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CAO’s, onderhandelingen en akties     
8 oktober verplicht 

Het vervolg op de manifestatie/demonstratie van de FNV op 8 oktober vorig jaar 

heeft in de sfeer van ‘de politiek’ weinig opgeleverd. Tweehonderd miljoen gulden 

voor de uitkeringsgerechtigden en volstrekt ontoereikende maatregelen om de lang-

durige werkloosheid te bestrijden. 

Zoals steeds aangekondigd, zijn de CAO-onderhandelingen de volgende krachtproef. 

Ze zullen weliswaar aan de positie van de uitkeringsgerechtigden niet veel verande-

ren, maar kunnen wei een bewijs zijn voor de uitspraak van Johan Stekelenburg ”dat 

de vakbeweging weer uit het dal komt” (Het Financieele Dagblad 11 november 

1988). En tot nu toe lopen de onderhandelingen inderdaad geheel anders dan we de 

laatste jaren gewoon zijn. De eisen breken in het algemeen met het eerdere matig-

ingsbeleid, zijn offensiever geformuleerd en in verschillende sektoren worden akties 

gevoerd of staan op stapel.  

Hoofdpunten 
Solidariteit - Wat zijn de hoofdpunten in 
jullie CAO-voorstellen? 
 
Bart - De inzet van Druk en Papier is 
arbeidstijdverkorting van 36 naar 32 
uur in 1992. Verder een inkomensver-
betering, waaronder een verhoging van 
de uitkeringen met 10 procent in de 
WW-periode en een WAO-uitkering van 
90 procent van het laatst verdiende 
loon. Die 90 procent kennen we nu ook 
al, maar vanaf 55 jaar. Dat willen we nu 
voor alle WAO-ers. En als derde hoofd-
punt een goed arbeidsmarktbeleid, 
waarbij het met name gaat om de aan-
name van vrouwen en migranten en 
drieduizend leerlingen.  
Tom - Zowel bij het vrachtvervoer als bij 
de havens is het heel simpel: geld erbij. 
Daarnaast, als ik me beperk tot de 
havens, werkgelegenheidsgaranties en 
regelingen voor ouderen en een looneis 
van 5 procent, uitgesplitst in 2,5 pro-
cent in het handje en 2,5 voor werkgele-
genheid in de vorm van herbezetting. 
Lukt dat laatste niet, dan 5 procent in 
de zak. 

Daar komt dan de prijskompensatie 
nog bij, want die zijn wij niet kwijt. Zo-
dra het indexcijfer 2 punten stijgt, 
krijgen wij 2 procent prijskompensatie. 
Het VNO wil dat afschaffen, maar ik 
denk niet dat de havenwerkgevers 
daar mee zullen komen. 
Paul - Wij moeten dit jaar zo'n 35 
kontrakten afsluiten. Dat varieert van 
de land- en tuinbouw tot de vlees- en 
tabaksektor. Wij brengen een drieslag 
in. Een betere beloning, meer werkgele-
genheid en arbeidsmarktmaatregelen 
als scholing. De prijskompensatie staat 
bij ons ook heel duidelijk overeind. 
Ria - Bij een looneis van 2 procent staat 
bij ons de arbeidstijdverkorting cen-
traal. Voor de kontinu-dienst is dat een 
volledige vijfploegendienst, voor de dag
- en kantoordienst een werkweek van 
36 uur, daar werken ze nu 38 uur. Op 
dit moment kennen we vier en vijf 
ploegen, 15 weken vier en 37 weken 
vijf ploegen. Heel belangrijk is dat we 
ook een beleid van positieve aktie 
willen, waaronder een door Hoogovens 
betaalde kinderopvang. 
René - Bij ons wordt uitgegaan van een 
loonruimte van 3 procent. Als loonsver-
hoging brengen we 1 procent in en de 
resterende 2 procent is voor scholing 
en een arbeidsmarktbeleid, dus men-
sen erbij. We werken nu gemiddeld 37 
uur in de week, dat moet in de richting 
van 36 uur gaan. De werkloosheidsuit-
kering moet de eerste 8 weken aange-
vuld worden tot 80 procent en de WAO 
tot 80 procent in het eerste uitkerings-
jaar en 75 procent in het tweede en 
derde jaar. 
Voor jongeren is heel belangrijk dat de 
leerlingen 32 uur uitbetaald worden 
gedurende hun opleiding van een half 
jaar. Dat is nu 20 uur bij 32 uur werk. 
 
