
Solidariteit nr. 38, april 1990  1 

http://www.solidariteit.nl/nummers/38/inhoud.html  

 

 
 

 
 

 
 
 

Uitkeringsgerechtigden en vakbeweging  

Nu werk, morgen WAO  

 

Het initiatief tot de oprichting van de groep is 
mede genomen vanuit de rooms-katholieke 
Bonifatiusparochie, die onder meer de ruim-
te ter beschikking stelt. Ook andere kerken 
en het Wijkopbouworgaan in de Oosterpark-
buurt steunen de groep financieel. De groep 
staat echter uitdrukkelijk open voor mensen 
van alle gezindten. 
Een aantal mensen uit de WAO-groep is 
tevens aktief in het "Hulp- en informatiecen-
trum'’, dat zich niet alleen richt op WAO-ers 
maar op alle buurtbewoners die te maken 
hebben met uitkeringen en sociale zeker-
heid. Zij kunnen terecht met al hun vragen, 
klachten, formulieren, enzovoort. Als de 
groep er zelf niet uitkomt, worden de uitke-
ringsgerechtigden doorverwezen naar de 
juiste instantie. 
 
Sociale kontrole 
Onze gesprekspartners noemen een aantal 
problemen waarmee WAO-ers nog steeds te 
maken hebben: 
"Op de eerste plaats is het arbeidsethos van 
oudere mensen een ballast. Van de ene op 
de andere dag ontdekken zij dat ze geen 
waarde meer hebben voor het produktiepro-
ces, waardoor ze met hun tijd geen raad 
weten. In het begin zijn de meesten van hen 
ervan overtuigd dat ze nog aan de slag kun-
nen, maar dan komt al gauw de kater wan-
neer zij worden opgenomen in de 
‘uitkerings/formulieren- burokratie’. 
Op de tweede plaats wordt de terugval in 
inkomen als een probleem ervaren, omdat 

Wat hebben uitkeringsgerechtigden te verwachten van de vakbeweging? Met onder andere 

deze vraag hadden wij een gesprek met een groep WAO-ers, verenigd in WAO- groep "De 

Eik” in de amsterdamse Oosterparkbuurt. 

De groep bestaat uit 45 leden (mannen en vrouwen) en is al acht jaar aktief. Uitgangspunt is 

dat ze zichzelf niet zielig vinden en ook niet altijd in de put zitten. Er wordt veel aan ontspan-

ning gedaan, van biljarten en kaarten tot dagjes uit met de hele groep. Dat is een goede 

mogelijkheid om met elkaar in kontakt te komen en ervoor te zorgen dat WAO-ers niet in een 

isolement raken. Maar alleen voor ontspanning heb je geen WAO-groep nodig, dus worden 

ook allerlei andere aktiviteiten ontplooid. Dat varieert van hulp bij gesprekken met werkge-

vers, GAK, GMD, enzovoort en de invulling van formulieren tot de organisatie van tema- bij-

eenkomsten met een spreker.  
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de mensen gewend zijn aan een vast uitga-
venpatroon. De WAO is weliswaar 70 procent 
van het laatstverdiende loon (was 80 pro-
cent), maar daar worden het overwerk, de 
gratifikaties, enzovoort niet bijgeteld. 
Verder is er zo langzamerhand een klimaat 
ontstaan waarin uitkeringen niet meer als 
een recht worden gezien, maar als een gunst 
met de bijpassende sociale kontrole. Er 
wordt op je gelet en bovendien kan het ver-
moeden van fraude anoniem aan uitkerings-
instanties worden doorgegeven. 
 
