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 N  I  E  U  W  S     V  A  N     H  E  T     V  A  K  B  O  N  D  S  F  R  O  N  T      

De vereniging Bundeling Uitkeringsgerechtigden - BUG - organiseerde 6 en 7 januari 

1988 in Oisterwijk een scholing voor haar leden en een aantal vertegenwoordigers 

van andere organisaties van uitkeringsgerechtigden. Eén en ander gebeurde in sa-

menwerking met de Commissie Oriënteringsdagen. Tijdens de eerste dag gaf Wim 

Boerboom, ekonoom, een inleiding over de aktuele ekonomiese ontwikkelingen en 

de betekenis daarvan voor de arbeidsuitstoot en werkloosheid. Op de tweede dag 

ging ondergetekende in op de positie van de BUG binnen de FNV. 

Hier een paar impressies van die tweede dag.  

sproken over de prioriteit van dit stre-
ven naar de top. Zo’n plaats in de fede-
ratieraad zou uiteindelijk een afronding 
moeten zijn van een proces waarin de 
BUG haar bestaansrecht en macht weet 
af te dwingen. In dit proces zal de hoog-
ste voorrang gegeven moeten worden 
aan de organisatie van uitkeringsge-
rechtigden aan de basis van de vakbe-
weging. 
Over dat laatste was iedereen het eens. 
Een aantal mensen was echter van 
mening dat direkte deelname aan de 
federatieraad het mogelijk maakte de 
daar aanwezige bonds- bestuurders de 
waarheid over de uitkeringsgerechtig-
den eens goed onder de neus te wrij-
ven. 
 
Samen met wie? 
5. Over de gezamenlijke belangen van 
loon- en uitkeringsafhankelijken liepen 
de meningen zeer uiteen. Die gezamen-
lijkheid, vooral in het optreden, zou 
mooi zijn, maar in de praktijk blijkt daar 
niet veel van terecht te komen. Sommi-
gen baseerden dit standpunt op de 
stelling dat de belangen en posities zo 
verschillend zijn dat ze niet te overbrug-
gen zouden zijn. De ongelijkheid in bij-
voorbeeld inkomen en ervaringswereld 
werd daarvoor verantwoordelijk gesteld. 
Vooral de langdurig werklozen, met 
nauwelijks of geen kans op betaalde 
arbeid, zouden op een onoverkomelijke 

afstand staan van de loonarbeid(st)ers. 
Anderen verweten de ‘nog werkenden’ 
alleen maar aan hun baan en inkomen 
te denken en geheel te vergeten dat 
ook zij in de positie van uitkeringsge-
rechtigden kunnen komen. 
Tegen deze opvattingen werd onder 
andere ingebracht dat de ondernemers 
en overheid, vooral in een periode van 
krisis, deze verdeeldheid bevorderen, 
druk op de lonen uitoefenen en daar-
mee hun machtspositie verstevigen. En 
dat de taak van de vakbeweging en de 
BUG juist gelegen is in het doorbreken 
van deze verdeel- en heersstrategie. Dit 
zou kunnen door bijvoorbeeld voortdu-
rend te hameren op de eis van drastie-
se arbeidstijdverkorting en volledige 
herbezetting van de vrijkomende ar-
beidsplaatsen. Verbonden aan de eis 
tot herstel van de koppeling van lonen 
en uitkeringen kunnen zo de belangen 
en krachten van loon- en uitkeringsaf-
hankelijken gebundeld worden. 
 
Al met al een uiterst nuttige scholings-
bijeenkomst en een nieuwe stap in de 
opbouw van de BUG. Het aantal leden 
blijft toenemen en binnenkort wordt het 
beleidsplan van de BUG uitgebracht. 
We zullen er dus meer van horen en 
hopelijk vooral merken. 
 
Hans Boot 
 

1. Opvallend was dat de grote meerder-
heid van de ongeveer veertig, zeer ge-
motiveerde, aanwezigen bestond uit 
leden van vrijwel alle FNV-bonden, van 
wie de meesten een lange en strijdbare 
vakbondsgeschiedenis achter de rug 
hadden. 
2. De diskussie ging onder andere over 
de volgende stellingen: 
- De BUG, die zowel kritiek heeft op de 
organisatievorm als op de belangenbe-
hartiging van uitkeringsgerechtigden 
binnen de FNV, zal een aktieve faktor 
moeten worden in het omvormingspro-
ces van de FNV naar een strijdbare en 
demokratiese vakbeweging. 
- De ekonomiese neergang en de daar-
uit voortvloeiende krisispolitiek van on-
dernemers en overheid treffen zowel 
degenen die nog aan het betaalde ar-
beidsproces deelnemen (loonafhan-
kelijken), als degenen die daar uitgesto-
ten zijn of er geen toegang toe krijgen 
(uitkeringsafhankelijken). Hoewel de 
positie van loon- en uitkeringsafhankelij-
ken bepaald niet dezelfde is en zeker 
niet als gelijk ervaren wordt, zal de BUG 
in haar aktiviteiten een grote nadruk 
moeten leggen op de gezamenlijkheid 
van hun belangen. 
Er bleken nogal wat verschillende 
standpunten te bestaan, hetgeen leidde 
tot een stevige diskussie. 
 
Zelforganisatie 
3. Het vertrouwen in de vakbeweging 
bleek bij velen heel wat deuken opgelo-
pen te hebben. Het jarenlang beleidsad-
viezen uitbrengen over de belangenbe-
hartiging van uitkeringsgerechtigden in 
allerlei organen van de bonden en vak-
centrale had weinig of niets opgeleverd. 
Die organen werden beheerst door be-
zoldigde bestuurders en het terugwij-
kend beleid van de vakbeweging. Hier-
door werden de onderlinge kontakten 
en samenwerking tussen uitkeringsge-
rechtigden geblokkeerd. Niet voor niets 
vormen zelforganisatie en bundeling 
twee belangrijke uitgangspunten van de 
BUG. 
Aan de noodzaak om binnen de vakbe-
weging te werken aan een sterk verbe-
terde belangenbehartiging van uitke-
ringsgerechtigden bestond bij weinigen 
twijfel. Of het taaie geduld opgebracht 
kan worden om de lange weg van strijd 
en demokratisering op te gaan, werd 
minder duidelijk. In ieder geval zal de 
daarover losgebarsten diskussie wor-
den voortgezet. 
4. Zoals bekend streeft de BUG, als 
bundeling van uitkeringsgerechtigden 
dwars door de FNV-bonden heen, naar 
een positie in de federatieraad van de 
FNV. In de toelichting op de eerder ge-
noemde stellingen werden twijfels uitge-

BUG op scholing   
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