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FNV 2000 is nog ver weg 

Radikale reorganisatie FNV

 
Het rapport heet "Investeren in verhoging van 
de organisatiegraad", met als ondertitel "Een 

bijdrage aan de diskussie over de modernise-
ring van de FNV". Het is van de hand van Ruud 
Vreeman, voorzitter Vervoersbond FNV. Hoewel 
kennelijk niet gewenst, toch maar een poging 
'gewone leden' aan die diskussie te laten 
deelnemen. Eerst maar een korte samenvat-

ting van het rapport. 

Dalende organisatiegraad 
Het ledental van de FNV-bonden neemt weer 
toe, maar blijft duidelijk onder het nivo van de 
tweede helft van de zeventigerjaren. Alarme-
rend is dat deze toename achterblijft bij de 

groei van de beroepsbevolking. De daling van 
de totale organisatiegraad zet dus door; in 
1975: 39 procent, in 1987: 29 procent. Het 
aandeel daarin van de FNV is minder dan 60 
procent, waarbij het aantal uitkeringsgerechtig-
de leden stijgt. Daarbij komt dat de organisa-

tiegraad per sektor sterk uiteenloopt. In cijfers 
van 1985. Hoog{66,5 procent) in de havens 
(Vervoersbond) en bij de drukkerijen en 
uitgeverijen (52 procent; Druk en Papier en 
Dienstenbond). Gemiddeld in de voedingsindu-
strie (26 procent; Voedingsbond en Industrie-
bond), bij de overheid (25 procent; AbvaKabo) 

en in de metaal (23 procent; Industriebond). 
Laag in gezondheidszorg en welzijnswerk (8 
procent; AbvaKabo) en banken (4 procent; 
Dienstenbond). 
Het in 1987 gestarte projekt FNV 2000 zou op 
deze negatieve ontwikkeling een antwoord 

moeten zijn. Dat projekt stagneert door gebrek 
aan financiële middelen, preciezer gezegd door 
een ongelijke verdeling ervan. Van het totale 
vermogen van de FNV (centrale, bonden en 
weerstandskassen) beheren de Industriebond 
en Bouw- en Houtbond 70 procent, terwijl ze 

Eigenlijk is het ontzettend irritant in de 

krant te moeten lezen dat in de 

federatieraad van de FNV uitvoerig 

gesproken is over een "radicale reorgani-

satie" van de struktuur van de vakcentrale. 

De krant licht een stuk toe dat je niet kent, 

en citeert van alles en nog wat. De 

volgende dag staan er reakties in van 

verschillende bondsvoorzitters. Een dag of 

tien later komt dat zelfde stuk ter sprake in 

het blad van je bond. Weer citaten, plus een 

kommentaar van 

de voorzitter, die het met bepaalde 

onderdelen eens en met andere oneens is. 

Als je het betreffende rapport aanvraagt, 

blijkt het intern te moeten blijven. In een 

mengeling van 'bekijk het 

maar' en 'dat is toch te dol' krijg je 

uiteindelijk een kopie in handen. En een 

beetje schijnheilig ben je trots op de 

multinational Rank Xeros. 

gezamenlijk minder dan 40 procent van de 

leden organiseren. Het zijn deze twee bonden 
die zorgen voor de groei van het vermogen; van 
500 miljoen in 1982 naar 700 miljoen in 
1987. Naast deze 'rijke' bonden, die rijker 
worden, zijn er 'arme' bonden die armer 
worden. Dat laatste geldt met name voor de 

Dienstenbond en Vervoersbond. 