Loonruimte 
Solidariteit - De laatste tijd is steeds 
gesteld dat de loonruimte helemaal 
opgeëist zou worden. Wat betekent zo 
'n cijfer eigenlijk? 
 
Paul - Bij de Voedingsbond hebben we 
geen algemene loonruimte als abso-
luut gegeven vastgesteld. Wel is zo’n 
beetje gekeken naar de ontwikkelin-
gen, de stijging van de arbeidsprodukti-
viteit en de prijzen, maar we willen er 
niet aan opgeknoopt worden. Opgelo-
pen achterstanden moeten ook inge-
haald kunnen worden en gelijkertijd 
wensen we niets weg te geven. Waar in 
een sektor een explosieve ruimte be-
staat, zeggen we niet dat die werkge-
vers dat mooi in hun zak kunnen ste-
ken. Daar moet je naar meer afspraken 
toe op het gebied van de werkgelegen-
heid. 
Zeker als het gaat om bedrijven die op 
het buitenland gericht zijn en buiten-

Vooraf aan die akties voerden we op 23 
en 27 januari gesprekken met een 
zestal mensen uit verschillende FNV-
bonden. Bij de bouw en Hoogovens zijn 
de onderhandelingen volledig vastgelo-
pen. In de grafiese sektor lopen ze 
uiterst moeizaam en in de havens en bij 
de  Voedingsbond FNV moeten ze nog 
beginnen. 
Onze gesprekspartners zijn: 
- Paul Andela, CAO-koördinator Voe-
dingsbond FNV, 
- Roel Berghuis, lid bestuur bedrijfsle-
den- groep Industriebond FNV bij Hoog-
ovens, 
- Bart Blokzijl, lid CAO-onderhandelings-
delegatie Druk en Papier FNV, 
- René Boekholt, lid Landelijke Agen-
dakomissie Jongeren Bouw- en Hout-
bond FNV, 
- Tom Koningh, lid CAO-onderhan-
delingsdelegatie Vervoersbond FNV, 
stukgoed havens, 
- Ria Otten-Hulzebos, lid bestuur be-
drijfsledengroep Industriebond FNV bij 
Hoogovens, aktief in de vrouwengroep 
aldaar. 
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landse vestigingen hebben, liggen er 
heel wat mogelijkheden om met de 
cijfers te rotzooien. Je moet je sowieso 
afvragen wat de waarde van die cijfers 
is. Ik vertrek van de mensen en die 
hebben recht om voor hun inspanning 
een deeltje mee te pikken van de alge-
mene groei, ook al is de produktiviteit in 
hun bedrijf niet gestegen. Je gaat men-
sen toch geen geld minder geven, terwijl 
de prijzen stijgen. De cijfers vormen de 
spelregels van de werkgevers. Zij bepa-
len wat het aantal mensen in een bedrijf 
mag zijn of hoeveel rendement aksepta-
bel is of niet. Als zij het rendement te 
laag vinden, is dat vaak helemaal niet 
waar. Hun winstgroei is dan te laag. 
Uiteindelijk wordt de ruimte die in een 
bedrijf zit vooral bepaald door de 
krachtsverhoudingen. We hebben nog 
nooit een onderhandelaar terugge-
stuurd die met te veel thuis kwam. 
Tom - Toch wordt de daling van de 
arbeidsproduktiviteit wel naar de men-
sen vertaald. Met als gevolg een loonda-
ling of ontslagen. Die knoop moet bin-
nen de FNV in het arbeidsvoorwaarden-
beleid eens doorgehakt worden. De 
werkelijke loonruimte wordt natuurlijk 
bepaald door de mensen, die ervoor 
willen staken. 
Bart - De werkgevers zijn gek op cijfers. 
Als je je daarop vastlegt, houd je in de 
praktijk weinig of niks over. Wij willen 
ons niet in een diskussie laten dringen 
over de ruimte die dan je eisen vastleg-
gen. Vier jaar geleden gingen we naar 
36 uur, een aanvulling op het ziektegeld 
en een loonsverhoging. Achteraf bleek 
dat de ruimte in de grafiese sektor bijna 
niks was. Nou, de grafiese is er niet aan 
kapot gegaan. Sterker nog, ze floreert. 
Ook nu zetten we het hele pakket in. 
René - In de bouw zijn de winsten op dit 
moment heel hoog, daarom kan er 
volgens mij een hogere looneis gesteld 
worden. De loonruimte die de bond ziet, 
vind ik te veel een slag in de lucht. Het 
pakket is te lauwtjes. Iedereen heeft het 
stervensdruk en werkt zich kapot. Er 
wordt overgewerkt, ook op zaterdag, er 
is werk zat. 
Roel - Bij de Hoogovens is er de afgelo-
pen tien jaar behoorlijk gematigd. Dit 
pakket moet er door. In 1988 is er 280 
miljoen gulden winst gemaakt. Het 
komend jaar zal dat wel eens nog hoger 
kunnen zijn. Alles wat ze maar te bieden 
hebben, wordt verkocht. Ons eisenpak-
ket is misschien niet zo zwaar, maar we 
willen wel flink mee profiteren van die 
winsten. 
Als we dit pakket niet halen, kun je je 
afvragen wat die CAO's van de voor-
gaande jaren voorstelden. We gingen in 
de richting van een vijfploegendienst 
zonder akties. 
Ria - Er is gezegd dat de loonruimte 5 
procent is. Het pakket ligt daarbinnen. 
Daar is stevig over gediskussieerd. Er is 
bijvoorbeeld een dertiende maand 
voorgesteld, maar die eis is niet opgeno-