Erkenning 
Dan ondervinden WAO-ers ook vaak proble-
men wanneer niet duidelijk te zien is dat ze 
arbeidsongeschikt zijn. Vaak word je alleen 
serieus genomen als je zichtbaar invalide 
bent. Terwijl steeds meer mensen ook om 
psychiese redenen worden afgekeurd. Zij 
krijgen problemen met de eisen die het pro-
duktieproces aan hen stelt. Zij kunnen het 
tempo niet meer bijbenen, terwijl hun kennis 
en vaardigheden snel verouderen. Kortom, 
het produktieproces wordt niet aan de mens 
aangepast, maar de mens aan de produktie. 
Tot slot is er nog een proces van herkeurin-
gen aan de gang, waarbij mensen gedeelte-
lijk arbeidsgeschikt worden verklaard. Die 
mensen zouden voor dat deel dan moeten 
gaan werken, maar dat werk is er meestal 
niet Vervolgens worden zij dus gedeeltelijk 
werkloos en zitten dan voor een deel in de 
WAO en voor een ander deel in de WW. Op 
den duur vindt daardoor een bijstelling van 

de totale uitkering op bijstandsnivo plaats. 
Tot nu toe gaat het bij de herkeuringen om 
mensen van 28 tot 35 jaar. Ondertussen zijn 
ze gevorderd tot de 29- jarigen. Maar wij zijn 
ervan overtuigd dat niemand buiten schot 
blijft en uiteindelijk iedereen in de bijstand 
zal belanden." 
 
Stadspas 
Het organiseren van WAO-ers tegen alle 
verslechteringen gaat moeizaam. Er bestaat 
nog steeds een Landelijk WAO-beraad, waar-
in ook "De Eik” is vertegenwoordigd. "Het 
WAO- beraad is een log burokraties apparaat 
dat het drukker heeft met vergaderen dan 
met het organiseren van de strijd tgen ver-
slechteringen." 
Over de politiek is de groep ook duidelijk: 
"Daarvan is ook weinig heil te verwachten. In 
plaats van strijd te voeren voor verhoging 
van de uitkeringen en het toegankelijk ma-
ken van basisvoorzieningen krijgen uitke-
ringsgerechtigden in Amsterdam een zoge-
naamde Stadspas. Daarmee kunnen we 
met korting deelnemen aan het kulturele 
leven in de stad. Maar met die Stadspas 
worden we als uitkeringsgerechtigden alleen 
maar verder gestigmatiseerd. Omdat we iets 
aan de problemen en de positie van uitke-
ringsgerechtigden willen doen, nemen we 
samen met een groot aantal andere organi-
saties deel aan het komitee Amsterdam 
tegen Verarming. Met dat komitee zullen we 
ook vanuit Amsterdam meedoen aan de 
landelijke manifestatie van de 'Arme kant 
van Nederland' op 19 mei aanstaande in 
Den Haag." 
 
Kollektlef lidmaatschap 
Maar wat hebben uitkeringsgerechtigden, in 
dit geval WAO-ers, nu nog van de vakbewe-
ging te verwachten? 
"Wij vinden dat de vakbeweging zich in het 
algemeen veel te veel richt op werkenden en 
de uitkeringsgerechtigden heeft laten vallen. 
Een aantal bonden doet wel wat met aanvul-
ling van de WAO-uitkering via de CAO, maar 
centraal krijgen we de indruk dat men zich 
heeft neergelegd bij de bestaande situatie. 
Dat is vrij kortzichtig, want de werker van nu 
is de uitkeringsgerechtigde van morgen. 
De vicieuze cirkel van: de bond doet alleen 
wat voor je als je lid bent - en: ik word geen 
lid omdat de bond niets voor me doet, zou 
doorbroken moeten worden. De vakbond 
zou ook mensen die geen lid zijn moeten 
helpen. Dit geldt zeker voor de Vakbondswin-
kels, waar steun voorop moet staan. Dan 
wordt er tenminste reklame gemaakt en 
worden mensen vanzelf wel lid. 
Gezien de financiële situatie van veel WAO-
ers zou het bijvoorbeeld ook mogelijk moe-
ten zijn om als WAO-groep kollektief lid te 
worden van de vakbond." 
 
Hans Hekking  
(Vervoersbond FNV) 
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