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Kongres mei 1990 Vrouwenbond FNV  

Koerswijziging  
Al weer zo’n drie jaar geleden kwam de 
‘koersdiskussie’ op gang. Eerst in het dage-
lijks en later in het centraal bestuur van de 
Vrouwenbond. Overigens op grond van vra-
gen die al jaren in kongressen van de bond 
aan de orde zijn (‘moet de Vrouwenbond niet 
rechtstreeks betrokken zijn bij CAO-
onderhan- delingen’, ‘zou de Vrouwenbond 
niet zelf CAO’s moeten afsluiten’). Vragen die 
natuurlijk ook samenhangen met het veran-
derende ledenbestand en de zich daarmee 
voordoende problemen. 
 
Knelpunten 
Maria: "Aan de ene kant zie je dat we de 
vergrijzing aan het inhalen zijn. Dat lukt best 
behoorlijk. Aan de andere kant ligt er niet 
alleen de vraag hoe je een grotere instroom 
van jongere leden krijgt, maar ook hoe je ze 
kunt behouden. Je zou ook veel meer willen 
kunnen doen, bijvoorbeeld aan scholing of 
aan instruktie- of informatie-bijeenkomsten. 
Maar daar heb je nauwelijks de middelen 
voor.” 
Het kader kalft intussen af. Steeds meer 
afdelingen komen in de moeilijkheden, om-
dat ze niet voldoende bestuurskracht vin-
den. 
Terwijl er alsmaar meer problemen op het 
bordje van de Vrouwenbond komen. Waar-
mee ook aan de weg getimmerd is en wordt. 
Denk aan de vrouwenvakscholen. Of aan 
akties rond thuiswerk ("daar wordt op het 
scherpst van de snede de uitbuiting van met 
name vrouwenarbeid uitgevochten”), herin-
treedsters, kinderopvang, de 1990-
maatregel voor meiden, bijstandsvrouwen 
(met of zonder alimentatie), 50+ vrouwen 
(zonder weduwe- of ander pensioen), mi-
grantenvrouwen enzovoort. Laten we het 
vrijwilligsterswerk, bijvoorbeeld in de zoge-
noemde ‘mantelzorg’, ook niet vergeten. Dat 
alles nog even afgezien van huishoudelijke 
arbeid en de zorg voor kinderen. 
De belangen lopen ook binnen de Vrouwen-
bond nogal eens uiteen. En dat betekent dat 
aan behoorlijk wat verwachtingen moet 
worden voldaan. Van gezelligheidsfunktie tot 
aan individuele respektievelijk kollektieve 
belangenbehartiging. 

Al met al redenen genoeg om je te bezinnen 
op de vraag hoe dat te lijf te gaan en of je als 
organisatie het allemaal wel aan kunt. Of de 
struktuur van de bond daartoe wel toerei-
kend is en of ook aan haar positie binnen de 
FNV niet iets zou moeten veranderen. 
Maria: "Met het verkrijgen van het stemrecht 
in de FNV kreeg de Vrouwenbond eindelijk 
eens erkenning voor al het werk dat ze doet 
erkenning en zeggenschap In alle organen 
binnen de FNV als volwaardige partner. 
Maar we zijn nu al weer een jaar of acht 
verder. We zijn in ideeën vernieuwd, we 
hebben ook andere dingen aangepakt. Maar 
we hebben onvoldoende gekeken naar de 
struktuur.” 
 
Kommissie "Toekomst” 
Dit alles resulteerde in 1988 in een voorstel 
van het centraal bestuur van de Vrouwen-
bond aan het kongres om een kommissie 
“Toekomst” samen te stellen. Met vrouwen 
van binnen en buiten de bond, om met el-
kaar hardop te denken en een aantal werk-
stukken af te leveren, op grond waarvan 
besluiten zouden kunnen worden genomen. 
Maria: “De kommissie Toekomst is op het 
kongres van mei 1988 geïnstalleerd en in 
september 1988 van start gegaan. We heb-
ben toen meteen een aantal dingen gezegd: 
de kommissie brengt in eerste instantie 
beschrijvenderwijs verslag uit over punten 
als -hoe is op dit moment de positie van de 
Vrouwenbond binnen de FNV, hoe is onze 
relatie met het Vrouwensekretariaat, op 
welke fronten zijn we bezig binnen de vrou-
wenbeweging, welke knelpunten liggen er nu 
binnen de bond en wat verwachten we dat 
vrouwen de komende jaren voor de kiezen 
zullen krijgen op het gebied van arbeid en 
inkomen. Dat eerste verslag hebben we een 
jaar later aan het kongres gepresenteerd en 
toen hebben we ook gezegd ‘deze diskussie 
is zo belangrijk dat we ons jaarlijks scho-
lingsprojekt hieraan moeten besteden'. 

