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De toekomst van de vakbeweging 

reactie van Actief Kader FNV op de plannen van de kwartiermakers 

Inleiding 
Het Actief Kader FNV heeft op 11 mei 2012 de nota van de kwartiermakers besproken. Het 

hoeft geen betoog dat deze bespreking gepaard ging met passie, emotie en betrokkenheid. 

Het gaat ten slotte om de toekomst van de vakbeweging waarvan alle aanwezigen er van 

overtuigd zijn dat de vakbeweging een  toekomst heeft, al was het alleen maar omdat de 

missie die de vakbeweging heeft en de doelen die zij nastreeft nog steeds niet aan belang 

hebben  ingeboet. 

In voorgaande bijeenkomsten zijn door de deelnemers belangrijke uitgangspunten en 

randvoorwaarden geformuleerd waaraan de nieuwe vakbeweging in onze ogen zou moeten 

voldoen. 

Deze uitgangspunten en randvoorwaarden maken onderdeel uit van de beoordeling ook al 

worden ze misschien niet overal benoemd. 

De maand mei is door de kwartiermakers uitdrukkelijk bedoeld om reacties en opvattingen te 

verzamelen die iedereen die betrokken is bij de vakbeweging, lid of geen lid en deze te 

verwerken in de definitieve nota welke op het congres van 23 juni 2012 de basis zal zijn voor 

het oprichten van de nieuwe vakbeweging.  

Met deze bijdrage die als basis zal dienen voor het gesprek op 2 juni 2012 met de 

kwartiermakers willen wij onze opvattingen kenbaar maken over het werkdocument De 

ontwikkeling van de nieuwe vakbeweging. 

Het beeld van de vakbeweging in de toekomst 
Het voert te ver om hier – als dat al mogelijk is – alle ins en outs van de discussie en alle vragen 

die het werkdocument opriep weer te geven. In de loop van de discussie ontstond een beeld 

van hoe de vakbeweging er uit zou zien als de voorstellen in het werkdocument zouden 

worden uitgevoerd en vormgegeven. 

Met betrekking tot dit beeld is de vraag gesteld: 

Is dit de vakbeweging die wij voor ogen hebben en waarmee we de 

doelen die we ons stellen ook zullen bereiken? 

 Alvorens op die vraag een antwoord te geven eerst nog een aantal opmerkingen over de 

hoofdstukken  die voorafgaande aan hoofdstuk 4 waarin de contouren van de nieuwe 

vakbeweging worden geschetst. 

Probleemstelling  
In de formulering van de probleemstelling wordt gesproken over een complexer vraagstuk 

welke aanleiding was  voor het traject dan enkel een vertrouwensbreuk. Dit complexere 
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vraagstuk wordt vervolgens opgedeeld in een aantal deelproblemen (pag. 8 & 9). De 

belangrijkste zijn: 

 Ledental en organisatiegraad 

 Herkenbaarheid voor leden en potentiële leden 

Hierbij valt het op dat de genoemde vertrouwensbreuk niet verder wordt uitgewerkt. 

Ten aanzien van de oplossingsrichting wordt gesteld dat om deze problemen op te lossen er 

meer nodig is dan een andere structuur. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat er ook een nieuwe 

cultuur nodig is. Dit wordt al eerder benoemd en wel in de samenvatting: …het slagen van de 

nieuwe vakbeweging staat of valt bij de keuze voor een nieuwe cultuur en nieuw leiderschap... 

(pag.6) 

Net zo min als de vertrouwensbreuk niet verder wordt onderzocht, wordt ook over de cultuur 

en het leiderschap in de uitwerking naar de nieuwe vakbeweging toe niet verder uitgewerkt. 

Er worden heel veel woorden besteed aan een andere structuur – hoofdstuk 4 besteed meer 

dan 20 pagina’s van de 64 pagina’s van het rapport – maar een hoofdstuk over cultuur en 

leiderschap ontbreekt. 

Missie en visie 
De grondslag van de vakbeweging is in essentie niet veranderd. Dit blijkt ook wel uit hetgeen 

daarover in het werkdocument is beschreven. De doelen en beoogde resultaten moeten nog 

wel nader worden geconcretiseerd maar bieden voldoende aanknopingspunten om ook in de 

toekomst een aantrekkelijke vakbeweging te zijn. De vraag is of de missie en visie voldoende 

bindend is voor de nieuwe vakbeweging. We missen strijdbaarheid, solidariteit en collectiviteit.  

Ook zijn er nog geen strategische keuzes gemaakt en prioriteiten aangegeven. Wat adviseren 

de kwartiermakers over wat er als eerste moet gebeuren? Het rapport is daar niet erg helder 

over. 

Het vakbondshuis van de toekomst 
In hoofdstuk 4 beschrijven de kwartiermakers hoe naar hun idee het vakbondshuis eruit moet 

zien. Na een uitgebreide discussie komen de deelnemers van het Actief Kader FNV tot de 

conclusie dat de nieuwe vakbeweging een vereniging is die is opgebouwd uit een scala van 

verenigingen. Als we het zouden moeten visualiseren dan sluiten we aan bij een beeld zoals 

dat door één van de aangesloten bonden van de FNV fraai wordt weergegeven. 
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Terug naar de vraag die we 

eerder als Actief Kader FNV 

hebben geformuleerd: kunnen 

we de doelen die de 

vakbeweging stelt bereiken als 

we de vakbeweging 

organiseren zoals door de 

kwartiermakers is beschreven 

en zoals wij deze hebben 

gevisualiseerd? 