men omdat die 5 procent overschreden 
zou worden. We zouden te veel willen. 
 
Ondernemers 
Solidariteit - Wat stellen de onderne-
mers tegenover jullie voorstellen? 
 
René - Er zijn vijf onderhandelingsron-
den geweest en daaruit blijkt dat de 
werkgevers tot weinig of niks bereid 
waren. Voor de Bouwen Houtbond gaat 
het om alle CAO-punten. De werkgevers 
willen eerst praten over de arbeidstijd-
verkorting. Ze willen die flexibiliseren en 
een groot deel van de achttien rooster-
vrije dagen naar de winter schuiven. De 
kosten worden dan naar het vorstverlet 
teruggebracht. Verder zitten de werkge-
vers op 1 procent loonsverbetering en 
daarna nog eens ergens een 0,5 pro-
cent, die ze terug willen als het minder 
goed gaat. 
De jongereneis van 32 uur betalen 
tijdens de opleiding van een half jaar, 
verkorten de werkgevers tot drie maan-
den voor alle leerlingen, dus ook als ze 
niet op school zitten. Dan worden we er 
allemaal slechter van. 
Roel - Bij Hoogovens spitst het zich toe 
op de vijfploegendienst, direkt gekop-
peld aan de 36 uur voor dag- en kan-
toordiensten. De direktie heeft niet zo 
veel moeite met die vijf ploegen, als wij 
het zelf maar betalen. Dat zou een 
vermindering van de ploegen- en feest-
dagtoeslag betekenen en inlevering van 
twee vakantiedagen. 
Ria - Dan brengen we zelf geld mee. Die 
36 uur vindt de direktie van Hoogovens 
niet nodig, de arbeidsomstandigheden 
zouden goed genoeg zijn en pas 10 
procent van de bedrijven is door de 38 
uur heen gegaan. Voortrekker willen ze 
niet zijn. Verder biedt de direktie 1,5 
procent loonsverhoging per 1 juli van dit 
jaar en 0,5 procent als eenmalige uitke-
ring. Wij willen dat een half jaar eerder, 
per 1 januari. Dus blijft er totaal 1 pro-
cent over. 
Over de kinderopvang doet Hoogovens 
vage toezeggingen. Ze hebben eerder 
een startsubsidie gegeven en dat vin-
den ze heel vrouwvriendelijk. Wij willen 
een strukturele voorziening. 
Tom - Er is alleen nog maar een scher-
mutseling geweest met de Scheepvaart 
Vereniging Zuid, vroeger altijd dè CAO-
partij. Nu willen ze slechts praten over 
de zogenaamde A-artikelen. Dat zijn 
globale zaken als de looptijd van het 
kontrakt, ouderen-regelingen en derge-
lijke. De rest moet decentraal gebeuren. 
Wel is al duidelijk dat de havenwerkge-
vers een tweejarige en wij een eenjarige 
CAO willen. De laatste keer was de CAO 
al driekwart jaar verlopen tot die ver-
nieuwd werd, en passant bleef er van 
de terugwerkende kracht niet veel over. 
Paul - Wij zijn nog niet aan onderhande-
lingen toe. Op het bod van de werkge-
vers heb ik nog weinig zicht. Volgens de 
notitie van het VNO en NCW willen ze 
geen arbeidstijdverkorting en prijskom-

