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Fokkers dagboek    
In het zaterdags bijvoegsel van NRC 

Handelsblad van 23 januari j.l. werd het 

”Hollands Dagboek” deze keer geschre-

ven door Koen Zonneveld, voorzitter 

bedrijfsledengroep Industriebond FNV 

bij Fokker Ypenburg. Een aantal passa-

ges nemen we graag over.  

 
Vrijdag 15 januari 
Dat had ik dus gisteren goed ingeschat: 
al vanaf 2 minuten over 8 staat mijn 
telefoon roodgloeiend. ‘Roostervrije 
dagen zijn toch bedoeld om werk te 
scheppen, en niet als middel om men-
sen gemakkelijker te kunnen ontslaan?’ 
is een eerste reaktie. Enkele kollega’s 
dreigen hun lidmaatschap op te zeggen 
als dit doorgaat. Anderen zijn het er 
weer wel mee eens, onder het motto ‘4 
roostervrije dagen voel je niet direkt in 
je portemonnee.’ (...) 

 
Maandag 18 januari 
In de trein naar Utrecht kijk ik het princi-
pe-akkoord nog even door. Er staat niet 
veel meer in dan in de extra-uitgave van 
het personeelsblad. (...) Als de vergade-
ring begint legt Henk Bijvank eerst uit 
wat er achter de schermen allemaal is 
gebeurd. Volgens hem is dit akkoord 
het onderste uit de kan. Er zijn nog 
steeds wat wrijvingen over de manier 
waarop Henk ons erbij betrokken heeft. 
Het verschil van mening wordt echter 
niet opgelost. Hij vindt het niet nodig 
tijdens het onderhandelingsproces een 
centrale kadervergadering te organise-
ren. Alleen vooraf om onze inzet te be-
palen. En achteraf om het resultaat te 
beoordelen. Niet iedereen is hier tevre-
den mee. Ik breng zo goed mogelijk alle 
op- en aanmerkingen van onze kader-
groep over. En stel ten slotte de vraag 
waarom er geen eisen zijn gesteld aan 
de banken? Van een aantal banklenin-
gen aan Fokker is het rentepercentage 
meer dan 10 procent. Als dat op het 
huidige renteniveau gebracht zou wor-
den, zouden heel wat gedwongen ont-
slagen niet nodig zijn! Van Schiphol 
komt nog de meeste kritiek. Toch vindt 
een ruime meerderheid uiteindelijk het 
resultaat goed genoeg om het met een 
positief advies aan de leden voor te 
leggen. We gaan dus binnenkort leden-
vergaderingen organiseren. (...)” 

”Donderdag 14 januari 
Een ding moet ik toegeven: het leven 
van een aktief lid van de Industriebond 
FNV bij Fokker is niet bepaald saai. Ik 
ben benieuwd wat me vandaag weer te 
wachten staat. Als ik binnenkom, valt 
mijn oog direkt op de mededeling van 
de grote baas, Swarttouw. Swarttouw 
legt ons een verbod op om de pers te 
woord te staan. Eén van de grondrech-
ten van de Nederlander is daarmee 
volgens de algemene mededeling 
slechts voorbehouden aan ‘de daarvoor 
aangewezen afdeling en personen.’ 
De kollega’s die ik erover spreek reage-
ren nogal lakoniek. Ze hebben al heel 
wat kapriolen van de bedrijfsleiding 
meegemaakt. Ze verbazen zich nergens 
meer over. Ik vraag me af waar ze hun 
motivatie nog vandaan halen. Niet van 
de bedrijfsleiding in ieder geval. Die 
heeft de enorme aandacht van de me-
dia voor Fokker vooral aan zichzelf te 
danken. Oktober '87 kregen we in het 
personeelsblad het ene rampzalige 
verhaal na het andere te lezen. 
Bovendien houd ik mijn hart vast wat er 
zou kunnen gebeuren wanneer inder-
daad alleen ‘aangewezen personen’ in 
kontakt komen met de pers. Want door 
deze mededeling herinneren velen zich 
weer de schandalige manier waarop 
Swarttouw zich voor de Vara- mikrofoon 
gedroeg. Daar komt nog bij dat we de 
laatste weken bijna alleen via de pers 
werden geïnformeerd over de afbraak 
van onze arbeidsvoorwaarden. 
De onderhandelingen met Fokker wa-
ren vorige week vrijdag afgebroken en 
worden vandaag voortgezet. De hele 
dag vragen kollega’s aan mij of er al iets 
bekend is. Maar onze onderhandelaar, 
Henk Bijvank, heeft mij verzekerd dat 
het zeer waarschijnlijk erg laat zal wor-
den. Dus ik zit ’s avonds weer eens in 
spanning voor de buis. In het halfelfjour-
naal wordt er vanuit de NOS-studio 
overgeschakeld naar het prestigieuze 
hoofdkantoor dat Fokker in Amsterdam-
Zuidoost huurt. 'Slechts' 390 gedwon-
gen ontslagen, deelt de ‘daartoe aange-
wezen persoon’ van Fokker mee. Terwijl 
eerder het getal 900 was uitgelekt. Dat 
uitlekken lijkt mij een onderdeel van de 
taktiek van Fokker te zijn geweest. Is 
390 ontslagen een meevaller? Het is 
maar hoe je het bekijkt. Als je één van 
die 390 bent, maakt het je waarschijn-
lijk niets uit om welk totaal aantal het 
gaat. Er worden trouwens ook nog 
1340 banen geschrapt. En in plaats 
van gratifikatie en periodieken moeten 
we nu roostervrije dagen en andere 
arbeidsvoorwaarden inleveren. 
Een leuk bericht zo vlak voor bedtijd! 
Dat wordt morgen weer een zware dag. 
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