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HoofdstukHoofdstuk 7 

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 
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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 

Kritiekk 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-



WervingenWervingen tewerkstelling bij de Nederlandse Spoorwegen (1956-1984) 93 

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. 