pensatie. Als ze dat konsekwent vast-
houden in onze onderhandelingen, 
draait het rechtstreeks uit op een harde 
konfrontatie. 
Wij zijn ook voor een eenjarige CAO. 
Sommige mensen denken dat een 
tweejarige CAO wat rust aan het front 
brengt. Ik vind dat een heel slecht ver-
haal, want het is van belang elk jaar 
met de leden de diskussie te voeren. En 
wie zegt dat een tweejarige CAO meer 
oplevert? 
Bart - Bij ons zal het een knokpartij 
worden om onder andere het aantal 
leerlingen op peil te brengen. Ondanks 
dat de werkgevers daar pakken subsi-
dies voor krijgen. Er is een gebrek aan 
vaklieden, dat komt omdat er te weinig 
opgeleid worden. 
De lijn van de VNO/NCW-notitie vind je 
exakt terug in de onderhandelingen. De 
bonden ruiken dat er mogelijkheden 
zijn. Het gevolg is dat de werkgevers 
hun verdedigingslinie hoger optrekken. 
 
Vergelijking lopende CAO 
Solidariteit - Waar liggen de verschillen 
met de lopende CAO? 
 
Roel - Op alle hoofdpunten is er sprake 
van een verandering en dus verbetering 
van de bestaande CAO. 
René - Voor mij ligt het grootste verschil 
in de jongereneisen. Dat is de klapper 
voor ons. We hebben afgedwongen dat 
de jongereneisen geen wisselgeld zijn. 

foto Chris Pennarts 
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Bart - Onze inzet naar het inkomen toe 
is offensiever. In het verleden volston-
den we met een pleidooi voor handha-
ving van de koopkracht, nu eisen we 
geld erbij. 
Tom - Ik zie ook een krachtdadiger 
opstelling. Twee jaar geleden bleven we 
bij een looneis van 1 procent. In de 
haven merkt iedereen dat-ie op het 
werk harder aan de bak moet. Daar 
willen we wat van terugzien. 
Paul - Op het vlak van de lonen en 
prijskompensatie is er geen verschil 
met voorgaande jaren. Het is bij ons 
offensiever op het punt van positieve 
aktie. De werkgevers komen daarbij wel 
met vage toezeggingen, maar die zijn 
niet effektief. Dit jaar zullen we met 
percentages gaan werken plus kontrole 
op de uitvoering daarvan. Uitgangspunt 
daarbij is dat vrouwen geschikt zijn als 
ze aan de eisen voldoen; ”geschikt is 
goed genoeg”. 
 
Diskussie binnen de bond 
Solidariteit - Op welke onderdelen zijn 
er tijdens de voorbereidende diskussies 
over de CAO-voorstellen andere eisen 
naar voren gebracht? 
 