 
Dat is toen ook gebeurd. Het tweede diskus- 
siestuk van de kommissie, dat in september 
1989 klaar kwam, is door de scholingskom- 
missie van de bond omgewerkt tot materiaal 
en een aantal handzame vragen voor de 
afdelingen. Bovendien is er een dubbeldik 
nummer van Binding aan gewijd, zodat alle 
leden ook hebben kunnen lezen wat de 
achtergronden van het projekt en de vragen 
waren. Nu - na de afsluiting van het projekt 
tijdens de manifestatie van 27 februari - zie 
je dat toch weer 75 procent van de afdelin-
gen aan de diskussie hebben meegedaan, 
wat een hele hoge score is. We hebben daar-
in een grondige peiling gehouden hoe leden 
denken over de vraag hoe de Vrouwenbond 
zou moeten werken. Aan de leden is een 
aantal hoofdvragen voorgelegd: 
1) vinden jullie het belangrijk dat de Vrou-
wenbond op een breed terrein blijft werken, 
want dat doen we nu; we zijn een brede 
Vrouwenbond. Moeten we breed blijven of 
moeten we gaan versmallen. Het breed zijn 
heeft als nadeel dat er ontzettend veel op de 
Vrouwenbond afkomt en ook heel veel ver-
wachtingen worden gewekt. 
2) op welke groepen vrouwen moeten we 
ons gaan richten. Vanuit onze traditie organi-
seren we vrouwen op de noemer van de 
onbetaalde arbeid, over alle sektoren heen. 
Ik heb wel eens gezegd dat we daardoor de 
grootste sektor bestrijken, alleen valt er 
nooit een CAO voor af te sluiten. Volgens 
recente berichten worden in Nederland 9 
miljoen arbeidsjaren aan onbetaalde arbeid 
verricht, dat wil zeggen aan huishoudelijke 
arbeid, zorg voor kinderen, vrijwilligers- en 
doe-het-zelf werk. Ook daarmee geef je aan 
hoe breed je bent. 
Dus we hebben gediskussieerd over de 
vraag of we ons moeten beperken tot be-
paalde doelgroepen of ons moeten blijven 
richten op iedereen die zich thuis voelt bin-
nen de bond. 
3) wat moet de funktie van de Vrouwenbond 
zijn? De Vrouwenbond van 30 jaar geleden 
was een andere dan die van nu. We komen 
nu op voor de belangen van vrouwen zelf.” 
 
Platformfunktle of ‘vrouwonvakbond’ 
Maria: “Het vraagstuk van een 
‘vrouwenvakbond’ speelt al heel lang. Daar-
om hebben we dat idee nu ook eens op 
papier gezet. Bovendien speelde aan het 
begin van de FNV 2000 diskussie even de 
vraag of we niet alle vrouwen met flexibele 
kontrakten bij de Vrouwenbond zouden 
moeten organiseren, omdat op dit moment 
de belangenbehartiging van die vrouwen 
door andere bonden nog maar moeizaam 
van de grond komt. Dat hebben we afgewe-
zen, want dan krijg je zo’n bond waarin al-
leen maar vrouwen met het laagst betaalde 
werk bij elkaar zitten. Vrouwen die ook het 
moeilijkst te organiseren zijn. En ook met de 
kontributie schiet je niet veel op. Dus je blijft 
dan als bond een enorm afhankelijke positie 
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houden. Je kunt onvoldoende eigen kracht 
ontwikkelen. Daar komt bij dat vrouwen met 
flexibele kontrakten in alle sektoren voorko-
men; dus dan moetje over kennis van al die 
sektoren beschikken. En je krijgt een te gro-
te scheiding tussen bonden waar de (beter 
betaalde) mensen werken met volwaardiger 
kontrakten, en een bond waar dat niet zo is. 
Maar we zeiden wel dat er een heleboel 
witte vlekken zijn, als je kijkt naar bijvoor-
beeld thuiswerksters, huishoudelijke hulpen 
of alpha- hulpen die toch in de grootte van 
de AbvaKabo een te verwaarlozen groep 
vormen wat aandacht betreft. 
In de hele diskussie over de koers van de 
Vrouwenbond blijft het grootste vraagstuk of 
we een bond moeten zijn die in hoofdzaak 
opkomt voor vrouwen met betaalde arbeid 
(in onze situatie voor vrouwen met een 

