Unions can either focus solely on 
thee general interests of all workers, or they can take more account of the specific inter-
estss of immigrants. Littl e difference could be discerned in this respect between the 
strategiess of the various Dutch trade union confederations. Both FNV and CNV pro-
posedd and introduced targeted policies and measures, such as education and training 
schemes,, affirmative action plans or advisory bodies for immigrant members, all 
aimedd at incorporating more immigrants into their activities and at improving immi-
grants'' position on the labour market. More variation was apparent between the indi-
viduall  member unions, especially in the enforcement of confederation policies. The 
earlyy 1990s, for instance, saw a glaring discrepancy between the civil servants' union 
(AbvaKabo)) and the industrial workers' union (Industriebond) within the FNV. 
Whereass the former introduced targeted minority policies in line with confederation 
goals,, the latter explicidy rejected such measures, arguing that they would stigmatise 
immigrantt workers and would not be opportune given the prevailing economic reces-
sion. . 

Explanatoryy factors 

Fourr sets of factors are proposed and investigated here to explain the choices trade 
unionss made in their policies towards immigration and immigrants. The first con-
cernss the position of power that the trade unions occupy in society and in the national 
socioeconomicc decision-making process. The assumption is that the more powerful a 
tradee union is, the more effectively it can wield its influence to steer government poli-
cies,, as well as policies of employers' associations, in directions favourable to the 
union.. I applied several indicators to assess the power of trade unions. Trade unions 
weree considered more powerful (at the national level) if they had a high degree of 
organisation;; if they were not fragmented, but had a strongly centralised and unified 
unionn structure; and if they maintained strong ties with governing political parties. 
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Thee second factor involves conditions in the economy and the labour market. I 
presumedd that in times of ample supplies of labour at the national level, trade unions 
wouldd oppose further recruitment of immigrant labour, and that in times of labour 
shortage,, unions would be under pressure to cooperate. Economic and labour market 
conditionss might also have influenced the attitudes of trade unions in addressing the 
secondd and third dilemmas. At times of widespread unemployment, the competition 
(actuall  or presumed) between indigenous and immigrant workers might increase, 
makingg union policies of inclusion more difficult to maintain. In times of economic 
growthh there would presumably be more room for special measures to improve the 
sociall  and economic position of immigrants, such as language courses, education and 
training,, or affirmative action. 

Thee third factor relates to society as a whole. Social trends may have a strong 
impactt on the attitudes of trade unions (just as such attitudes may strongly influence 
society).. Trade union policies towards immigration and immigrants are influenced by 
factorss such as public discourse, institutional arrangements, legislation, and key insti-
tutionall  actors like national authorities, churches or political parties. The ways such 
actorss respond to immigration and immigrants are important considerations for trade 
unionss to take into account. 

Thee final proposed factor concerns the characteristics and the public perceptions 
off  immigrants. Union acceptance of immigration and immigrants may vary according 
too the various categories of immigrants. Unions may be more sympathetic to immi-
grantss from former colonies, immigrants from countries where unions hold similar 
ideologies,, or immigrants perceived to be culturally similar to the indigenous popula-
tion.. Immigrants themselves may have characteristics that influence how able or will -
ingg they are to unionise. These include experiences with trade unions in their country 
off  origin, their educational level, their legal status and their actual or expected dura-
tionn of stay. 

Thee above factors proved to account only partially for the variations in trade union 
attitudes.. Attitudes also differed by level of analysis. The evidence for the hypothesis 
thatt trade union policies are influenced by economic factors was equivocal, and it 
appearedd to vary by level of analysis: trade union confederations seemed less likely 
thann individual unions or local branches to focus one-sidedly on the state of the econ-
omyy to the neglect of social trends. In the early 1980s, for example, the confederations 
dreww up their minority policies under the influence of changing government policies 
andd the realisation that immigration would not be a temporary phenomenon. Those 
policiess were introduced in a period of economic recession and rising unemployment. 
Measuress to combat immigrant unemployment in the early 1990s were also adopted 
duringg an economic slump, and were initially rejected by the largest FNV union, the 
Industriebond.. One argument was that the recession offered no latitude for such 
measures. . 

Comparisonn with other European trade union confederations showed that alt-
houghh their position of power may be an indicator of their effectiveness in influencing 
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socioeconomicc decision-making processes, it does not predict the content or the 
directionn of their policies on immigrant workers. 

Littl ee evidence emerged that immigrant characteristics such as their experiences 
withh trade unions in their country of origin influenced their unionisation rates in the 
neww country. The primary factor explaining variations in overall union membership, 
andd in large part that of immigrant workers too, seems to be the institutional 
embeddednesss of unions in the national context. Despite their widely comparable 
backgroundd experiences, for example, the unionisation rates of Turkish immigrants 
too the Netherlands appeared to be lower than those of Turkish workers in Germany or 
Sweden. . 

Discrepanciess were evident between the policies formulated at the trade union and 
thee confederation levels in the 1990s and their implementation on shop floors. The 
casee studies described here give insights into the dilemmas that trade unions face in 
carryingg out the measures they decide upon. Some shop stewards, for instance, per-
ceivedd affirmative action policies as detrimental to their 'own' indigenous rank and 
file,, especially in times of reorganisations or forced redundancies. Shop stewards who 
favouredd minority policies themselves had a tough time defending and implementing 
thee measures under such circumstances. 
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