Ria - Wat de vrouwengroep bij Hoog-
ovens betreft, willen we een scherper 
beleid van positieve aktie. Daarin wor-
den vrouwen in alles gelijk gesteld aan 
mannen. Bijvoorbeeld, een gelijk loon 
bij gelijk werk en aanname van vrouwen 
bij gebleken geschiktheid. In de CAO-

voorstellen is dat afgezwakt. Vrouwen 
krijgen nu voorrang bij gelijke geschikt-
heid, maar ook volgens ons geldt 
”geschikt is goed genoeg”. 
Roel - In de huidige voorstellen probe-
ren we het aannamebeleid voortijdelij-
ke kontrakten te minimaliseren. De eis 
is nu dat dit soort kontrakten niet boven 
de 2 procent van het totale personeel-
bestand mag uitkomen. Op een be-
stand van ongeveer 17.000 zijn dat 
altijd nog minstens 340 mensen. Hoog-
ovens zit daar ver boven. Eigenlijk zou 
dat geheel teruggedrongen moeten 
worden. De direktie tilt daar zwaar aan. 
Tom - Het grootste meningsverschil ligt 
in de havens bij de lonen. Jaren lang 
hebben we gematigd om bijvoorbeeld 
de uitkeringen op peil te houden. Dat is 
een van de grootste klappers geweest 
in de afgelopen periode. Mensen zeg-
gen terecht dat het helemaal geen nut 
heeft gehad. Er is geen arbeidsplaats 
bij gekomen en van herbezetting door 
arbeidstijdverkorting is geen sprake. 
Dat betekent dat van de positieve aktie, 
die bij de Vervoersbond hoog genoteerd 
staat, niet veel terecht komt. Er komt 
niemand bij, dus ook geen vrouw. 
René - In de Bouw- en Houtbond zijn 
looneisen naar voren gebracht van 4, 5 
en 6 procent. Ik vind dat daar in de 
bondsraad overheen is gewalst. Er zijn 
konstant konflikten in de bondsraad 
geweest. Het gaat zo dat het bestuur 
met een voorstel komt. Na de daarop 
volgende diskussie wordt daar wat van 

afgeweken, er komen een paar puntjes 
bij en de rest wordt ‘meegenomen’. 
De jongeren hebben de doorbetaling 
van de schooldag geëist. Vroeger kreeg 
je bijvoorbeeld ook je boeken betaald. 
Wij hebben dat tot het laatste moment 
verdedigd, maar niet gered. Het wordt 
nu ‘meegenomen’, maar daar hebben 
we weinig aan. Zo motiveer je jongeren 
niet om naar school te gaan. 
We hebben ook gezegd dat als die 36 
uur niet doorgaat, wij van onze voortrek-
kersrol af willen. Tot 23 jaar werken we 
32 uur en dan ook nog voor 20 uur loon 
als we op school zitten. De onderhan-
delaar was van mening dat we bij door-
betaling van de schooldag eigenlijk 40 
uur zouden werken. Dat is onzin, want 
de school is geen werk. 
Nu komt het voor dat jongeren niet naar 
school gaan en 40 uur pakken. Zo krijg 
je dat gebrek aan vakkrachten. 
Bart - Bij Druk en Papier zijn op het 
gebied van het loon scherpere eisen 
geformuleerd. Dat stond vaak recht-
streeks tegenover de werkgelegen-
heidsmaatregelen. Alleen hogere lonen 
roepen, bijvoorbeeld 7 procent, is ge-
makkelijk als je geen uitwerking geeft 
aan de uitbreiding van de werkgelegen-
heid. Het goede in ons pakket is dat we 
ons niet alleen fixeren op het loon. We 
zetten in op inkomen, arbeidsmarktbe-
leid, arbeidstijdverkorting en werkgele-
genheid, zonder het één door het ande-
re te laten ondersneeuwen.  
Paul - Wij hebben in de Voedingsbond 
overeenstemming op inkomen, werk en 
arbeids- markt/scholing. Daarbinnen 
zijn er keuzen, die de leden voor hun 
eigen CAO kunnen uitwerken. Bijvoor-
beeld bij de loonsverhoging van min-
stens 1 procent, naast de prijskompen-
satie, kan gekozen worden uit een 
loonsverhoging voor iedereen - een 
strukturele verhoging van de vloer in de 
vakantietoeslag - een verhoging van de 
vakantietoeslag of alleen een verhoging 
van de laagstbetaalden. 
 
