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HoofdstukHoofdstuk 2 

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 



DeDe Nederlandse vakbeweging en arbeidsverhoudingen 

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. 

Tabell 2.1 Aantal leden (x 1.000) per vakcentrale van 1945 tot 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. 