slecht betaalde arbeidspositie) of moeten 
we opkomen voor de gemeenschappelijke 
belangen van zowel betaald als onbetaald 
werkende vrouwen. 
Persoonlijk heb ik een tijd gedacht datje die 
twee misschien zou kunnen kombineren. 
Maar dat is een ontzettend karwei. Je moetje 
ook afvragen wat de bond aan kan aan ver-
andering. Gaandeweg het hele proces ben ik 
gaan inzien dat dat niet lukt. We zullen op dit 
moment dus echt een keus moeten maken: 
wat gaan we uitbouwen, welke weg gaan we 
op. De scherpte ligt echt op deze twee pun-
ten. 

 
Nu staat in de statuten dat we in het bij-
zonder opkomen voor vrouwen die de 
onbetaalde arbeid verrichten. We willen 
aan het kongres voorleggen om dat te 
gaan verbreden, om te zeggen dat we op 
willen komen voor de algemene belangen 
van zowel onbetaald als betaald werkende 
vrouwen. We willen ernaar streven de posi-
tie van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. Waarbij het belangrijk is dat 
ook de voorwaarden waaronder vrouwen 
onbetaald en betaald werken, verbeterd 
worden. 
Dat is weliswaar geen omwenteling, maar 
wel een verandering in de lijn. Het is dan 
ook noodzakelijk dat de Vrouwenbond wat 
steviger met andere vakbondsvrouwen 
gaat samenwerken. En uiteraard anders-
om. Wantje ziet dat vakbondsvrouwen 
nauwelijks lokaal of regionaal georgani-
seerd zijn. De Vrouwenbond biedt die mo-
gelijkheid wel, zonder datje de knok hoeft 
te leveren met mannen of binnen een 
struktuur. Dat zou over en weer verster-
kend kunnen en moeten werken. Door 
elkaars positie te benutten en ook van 
elkaar te weten datje een beroep op elkaar 
kunt doen." 
 
Voortzetting van het huidige beleid - met 
die uitbreiding, want de Vrouwenbond kent 
nu alleen de afdelingenlijn - betekent dus 
dat dat vertaald moet worden in statuten 
en doelstellingen. 
 
Het laatste woord nog niet gezegd 
Het ziet er niet naar uit - ook al gezien de 
resultaten van het scholingsprojekt - dat 
het kongres in mei zal kiezen voor omvor-
ming tot een ‘vrouwenvakbond’. De kom-
missie “Toekomst" en het centraal bestuur 
pleiten daar ook niet voor. 
Maria: “Dat is op dit moment geen haalba-
re optie. Ook binnen de FNV niet. Maar we 
hebben die mogelijkheid wel open gelaten. 
Sowieso om de diskussie scherp te kun-
nen voeren. Maar ook omdat we niet uits-
luiten dat we over een jaar of vijf moeten 
zeggen, dat dat toch nodig is. Als we zien 
dat in de (arbeids)positie van vrouwen te 
weinig verandert." 
 
Op zich een realisties standpunt. Maar de 
vragen die nu gesteld zijn, de problemen 
en knelpunten zullen dan weer keihard 
terugkomen. En machtsvorming buiten de 
betaalde arbeid blijft een moeilijke kwestie. 
 
Hans Fransen van de Putte  
(Foto Chris Pennarts) 
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