Onderhandelingen en akties 
Solidariteit - Bij de havens en sektoren 
van de Voedingsbond moeten de on-
derhandelingen nog starten. Bij de 
bouw, Hoogovens en de grafiese sektor 
zitten ze vast. Wat staat er de komende 
tijd te gebeuren ? 
 
René - Op vrijdagmiddag 17 februari 
gaat de bouw plat. Op een heleboel 
bouwwerken is de aktiegevoeligheid erg 
groot. Toen de kaderleden daar langs 
kwamen, namen die jongens gelijk 
maar een anderhalf uur pauze. We 
komen die vrijdag bijeen in de kantine 
van het Feijenoord Stadion en in het 
Kongrescentrum in Den Haag. Voor de 
periode na 17 februari staat nog niks 
vast. De mensen zeggen ”kalm aan, rek 
het maar flink tot eind maart, dan is de 
vorst voorbij”. Kijk, wij zitten in de 
bondsraad - ik heb daar namens de 
jongeren spreekrecht zonder stemrecht 
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- van alles en nog wat af te wegen. Is 
het pakket niet te licht of niet te zwaar. 
Op de bouwsteigers hebben ze daar 
geen behoefte aan. Ze willen meer loon, 
arbeidstijdverkorting, werkgelegenheid 
en ook meer veiligheid op het werk. De 
maat is voor hun vol, daarop moeten we 
blijven aansluiten. 
Paul - De loop van de onderhandelingen 
wordt volgens mij door drie dingen 
bepaald. Hoe scherp staan de mensen 
waarop de CAO van toepassing is? Hoe 
strak houden de werkgevers vast aan 
hun koördinatie en gestelde grenzen? 
Wat gebeurt er in de andere sektoren, 
wat voor kontrakten worden daar geslo-
ten en hoe lopen de eventuele akties? 
Ik zie op het ogenblik dat de eisen goed 
worden vastgehouden en daar gaat een 
mobiliserende werking van uit. Maar we 
moeten elkaar wel vasthouden. Zonder 
er een oordeel over uit te spreken, vind 
ik het daarom jammer dat er toch twee-
jarige CAO's zijn afgesloten bij de stuka-
doors, natuursteen en PTT. En bij de 
laatste ook nog met een minimale 
loonsverbetering. De mensen krijgen 
dan de indruk dat de koördinatie van de 
bonden kennelijk toch niet zo bedoeld 
is.  
Tom - Ik zei al dat die prijskompensatie 
bij ons wel zal komen. Meer hebben de 
havenwerkgevers niet te bieden. 
Het probleem lijkt de grote leegloop in 
Rotterdam te zijn. Per dag stempelen er 
150 tot 200 man. De haven groeit en er 
wordt winst gemaakt, maar het hoge 
leegloopcijfer zal ingezet worden als 
een rem op de loonontwikkeling. Ze 
hebben het over 17 of 18 procent en 
ooit is 7 procent als aanvaardbaar 
gesteld. Er speelt op het ogenblik in de 
havens zo veel - fusies in Rotterdam, 
veel te weinig mensen in Amsterdam, 
de bond die naar een landelijke ar-
beidspool wil - dat ik alleen weet dat de 
werkgelegenheid verdedigd moet wor-
den en we meer in het loonzakje willen. 
Bart - In de grafiese sektor staat het op 
scherp. Ik weet in ieder geval dat de 