Vicieuze cirkel 
Zo ontstaat er een situatie dat bijvoorbeeld de 

Dienstenbond èn arm ter èn een grote sektor 

bestrijkt, èn overal een lage organisatiegraad 

heeft. Dat wil zeggen zeer gunstige groeimoge-

lijkheden en zeer ongunstige bestedingsmoge-

lijkheden. In tegenstelling tot de rijke bonden is 

het voor de Dienstenbond dus niet mogelijk om 

in de ene goed draaiende deelsektor geld vrij te 

maken voor de financiering van een andere 

slecht draaiende (groei)sektor. Een patstelling 

dus, die in mindere mate ook voor enkele andere 

bonden geldt en de ledenaanwas voor de FNV als 

geheel blokkeert ("De ketting is immers zo sterk 

als de zwakste schakel"). Die patstelling wordt 

nog eens versterkt door het feit dat de rijkere 

bonden aanzienlijk minder groeimogelijkheden 

kennen, in 'verzadigde' sektoren opereren 

(bijvoorbeeld de bouw en grafiese sektor). Met 

andere woorden, aan de ene kant relatief veel 

geld met beperkte mogelijkheden tot 

ledenwerving. En aan de andere kant geen geld 

en een kansrijke werving. Als aan deze 

ongelijkheid niets gebeurt, dreigt een doorzet-

tende daling van de organisatiegraad en een 

verlies aan representativiteit van de vakbewe-

ging. 

De regel dat bonden niet op elkaars werkterrein 
komen (Vreeman spreekt van "kartelafspraken"), 

verhindert echter dat deze vicieuze cirkel 
doorbroken wordt. Daarom komt Vreeman met 
het voorstel voor een Participatiemaatschappij 
FNV. Een beleggingsmaatschappij die het 
mogelijk moet maken dat rijke bonden kansrijke 
wervingsprojekten van arme(re) bonden 

adopteren. Lukt het projekt, dan krijgen de 
geldverschaffers een hoge rente. Mislukt het, 
dan ontvangen ze niets. Een overheveling waarbij 
de adopterende bond zeggenschap krijgt over 
het betreffende projekt. 

Schaalvergroting 
Deze overheveling van gelden tussen bonden en 
de mogelijke overname van groeisektoren 
kunnen de weg vrij maken voor een herverdeling 
van het werkterrein van bonden. Maar in deze 
"ruilverkaveling" zal een samenhang 
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aangebracht moeten worden die aansluit op de 
struktuur van de nederlandse ekonomie. Dat is 
de basis voor een veel verdergaand voorstel. 
Namelijk een bundeling van bonden, die in de 

richting gaat van drie 'super'bonden voor de 
volgende sektoren: overheid - industrie - 
diensten. In tegenstelling tot de dienstensektor 
hebben de andere twee sektoren al een proces 
van schaalvergroting achter de rug. Zo'n proces 
van konsentratie zou de huidige Dienstenbond, 

Vervoersbond, Horecabond en Bouw- en 
Houtbond bij elkaar kunnen brengen. 

De vakcentrale FNV zou in deze nieuwe struktuur 
een aantal "kerntaken" dienen uit te voeren. 
Genoemd worden "maatschappelijke 
positionering" (zorgen voor de identiteit van de 

FNV, waarin het FNV-lidmaatschap centraal 
staat) - "beleidsontwikkeling" (gericht op 'de 
politiek' en werkgeversorganisaties) - "beleid 
t.a.v. specifieke categorieën leden" (steun aan 
bonden bij organisatieontwikkeling) - "tweede-
lijnsdienstverlening" - "koördinatie en sturing" 

van de beschreven reorganisatie. Tot zover het 
rapport "Investeren in verhoging van de 
organisatiegraad". 

FNV 2000 
Bij de diskussie over FNV 2000 speelde de 
reorganisatie van de struktuur van de FNV al een 

belangrijke rol. Onder protest van de Bouw- en 
Houtbond werd deze kwestie 'geparkeerd'. Deze 
bond had in 1984 al aangedrongen op een 
grondig onderzoek naar de neergang van het 
ledental, waarbij in de oplossing een aanpassing 
van de organisatiestruktuur betrokken diende te 

worden. Met name de Industriebond en 
AbvaKabo zagen daar niets in. Later viel het 
besluit de struktuur aan te pakken wanneer 
deze blokkerend zou werken op de realisering 
van FNV 2000. Deze fase is nu kennelijk 
aangebroken. Op verzoek van Stekelenburg is 

Vreeman met een rapport gekomen. Dat lijkt 
niet geheel toevallig. Stekelenburg en Draijer 
hebben met een aanval op de zelfstandige 
bedrijfsgroepen binnen de Vervoersbond hoog 
ingezet bij de oplossing van de konflikten binnen 
deze bond. 