Alvorens de vraag te 

beantwoorden stellen we op 

de eerste plaats vast dat de 

inrichting van de nieuwe 

vakbeweging de uitkomst 

moet zijn van de discussie 

over de vraag op welke wijze 

worden de doelen het beste 

bereikt. Een vereniging is geen 

doel op zich, maar een middel 

om de doelen van de vakbeweging te realiseren. 

Omdat we hechten aan zeggenschap van nog-niet-werkenden, werkenden en niet-meer-

werkende en democratie is een vereniging het geëigende middel. 

Daarnaast hebben we ook vastgesteld dat we op verschillende niveaus: lokaal, nationaal en 

internationaal maar ook op bedrijfs-, beroeps-, bedrijfstak en sectorniveau voldoende kracht 

moeten kunnen ontwikkelen om onze doelen te realiseren waarbij we ook rekening willen en 

moeten houden met verschillende doelgroepen: jongeren, zzp-ers, gepensioneerden, 

uitkeringsgerechtigden, etc. 

Uiteindelijk moeten we antwoord geven op de vragen die samenhangen met werk en inkomen 

(in de ruimste zin van het woord) op een arbeidsmarkt die voortdurend verandert. 

Ook willen we dat het lid centraal staat en dat we het vakbondswerk van onderop organiseren. 

Als we de vraag beantwoorden binnen de hierboven geschetste randvoorwaarden dan komen 

wij tot de conclusie dat dit niet de vereniging is die ons uiteindelijk voor ogen staat. Het kan 

hooguit dienen als een tussenstap, een model dat in de transitiefase dient om de overgang van 

autonome vereniging naar autonome sector mogelijk te maken en toch de kracht te 

ontwikkelen die nodig is om de doelen van de vakbeweging te realiseren en de belangen van 

de leden te behartigen, collectief en individueel. 
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De gevaren van een vereniging van verenigingen 

Kracht versus onvermogen 
Het grootste gevaar schuilt naar ons oordeel in het feit dat er talloze verenigingen zullen 

ontstaan. In elk geval meer dan de huidige 19 bonden. 

Behalve een Vereniging Zorg ontstaat er ook een Vereniging Ziekenhuizen en vervolgens 

vinden ook de verpleegkundigen dat ze zich moeten verenigen. Naast de Vereniging Openbaar 

Vervoer komt er Vereniging NS en gaan de machinisten zich verenigen. 

Het zal al lastig genoeg worden om te bepalen of je sectoren moet inrichten naar CAO’s of dat 

je een ander criterium wilt hanteren. Komt er straks naast de Vereniging Doelgroep Senioren 

ook een Vereniging Doelgroep Senioren in de zorg? 

Als zich een dergelijk scenario aftekent. Is het gevaar groot dat de verschillende verenigingen 

onderling gaan concurreren om de gunst van de leden. Immers het primaat van geld en 

zeggenschap licht bij de afzonderlijke verenigingen en niet bij de koepel. 

Dit zal er niet toe leiden dat er een krachtige vakbeweging ontstaat die op nationaal en 

internationaal niveau van zich kan laten horen en ook nog iets te zeggen heeft. 

Eén vereniging leidt in elk geval niet tot onderlinge concurrentie tussen sectoren, dus daar 

wordt in elk geval geen geld aan verspild.  

Zeggenschap en (leden)democratie 
Een ander probleem ligt in de ingewikkelde zeggenschapsstructuur. De verenigingen regelen 

hun eigen (interne) democratie en bepalen en regelen hun eigen dingen. In die zin verandert 

er niets. Gelet op de bepaling dat de voorzitters van de verenigingen automatisch in het 

ledenparlement plaats nemen leidt tot vraag hoe zich dat verhoudt tot het uitgangspunt dat 

de leden (van onderop) zeggenschap en toezicht dienen uit te oefenen op de gang van zaken 

binnen de nieuwe vakbeweging. 

De verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur is nodeloos ingewikkeld. Overigens 

suggereert dit dat er ook een algemeen bestuur is. Twee leden zijn afkomstig uit het 

parlement: en de andere twee? Waarom alleen de voorzitter door middel van verkiezingen 

aanstellen? Waarom geen verkiezingen voor de overige zetels? 

Adviesraad 
Een extra orgaan naast het ledenparlement biedt voor ons geen toegevoegde waarde, tenzij 

een dergelijke raad door en uit de leden bestaat en door het ledenparlement wordt ingesteld.  

Werkorganisatie 
De aanwezigheid van verenigingen veronderstelt even zoveel werkorganisaties. Of de koepel 

met een kleine hoogwaardige werkorganisatie als het gevolg van de keuze voor een vereniging 

bestaande uit verenigingen kan volstaan is eveneens een vraag. Centrale thema’s en focus op 
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aandachtsgebieden vereisen voldoende regelruimte op centraal niveau om snel slagkracht te 

organiseren. De schotten die er nu zijn tussen verenigingen en werkorganisaties en 

ongetwijfeld zullen ontstaan bij de oprichting van nieuwe verenigingen zijn wat betreft een 

effectieve inzet op centraal niveau niet op voorhand hoopgevend.  

Financiën 
Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met het vermogen van de verschillende bonden en de 

andere bezittingen. Ook t.a.v. het verdienmodel bestaan vraagtekens. Als het primaat van het 

lidmaatschap bij autonome bonden ligt, is het gevaar voor onderlinge concurrentie groot. Los 

van de problemen die het voor leden heeft om actief te worden op andere terreinen. 

Transitie periode  
De transitieperiode van één jaar is te kort. 

Conclusie 
Weliswaar bevat het rapport van de kwartiermakers nieuwe elementen die de moeite waard 

zijn, maar de keuze voor de structuur zal naar ons oordeel onvermijdelijk leiden tot nieuwe 

problemen. Dat is niet in het belang van de vakbeweging en niet in het belang van de leden. 


