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Voorwoord d 

Vanaff  1990 ben ik betrokken bij de vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid 
vann de Industriebond FNV, later FNV Bondgenoten. Vooral in de eerste jaren was er 
dee druk van de afnemende sociale zekerheid. Later ging de discussie over de gevol-
genn van individualisering en flexibilisering. Flexibele werktijden, flexibele beloning, 
watt moest een vakbond daarmee? In de loop van de tijd werd de behoefte om nieu-
wee eisen te formuleren en nieuw vakbondsbeleid te ontwikkelen steeds groter. Mij n 
collega'ss en ikzelf gingen op zoek naar voorbeelden: bij andere vakbonden, in het 
buitenland,, bij ondernemingsraden, bij ondernemers, in de politiek, bij andere be-
langenverenigingenn en in de literatuur over arbeid, organisatie en economie. Ons 
werdd duidelijk dat de vakbeweging een vernieuwingsproces doormaakt dat ook el-
derss aan de gang is. Konden wij dit proces misschien sturen en versnellen? Zo ja, 
welkee methoden en welke theorieën zijn bruikbaar voor een werknemersorganisatie 
mett leden, vrijwilli g werkende kaderleden en een kleine groep betaalde bestuurders? 
Err waren meer vragen. Waar zijn vakbonden goed in? Welke rol zouden zij moeten 
spelenn in een volstrekt veranderende wereld van bedrijven, beroepen en arbeidsver-
houdingen?? Wie zijn de voornaamste concurrenten en wat is het belangrijkste pro-
ductt van een vakbond? Uiteindelijk tekenden de contouren voor deze studie zich af. 

Opp deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken. Dik Nas, Luuk Brug en Mau-
ritss Depla die grote delen van het manuscript van commentaar verzagen. Het be-
stuurr van de Industriebond FNV, later FNV Bondgenoten onder leiding van Henk 
Krul,, waarvan ik het vertrouwen kreeg dit boek te schrijven. Inge van Duijn, Frank 
Hendrikss en Ruud Krijnen, die mij geholpen hebben met de tekst en de figuren. 
Wilnaa Wind en de paranimfen Jos Posthuma en Christa Compas, die mij aanmoe-
digdenn om door te zetten. Wout Buitelaar, mijn promotor, die mij dwong om de 
stroomm van voorbeelden en beschrijvingen om te zetten in analyses. En ten slotte 
Mariann Deterd Oude Weme, mijn partner, die samen met mij twee kleine kinde-
renn verzorgt en voor zover er nog tijd over is, discussies voert over de Veranderende 
levenssfeer',, een van de pijlers waarop dit boek is gebaseerd. 

Dezee studie is geschreven uit nieuwsgierigheid naar het werk en het leven van 
actievee vakbondsleden. Vele malen werd ik uitgenodigd om fabrieken en werk-
plaatsenn te bezoeken, adviezen te geven, debatten bij te wonen en inleidingen te 
verzorgen.. Van de vragen die mij werden gesteld, leerde ikzelf misschien nog wel 
hett meest. Daarom wil ik mijn studie opdragen aan de kaderleden van de FNV. 

Zeist,, maan 2000 
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