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CAO's, onderhandelingen en akties 

Inleiding op het thema 

Dat het thema van dit nummer aan 

de CAO’s 1989 gewijd is, zal waar-

schijnlijk niemand verbazen. In vrijwel 

alle betrokken sektoren staat de zaak 

op scherp of zijn konfrontaties be-

paald niet uitgesloten. De onderne-

mers leveren daar een eigen bijdrage 

aan. Ze zetten zich schrap en probe-

ren hun rijen te sluiten of gesloten te 

houden. 

Op het moment dat we dit schrijven 

verscherpen zich de akties van de 

vrachtwagenchauffeurs en is in de 

kleinmetaal een akkoord bereikt met 

meer plussen dan minnen. 

van de ondernemersorganisaties VNO 
en NCW. In dat bericht worden de gren-
zen geopenbaard, die de gezamenlijke 
ondernemers aan de CAO-
onderhandelingen stellen. 
 
De redaktie 

Zoals René Boekholt - deelnemer aan 

het in dit thema opgenomen ronde-tafel

-gesprek - al zei: ”Die ondernemers 

hebben lef, wij moeten ook maar eens 

wat brutaler worden.” 

De ontwikkelingen gaan snel en er lijkt 
nog wel wat in het vat te zitten. Solidari-
teit komt één maal in de twee maanden 
uit en tussen het schrijven van de laat-
ste woorden en de verschijningsdatum 
ligt ongeveer twee weken. Deze om-
standigheden kennen zo hun beperkin-
gen. Mede daarom hebben we ons in 
dit thema niet kunnen richten op de op 
dit moment lopende akties. Wel doen 
we uitvoerig verslag van een ronde-tafel
-gesprek dat we voerden met mensen 
uit de bouw, grafiese sektor, havens, 
Hoogovens en de voedingsmiddelenin-
dustrie. Over de hoofdpunten in de CAO-
voorstellen van hun bonden en de 
daaraan voorafgaande diskussies. Over 
de mythe van de loonruimte. De stand-
punten en opstelling van de onderne-
mers, de loop en verwachtingen van de 
onderhandelingen en akties. De door-
werking van 8 oktober en de toen aan 
de FNV gegeven opdracht, met name 
door uitkeringsgerechtigden, migranten 
en jongeren. 
Hans Hekking, werkzaam in de arbeids-
pool van de amsterdamse haven, gaat 
in op aktuele ontwikkelingen in die 
haven, die een ongunstige invloed 
zullen hebben op het afdwingen van de 
gestelde CAO-eisen. Pieter van der 
Hijden wijdt een korte bespreking aan 
een draaiboek dat is uitgebracht door 
het FNV-Vrouwensekretariaat. Daarin 
worden argumenten en voorbeelden 
aangedragen om de positie van vrou-
wen in de CAO-voorstellen te verster-
ken. 
Hans Fransen van de Putte signaleert 
aanzetten binnen de Dienstenbond FNV 
om de positie van thuisarbeidsters via 
de CAO te verbeteren. 
Dit alles wordt voorafgegaan door een 
samenvatting van een ”intern bericht” 
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