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HoofdstukHoofdstuk 9 

Minderhedenbeleidd op de werkvloer 

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

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

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

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

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

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

Dee formele arbeidspositie van immigranten bij  de NS 

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

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

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

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

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

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

ParticipatieParticipatie in de ondernemingsraden en de vakbonden 

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

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

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

Dee informele arbeidspositie van immigranten bij  de NS 

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

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

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

DeDe verhouding met autochtone collega 's 

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

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

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

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

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

Hett voornaamste thema dat de allochtone informanten van alledrie de bedrijfsonder-
delenn aansneden, was discriminatie en racisme op de werkvloer; zij zeiden daar regel-
matigg mee te maken te hebben, meestal in de vorm van 'grapjes'. Hieraan maakten 
zichh volgens hen ook coördinatoren en groepschefs schuldig. Richard, een van de twee 
Indischee informanten van het revisiebedrij f Haarlem, gaf een paar voorbeelden van 
racistischee en discriminerende incidenten in de werkplaats, waaronder een voorval 
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meee een Ghanese schoonmaakster. De 'Hollanders' spraken nooit tegen haar, zeiden 
haarr niet eens gedag. De 'buitenlanders' deden dit wel. Wanneer de 'Hollanders' over 
haarr spraken, hadden ze het over 'die binnenband' (omdat ze 'zo zwart' was). Een 
andere,, Marokkaanse schoonmaakster werd evenmin door de 'Hollanders' aangespro-
kenn en door de 'buitenlanders' wel. Een van de 'Hollanders' had hem een keer 
gevraagdd waarom hij met haar sprak, 'want ze heeft een hoofddoek en ze stinkt'. 
Harry,, de andere Indische informant van de werkplaats, gaf eveneens een voorbeeld 
vann de houding van collega's en groepschefs tegenover allochtone werknemers: 

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

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

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

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

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

DeDe verhouding met chefs 

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

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

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

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

Dee houding van de vakbond en de Ondernemingsraad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alduss MaÜk. 

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

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

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

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

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

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

Opp mijn vraag waarom er, als de beheersing van de Nederlandse taal het probleem 
was,, geen leden van Surinaamse of Antilliaanse afkomst in de Ondernemingsraad 
zaten,, merkte hij  op dat er  tevens een mentalitcitskwestie meespeelde. Allochtone 
ledenn hadden volgens hem een minder  grote mond en meer  respect voor  'het gezag' 
dann autochtone leden. Dit verschil was naar  zijn zeggen ook terug te zien tussen 
autochtonee leden onderling uit verschillende delen van Nederland: 



VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

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

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

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

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

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

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

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

Hett  conducteursproject Rotterdam 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kemall  voegde hieraan toe: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malikk voegde daaraan toe: 

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

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

Minderhedenbeleidd in de praktijk : specifieke versus algemene belangen 

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

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

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

Kemall  voegde hieraan toe: 

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

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

werkk was. 

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

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

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

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

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

Volgenss de landelijke bestuurder  spoorwegen van de Vervoersbond FNV is deze bond 
inn de cao-afspraken van 1997 afgestapt van specifiek beleid voor  allochtone werk-
nemers,, omdat de autochtone achterban dit als een vorm van voortrekken beschouw-
dee en de bond oordeelde dat het voor  allochtone werknemers stigmatiserend werkte. 
Dee cao-partners kozen voor  een algemeen achterstandsbeleid ten behoeve van werk-
nemerss in de lagere functies. Zo vertelde de landelijke bestuurder  dat er  bij  NS-



VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

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