 

Naar bedrijfsbonden 
Op zich is een aanpassing van de struktuur van 
de vakbeweging, ook een forse aanpassing, 
alleen maar toe te juichen. Een alerte reaktie op 

de wijzigingen in de struktuur van de ekonomie 
kan daarvoor bijvoorbeeld een prima aanleiding 
zijn. De geschiedenis van de vakbeweging laat 
daarvan verschillende voorbeelden zien. 
Zo waren de eerste vakorganisaties in de 
tweede helft van de negentiende eeuw 

plaatselijk en inderdaad organisatie rond een 
'vak'. Ook de eerste bundeling van vakorgani-
saties bleef plaatselijk. Een landelijke vakbond 
zien we reeds in 1866 bij de typografen, ook al 
beperkte deze zich tot een aantal grote(re) 
steden. 

De diskussie over de omvorming van organisatie 
'per vak' naar 'per bedrijf' begeleidt de 
ontwikkeling van de vakbeweging gedurende de 
eerste helft van deze eeuw. Knopen worden pas 
doorgehakt na de tweede wereldoorlog. De 
Eenheids Vak Centrale (EVC) was daarin 

voorgegaan. Vanaf haar start waren in deze 
strijdbare centrale de bedrijfsbonden (eenheid 
van alle arbeiders) de grondslag van de 
organisatie; zo ook wat later bedrijvenwerk gaat 
heten. 
In 1950 besloot het NVV tot bedrijfsbonden 

(organisatie op bedrijfs- en bedrijfstaknivo, 
ongeacht het beroep). Dit gebeurde voor een 
belangrijk deel onder invloed van de 
korporatieve reorganisatie van het nederlands 
bedrijfsleven. De deelname op staatsnivo aan 
de 'herordening' van de arbeidsverhoudingen - 

samen met de protestantse en katholieke 
vakcentrales - versterkte de centralistiese 
organisatie van de nederlandse vakbeweging en 
de dominante positie daarin van de 
vakcentrales. 
 
Geen kolommen-struktuur 
In de periode daarna zette de reorganisatie 
naar grotere bedrijfstakbonden zich door. 
Transport en spoor gingen samen, evenals 
onder andere konfektie en textiel en bouw- en 
houtbedrijf. 

In 1967 werd binnen het NVV een 
struktuurwijziging voorgesteld, die een grote 
overeenkomst vertoont met de huidige 

voorstellen. Een indeling in een beperkt aantal 
kolommen met elk ongeveer evenveel leden. 
Alle bestaande bonden zouden opgeheven 
moeten worden en het totale ledenbestand 

herverdeeld. Voor deze forse ingreep werden 
verschillende redenen aangevoerd. 
Verbetering van het kontakt met de leden. 
Aansluiting op de behoeften en belangen van 
verschillende beroepsgroepen. Herstel van de 
eenheid. Aantrekkingskracht van kategorale 

organisaties. Financiële problemen. Eisen van 
efficiëntie. En niet in de laatste plaats de 
versnelde technologiese vernieuwingen en 
schaalvergroting van de bedrijven. Het kwam 
er niet van. Een kompromis van NVV-voorzitter 
Kloos kreeg wel een meerderheid, maar werd 

vanwege de grote minderheid van tegenstan-
ders niet doorgevoerd. Zijn voorstel kwam neer 
op een sterke centralisatie op het terrein van 
financiën en administratie en een gedecentrali-
seerde belangenbehartiging op bedrijfsnivo. 
Een mengeling van demokratiese en 

burokratiese argumenten (bij voor- en 
tegenstanders) voerde de reorganisatie naar de 
ijskast. Aan de ene kant werd gevreesd dat de 
afstand tussen bestuurders en leden versterkt 
en de herkenbaarheid voor leden verzwakt zou 
worden. Aan de andere kant werd de vakbond 

als instituut gekoesterd; de instandhouding van 
de organisatie als doel in plaats van middel. De 
toenmalige ABVA deelde in 1969 mee "het 
liefst in het ouderlijk huis" te willen blijven en 
dreigde bij aanvaarding van de voorstellen 
"misschien zelf ergens een flatje" te betrekken. 

