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Toelichting themaas  

Lezerskonferentie 10/11 juni 

Zoals aan de achterzijde van dit num-

mer vermeld staat, begint de tweede 

dag van de lezerskonferentie - zaterdag 

11 juni 10.00 uur - met een vijftal dis-

kussiegroepen. Elke groep start met 

een korte inleiding over één van de 

hiernaast staande themaas (via het 

bijgevoegde inschrijfformulier kan een 

eerste en tweede keuze aangegeven 

worden).  

1. Flexibilisering en vakbondsorganisatie (Ria Hermanussen) 

Flexibilisering van de arbeid- en produktieorganisatie is zeer aktueel. Ondernemers 

beroepen zich daarbij op hun konkurrentiepositie en onvermijdelijke veranderingen 

in de technologie. De vormen die deze ondernemersstrategie aanneemt, zijn velerlei; 

van uitbesteding via kontraktarbeid naar prestatiebeloning. 

Internationaal gesproken, zijn er heel wat voorbeelden te geven van terugdringing 

respektievelijk uitschakeling van vakbondsmacht, waarmee deze herstrukturering 

gepaard gaat. Ook voor Nederland is duidelijk dat flexibilisering van de arbeid en ar-

beidstijd de vakorganisatie op de werkvloer bemoeilijkt. Hoe pakt dat uit en wat kun-

nen we er tegen doen? 

 

2. Medezeggenschapskommissie, vakbeweging en arbeidsvoorwaardenbeleid 

(Lian Smeekens) 

Er is de laatste jaren een diskussie in gang gezet over de rol van de OR bij het ar-

beidsvoorwaardenbeleid. Een ontwikkeling die ten koste zou gaan van de invloed van 

de vakbeweging. In de kringen van de ondernemers en overheid zijn de gedachten 

hierover verdeeld. Binnen de vakbeweging wordt in het algemeen afwijzend gerea-

geerd. Maar daarmee is de diskussie bepaald nog niet afgesloten, zeker niet in de 

sektoren waar het vakbondswerk weinig traditie kent. Hoe zit het bijvoorbeeld in de 

gezondheidszorg of bij de overheid? Zijn de medezeggenschapskommissies daar al 

direkt betrokken in het arbeidsvoorwaardenbeleid en hoe moet de ontwikkeling daar 

beoordeeld worden? 

 

3. Ontwikkelingen stakingsrecht en kollektieve aktie (Wout van Veen) 

In Nederland geldt: staken mag, tenzij dat middel onevenredig is aan het nagestreef-

de doel. De beoordeling van dit ‘tenzij’ ligt in handen van de rechter. Er is de laatste 

jaren sprake van dat ondernemers en overheid in toenemende mate de rechter in-

schakelen bij arbeidskonflikten, hetgeen de slagkracht van de vakbeweging onder 

druk zet. Zo haalt de Raad van Ondernemingsorganisaties in een geheime nota on-

der andere het middel van uitsluiting weer van stal. Hoe staat het één en ander er 

voor en wat dient hierin de opstelling van de vakbeweging te zijn? 

 

4. Opbouw vakbondswerk in bedrijf (Michèl Tilanus) 

De nederlandse vakbeweging kent geen sterke traditie van vakbondswerk op het 

nivo van het bedrijf. Vaak en lang zijn de bonden buiten de poort gebleven, terwijl 

daarbinnen juist de basis ligt voor machtsvorming. Dat geldt in het bijzonder in een 

periode waarin van een terugwijkende vakbeweging gesproken kan worden. Recep-

ten voor de ontwikkeling van het vakbondswerk zijn er niet. Toch is het zeer de moei-

te waard eens goed na te gaan hoe je dit op een andere manier kunt aanpakken dan 

met een ‘vakbondswinkel’ in het bedrijf. 

 

4. Persoonskontrole en ‘moderne arbeidsinzet' (Louis van de Sanden) 

In een tijd van oprukkende komputerisering nemen de mogelijkheden om kontrole 

uit te oefenen op het leven en werken van mensen toe. Deze persoonskontrole gaat 

gepaard met registratie van het (arbeids)gedrag, ‘elektroniese stamkaarten', pasjes 

en dergelijke. Deze ontwikkeling betekent ook dat de overheid en uitkeringsinstellin-

gen steeds meer over de besteding van je tijd gaan beschikken. Gedwongen her-, om

- en bijscholing en de arbeidsdwang in het Jeugdwerkgarantieplan zijn daar voorbeel-

den van. Hoe moet deze ‘moderne arbeidsinzet’ beoordeeld worden en wat kunnen 

we in het verzet daartegen van de vakbeweging verwachten? 
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