loop van 40 naar 36 uur niet tot koop-
krachtverlies heeft geleid bij een pro-
duktiviteitsstijging van nul-komma-
weinig. Nu gaat het zeer goed, dus 
inleveren lijkt me uitgesloten. Bij de 
tweede onderhandelingsronde viel het 
me wel op dat de werkgevers zeer ver-
rast waren toen wij lieten merken dat 
die loonsverbetering zeer serieus be-
doeld was.  
Ria - De ledenvergadering van 26 janua-
ri heeft besloten tot een ultimatum aan 
de direktie van Hoogovens en het ver-
zoek om een zogenaamde driekwart-
vergadering naar de bondsraad ge-
stuurd. De stakingskas gaat dan open 
als in die vergadering, 9 februari, een 
drievierde meerderheid voor akties 
stemt. 
Vanaf 11 januari worden er al prikakties 
gevoerd ter ondersteuning van de on-
derhandelingen. In stiptheidsakties 
hebben we laten zien dat het ons ernst 
is. Op 18 januari was er een demonstra-
tie van 1.500 mensen naar de Gouden 

Vleugel, dat is het gebouw waar de 
onderhandelingen plaatsvinden. Tot 9 
februari zullen de akties doorgaan, al 
zijn ze niet officieel door de bond geor-
ganiseerd.  
Roel - Er is ontzettend veel gebeurd de 
laatste tijd. Meer dan ik ooit bij Hoog-
ovens heb meegemaakt. Tienduizenden 
pamfletten zijn verspreid door de kader-
leden. Er waren honderden kantine-
bijeenkomsten, waarbij het werk werd 
neergelegd. De demonstratie van 1.500 
mensen werd in vier uur georganiseerd. 
En dan te weten dat van de mensen in 
de volkontinu maar een vijfde deel op 
het werk is. 
De verontwaardiging is groot en de 
mensen zien dat wat Hoogovens biedt 
in schril kontrast staat met de miljoe-
nen winst. Er begint iets moois te broei-
en. We hebben al 150 nieuwe leden 
ingeschreven en op de tot nu toe beslis-
sende ledenvergadering waren bijna 
1.000 mensen aanwezig. 
 
Vervolg op 8 oktober 
Solidariteit - In welke relatie staan de 
door jullie aangegeven ontwikkelingen 
met de manifestatie/demonstratie van 
de FNV op 8 oktober vorig jaar? 
 
Bart - De aanwezigheid van vrouwen, 
jongeren, migranten en uitkeringsge-
rechtigden op 8 oktober scherpt verant-
woordelijkheden voor de FNV aan. Dat 
moet zich niet alleen vertalen in CAO-
eisen, maar ook in vakbondskultuur, 
bereikbaarheid, interne procedures, 
open staan voor andere ideeën. Ook bij 
Druk en Papier moet hieraan nog heel 
wat gebeuren. 
Het direkte resultaat van 8 oktober kan 
ik niet schetsen, maar het is een be-
langrijk feit geweest waaraan je kunt 
refereren. Als er 20.000 mensen waren 
geweest, hadden we er heel wat slech-
ter voor gestaan. Al die mensen hebben 
laten zien dat ze volhardend zijn in hun 
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kritiek op de regeringspolitiek. En dat 
heeft konsekwenties voor de FNV. 
Paul - Ik zie een groeiend vakbondsbe-
wustzijn. Nog geen tien stappen voor-
waarts, maar de angst om mensen te 
mobiliseren is weg. Je ziet weer een 
geloof in eigen kracht en dat klinkt door 
in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook al 
is dat maar een deelterrein. Op 8 okto-
ber is een signaal gegeven aan de FNV. 
Met name door die groepen die Bart net 
noemde. Dat moet waar gemaakt wor-
den en dat regel je niet alleen via een 
CAO. 
Bij ons staat de sociale zekerheid niet 
voor niets hoog genoteerd. Hier moet 
geskoord worden. We eisen voor elke 
uitkeringsgerechtigde 50 gulden per 
maand erbij. 
Waar ik doodsbang voor ben, is dat 8 
oktober alleen een nieuw elan geeft aan 
het afsluiten van de CAO's en dat het 
verhaal voor de uitkerinsgerechtigden 
dan afgelopen is. We moeten eisen 
stellen en blijven stellen aan de politiek. 
Als we dat niet doen, is dat een misken-
ning van wat er op 8 oktober aan de 
hand was en dat solidariseert ook niet.  
Tom - De mensen dachten ”eindelijk wil 
de FNV wat doen”. Ze kwamen van 
heinde en ver. De FNV heeft haar nek 
uitgestoken en dat is goed. Toch kan 
het effekt van 8 oktober maar tijdelijk 
zijn. De mensen hebben ook een streep 
getrokken naar de FNV. Als we ze laten 
barsten, kunnen we ze zo weer kwijt 
zijn. Dus moet de FNV haar nek blijven 
uitsteken. 
René - In de diskussies komt 8 oktober 
veel terug. Iedereen voelt dat er meer 
kan. Dat betekent dat we wat binnen 
moeten halen. We mogen niet op onze 
bek vallen. Die ondernemers hebben 
lef, wij moeten ook maar eens wat 
brutaler worden. Hun praatjes hebben 
nog veel te veel effekt binnen de bond. 