De fusieprocessen van NVV-bonden gingen wel 
door, zo werd in 1972 de Industriebond 
opgericht, een samensmelting van de ANMB, 
de Eendracht en ABC. Later, in 1976, ging het 
NVV samen met het NKV op in de huidige FNV. 

 
Achterhaalde grenzen 
Terug naar het rapport "Investeren in verhoging 

van de organisatiegraad". De aanleiding is zeer 

duidelijk. Nadrukkelijker dan in de tweede helft 

van de zestiger jaren lopen de grenzen tussen 

de bonden achter op een reeks van ontwikke-

lingen in de ekonomiese struktuur van het 

kapitalisme in het algemeen en de arbeidsver-

houdingen in het bijzonder. 

Weliswaar heeft elke bedrijfstak en uiteindelijk 
elk bedrijf of instelling specifieke kenmerken, 

waaronder niet te vergeten de krachtsverhou-
dingen. De toenemende vervlechting van 
traditoneel door bonden gescheiden sektoren is 
echter onmiskenbaar. Dat geldt voor de media-
industrie (grafiese sektor, radio/televisie, 
journalistiek), waarin nu Druk en Papier, 

Dienstenbond, NVJ en voor wat betreft de 
papierproduktie de Industriebond werkzaam zijn. 
Voor het vervoer (transport, opslag, distributie; 
water/weg/lucht, gekomputeriseerd tot in de 
detailhandel). Voor de versnelde ontwikkeling in 
de telekommunikatie, waar producenten 

(Philips) en 'gebruikers' (PTT) elkaar steeds meer 
naderen. En dan hebben we het nog niet over het 
openbaar vervoer waar AbvaKabo en 
Vervoersbond opereren, over het onderwijs 
(AbvaKabo en ABOP), de overlappingen van 
Industrie- en Voedingsbond en van Bouw- en 

Houtbond en Industriebond, enzovoort. En wat te 
denken van bijvoorbeeld de 
verzelfstandiging/privatisering van de PTT, nu 
nog AbvaKabo. Voeg daaraan toe de kleinere 
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bonden als Politiebond, Horecabond en VVCS, en 
er is een legio aantal redenen voor een 
reorganisatie naar een kleiner aantal bonden. 

Er is meer nodig 
Tot zover is voor een reorganisatie dus alle 
begrip op te brengen. De overwegingen zijn 
echter voornamelijk van financiële en technies- 
organisatoriese (doelmatigheid) aard. Dat is dan 
ook de hoofdlijn in het rapport van Vreeman. Of 
dat zal leiden tot een aanzienlijke ledenwinst 

hangt echter af van andere wijzigingen in de 
struktuur (demokratie) en vooral in het beleid 
(strijdbaarheid) van de FNV en bonden. 
Van groot belang hierbij, en onderbelicht in het 
rapport van Vreeman, Is de om zich heen 
grijpende flexibilisering. Een rechtstreeks gevolg 

van aktuele wijzigingen in de organisatie van de 
arbeid. Het aantal flexibele arbeid(st)ers blijft 
toenemen. Door hun veelal marginale positie zijn 
ze door de vakbeweging moeilijk te organiseren. 
Een zeer herkenbaar offensief gericht op 
terugdringing van de flexibilisering, inklusief een 

overtuigende belangenbehartiging, is minstens 
zo voor de hand liggend als een reorganisatie 
van de struktuur van de vakbeweging. 

