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Aandelen bij Fokker 

In de kadervergadering van de Indu-

striebond FNV bij Fokker Ypenburg - 8 

november 1988 - werd een voorstel 

ingediend om twee ADV-dagen in te 

ruilen voor aandelen. Het voorstel werd 

met tien stemmen tegen één afgewe-

zen. Hier volgen de argumenten ‘voor’ 

en ‘tegen’.  

Voor 
1. Het biedt werknemers een keuze in 
het besteden van hun eigen teruggege-
ven dagen. 
2. ADV-dagen hebben, gezien de hoe-
veelheid werk en orders momenteel bij 
Fokker, weinig zin in ons bedrijf. 
3. ADV-dagen hebben misschien zelfs 
een averechts effekt, gezien de hoe-
veelheid extra overwerk die in onze 
organisatie (Fokker) wordt gepleegd en 
die bijna struktureel is. 
4. Het inleveren van ADV-dagen zal 
waarschijnlijk een kostenreducerend 
effekt hebben, omdat minder overwerk-
premies hoeven te worden betaald. 
5. Met aandelen krijgen werknemers er 
een stukje medezeggenschap bij. 

Tegen 
1. De ADV-dagen waren bedoeld om 
meer mensen aan een baan te helpen. 
Als dit bij Fokker niet voldoende werkt, 
doordat er zo veel overgewerkt wordt, 
dan moet er iets aan dat overwerk 
gedaan worden. 
2. Het ministerie van Sociale Zaken 
heeft onlangs berekend dat alle ar-
beidstijdverkortende maatregelen 
samen (dus ook de SUM) in de jaren 
1982-1986 toch nog ongeveer 
300.000 banen hebben opgeleverd. 
Het middel ATV werkt dus wel, ook al 
kan het nog veel beter (bijvoorbeeld 
door 100 procent herbezetting). 
3. De werkdruk is bij Fokker behoorlijk 
hoog. Daarom is af en toe een dag vrij 
extra belangrijk om dit vol te kunnen 
houden en ziekte te voorkomen. 
4. De bedoeling van arbeidstijdverkor-
ting is, dat er banen bij komen en dat 
het dus ook ten goede komt aan werk-
lozen. Het verstrekken van aandelen 
komt alleen ten goede aan de mede-
werker. 
5. Het gevaar bestaat dat we ons als 
kollega’s te veel gaan identificeren met 
de bedrijfsleiding. Je krijgt een belan-
genverstrengeling. Gaan we straks vóór 
het ontslag van een deel van onze 
kollega's stemmen, omdat dat zo gun-
stig is voor de koers van de aandelen? 
6. We hebben ingeleverd voor de ADV-
dagen. Die dagen staan vast. De aan-
delen van Fokker zijn veel te instabiel. 
7. Je hebt als kleine aandeelhouders 
geen direkte invloed op de bedrijfsvoe-
ring. Als georganiseerde werknemers in 
het bedrijf wel. 
 
(Uit: Bedrijfsledenbulletin Fokker Bedrijf Ypenburg 

16 december 1988) 
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