We moeten ook na 8 oktober meer 
terugbijten. De mensen op de bouw-
plaats voelen dat heel goed aan. 
Roel - De teneur is strijdvaardiger ge-
worden. En nu gaan we wat pakken. 
Dat is kort gezegd de stemming bij 
Hoogovens. 
Ria - Die zaterdag van 8 oktober dreunt 
door. Ook bij de Industriebond is er 
sprake van een meer strijdbare koers. 
Dat tikt door. In vergelijking met voor-
gaande jaren is het pakket stevig, niet 
stevig genoeg, maar het ligt scherper. 
 
Gezamenlijke akties 
Solidariteit - Ook bij de FNV is sprake 
van koördinatie. Zitten er volgens jullie 
gezamenlijke akties in? 
 
René - Na de aktie van 17 februari 
kijken we eerst de kat uit de boom. Kijk, 
wij hebben ook met vrachtwagenchauf-
feurs te maken en hun akties zullen we 
waar mogelijk steunen. Ik vind geza-
menlijk de slag aangaan prima, maar je 
moet je soms ook alleen laten zien. 
Daar zijn de werkgevers gevoelig voor. 
Bart - Je kan als vakcentrale nog zo veel 
willen koördineren, maar onderhande-

lingen hebben hun eigen tempo en 
trajekt. De werkgevers willen niets, dat 
is zo nog nooit vertoond. Blijft het bij 
ons vastzitten, dan komen er akties. En 
als dat gezamenlijk kan, moeten we dat 
zeker doen. 
Ria - Er wordt bij Hoogovens over gesp-
roken. Voorlopig hebben we de handen 
vol op weg naar de dag dat het ultima-
tum afloopt. Dat is ongeveer een week 
voor de akties in de bouw. Plannen voor 
gezamenlijke akties zijn er nog niet, 
maar we denken er wel aan.  
Roel - Ja, als 17 februari ons goed uit-
komt, pakken we dat aan. Elkaar ver-
sterken, dat kan heel goed van pas 
komen. 
Paul - Zo ligt het bij ons ook. Als er zich 
mogelijkheden voordoen om die weder-
zijdse ondersteuning van de grond te 
krijgen, moeten we dat doen. Dat is 
tenslotte in 1977 bij de prijskompensa-
tie ook gelukt. Op dit moment heb ik er 
nog geen kijk op. Als het front van werk-
gevers breekt, wordt onze mobilisatie-
kracht sterker en dat heeft zonder meer 
effekt op de onderhandelingen. 
Tom - Volgens mij is dat te plannen. 
Veel CAO’s lopen tegen 1 april af. We 
hoeven de mogelijkheden niet af te 
wachten. We moeten de situatie voor 
gezamenlijke akties zelf maken. 
 
Hennie Zwart  
Hans Boot 
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