Nog heel wat te bepraten 
Tot slot een paar opmerkingen die hopelijk in de 

komende nummers van Solidariteit een nadere 
uitwerking krijgen. 
• De Participatiemaatschappij FNV zou een 
breekijzer moeten zijn om het beschikbare geld 
te brengen waar het nodig is. Met rente en 
zeggenschap voor de 'rijke' bonden als 

glijmiddel. Een prachtig werk- en karrièreterrein 
voor 'financial managers' en misschien een 
overtuigend gebaar naar de beheerders van de 
verschillende bondsapparaten. Wat het te 
maken heeft met inzicht in de gezamenlijke 
belangen van bonden en leden en dus met 

solidariteit is uiterst onduidelijk. 
• Een reorganisatie naar een beperkt aantal 
'superbonden' zal gepaard dienen te gaan met 
herkenbare en demokratiese organisatievor-
men op deelgebieden. Een serieus gevaar is een 
versterking van het centralisties karakter van de 

vakbeweging en een verdere onderdompeling 

van leden in anonieme strukturen. Kategorale 
organisaties kunnen daar dan hun voordeel 
mee doen. 
• Hoe de reorganisatie ook gaat uitpakken, 

essentieel is en blijft de kracht van de 
vakbeweging op het nivo van bedrijf en 
instelling. Vreeman zal dat niet betwisten. Wat 
ons betreft, is ook daar een "radicale reorgani-
satie" niet ongewenst. 
• De bestaande bonden verschillen in veel 

opzichten. Bijvoorbeeld meer of minder 
toegankelijk, meer of minder breed georiën-
teerd, meer of minder demokraties, meer of 
minder strijdbaar. De vakbeweging is dag in dag 
uit betrokken in reorganisaties. Eén van de 
lessen uit die ervaringen zal toch wel zijn dat de 

hoogste verworvenheden in de betreffende 
organisaties uitgangspunt moeten zijn. 
Nivellering naar boven dus. 
• Het nog steeds groeiend aantal uitkeringsge-
rechtigde leden verplicht de vakbeweging hun 
organisatievorm en belangenbehartiging hoog 

op de agenda te plaatsen (zie thema "Uitke-
ringsgerechtigden en vakbeweging" in nummer 
38 van Solidariteit). 
• Het is zeer onduidelijk wat de positie van de 
Vrouwenbond in een nieuwe struktuur zal 
worden. Vreeman maakt er een korte opmer-

king over. Hij werpt de vraag op of de Vrouwen-
bond "medeorganisator" en medeonderhande-
laar zou moeten zijn in de sektoren met 
thuiswerk, flexibele kontrakten of kleine 
deeltijdbanen ("dubbellidmaatschap voor 
enkete prijs"). De Vrouwenbond kongresseert in 

de maand mei over een mogelijke koerswijzi-
ging (zie Solidariteit nummer 38). We zijn 
benieuwd. 
• Een min of meer vergelijkbaar probleem doet 
zich voor bij de in maart 1990 opgerichte 
nieuwe jongerenorganisatie, FNV Jongeren, die 

net een plaats in de federatieraad gekregen 
heeft. Is dat nu al tijdelijk? 
• Vreeman vreest terecht bij ongewijzigd beleid 
en een eventuele nieuwe ekonomiese neergang 
een daling van de organisatiegraad tot onder de 
20 procent. In dezelfde alinea doet hij echter 

wat luchtigjes over een mogelijk anti-
vakbondsbeleid à la Thatcher. In het boekje van 

Solidariteit "Laten we de vakbeweging 
uitdrijven" hebben we aangegeven dat binnen 
de nederlandse verhoudingen inderdaad een 
thatcheriaanse wetgeving niet voor de hand ligt. 

We geven wel tendenzen in die richting aan. 
Maar vooral vragen we aandacht voor aktuele 
managementsstratgieen die in hun essentie 
anti-vakbeweging zijn. Misschien dat we mede 
daarom erg verbaasd zijn hoe in het overigens 
zeer interessante rapport heel gemakkelijk 

bepaalde managementsredenerin- gen 
overgeplant worden op de vakbeweging. 

Hans Boot 
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