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Laten we wel zijn - europese konferentie 

Mag het een onsje minder zijn? 

Onder de naam "Organizing theOnder de naam "Organizing theOnder de naam "Organizing theOnder de naam "Organizing the    

Change" werd van 7 tot en met 9Change" werd van 7 tot en met 9Change" werd van 7 tot en met 9Change" werd van 7 tot en met 9    

oktober 1994 een europese "Workoktober 1994 een europese "Workoktober 1994 een europese "Workoktober 1994 een europese "Work    

Hazards" konferentie gehouden inHazards" konferentie gehouden inHazards" konferentie gehouden inHazards" konferentie gehouden in    

Rimini (ItRimini (ItRimini (ItRimini (Italië). 'Work hazard' staat vooralië). 'Work hazard' staat vooralië). 'Work hazard' staat vooralië). 'Work hazard' staat voor    

arbeidsrisiko, een vraagstuk dat we inarbeidsrisiko, een vraagstuk dat we inarbeidsrisiko, een vraagstuk dat we inarbeidsrisiko, een vraagstuk dat we in    

Nederland meestal aanduiden metNederland meestal aanduiden metNederland meestal aanduiden metNederland meestal aanduiden met    

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (VGW).Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (VGW).Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (VGW).Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (VGW).    

Hier een paar impressies.Hier een paar impressies.Hier een paar impressies.Hier een paar impressies.    

H 

ET WAS DE VIJFDE konferentie. In 1987 
vond de eerste plaats in Straatsburg, 

de tweede was ook in deze europese 
stad. Daarna volgde in 1990 Kopenhagen 

en in 1992 Sheffield. Deze konferenties 

worden georganiseerd door "The European 
Network for Better Work Environment". Een 

netwerk van deskundigen en werknemers uit 
europese landen dat ijvert voor een betere 

werkomgeving. De nederlandse 'afdeling' 
heeft de naam NetWerk gekregen. 

Over werknemers 

NetWerk streeft een samenstelling na die 
voor de helft bestaat uit deskundigen 

(beleids- en scholingsmedewerkers van 
vakbonden, wetenschapswinkels, onder- 

zoeksinstituten enzovoort) en voor de 

andere helft uit werknemers en werkneem- 

sters uit zo veel mogelijk sektoren. In Rimini 

was helaas de tweede groep ondervertegen- 

woordigd. Een scheve verhouding die 

bijvoorbeeld bij de italiaanse delegatie nog 

veel sterker was, grotendeels 

(bedrijfs)artsen. Een bekend probleem bij 

(inter)nationale en andere bijeenkomsten 

waardoor het al gauw over werknemers gaat. 

Jammer dat sommige nederlandse bonden 

geen belangstelling bleken te hebben. 
Overigens was voor Italië gekozen om 

kontakten te kunnen leggen met zuid- 

europese landen; buiten het gastland waren 

deze landen echter nauwelijks of niet 
vertegenwoordigd. 

Twee werelden 

In Sheffield was besloten dat op de volgen- 

de konferentie een 'sektormeeting havens' 

zou plaatsvinden. Dit soort meetings binnen 

de konferentie is bedoeld om mensen uit 

dezelfde sektor met elkaar in kontakt te 

brengen, zodat ervaringen uit de praktijk 

kunnen worden uitgewisseld. Daaruit 
kunnen doorlopende kontakten voortkomen. 

Ondergetekende en Harry Kappelhof (beiden 

werkzaam in de amsterdamse haven) 

vertegenwoordigden (met een beleidsmede-

werker) de Vervoersbond FNV. Om ons niet 
duidelijke reden was de sektormeeting omgezet 

in een 'workshop', waarschijnlijk omdat de 
italiaanse deelnemers (één havenwerker en 

negen deskundigen, vooral artsen) het wilden 
hebben over de europese regelgeving en niet 

over de arbeidspraktijk. Voor de twee Denen 
(één uit de scheepsbouw) lag dat gelukkig 

anders (dat leverde weer een ander probleem 
op, omdat zij moeizaam engels spraken). Wij 

wilden het hebben - en dat is ons ook wel gelukt 
- over de jarenlange herstrukture- ring in de 

havens en de tweedeling onder de werknemers 

die daarvan in veel sektoren het gevolg is. Een 

kleine, vaste kern en een groot leger van 

inhuurkrachten. Voor die kern zijn de VGW-

problemen aardig afgedekt via onder andere de 

ARBO-wet. Voor de ingehuurde krachten is dat 

niet zo; zij zijn afhankelijk van wat er in de 

bedrijven geregeld is. 

Onze bijdrage bestond uit een pleidooi voor 

'gelijke arbeidsomstandigheden voor vaste en 

ingehuurde arbeid'. Uitgangspunt was daarbij 
een "Europees Havenwerkers Handvest" dat 

door de ITF (Internationale Vervoersbonden) 
tijdens een vergadering van europese 

havenwerkersbonden in november 1990 in 
Rotterdam werd aanvaard. Een citaat: 

"Tewerkstelling van losse arbeidskrachten is 
gebaseerd op de zwakke positie van deze 

werkers en op een steeds verder toenemen- 

Harry Kappelhof (r) te midden van italiaanse 
artsen, op tafel ook Solidariteit (achterkant nr 

62); Hans Hekking zat in de zaal - - - - - - - - - - - - - - -  
de concurrentie met als gevolg een neer-

waartse druk op de inkomens en arbeidsom-

standigheden in de havens en daarmee 

verbonden transportsectoren." De diskussie is 

gevoerd, maar was eigenlijk een ontmoeting 

van twee werelden. Niet oninteressant, maar 

wel vrijblijvend. Kortom een gemiste kans. Ter 

plekke konden we er niet veel meer aan 
ombuigen. 

'Activists' 

Wat mij dwars zat - en 'tot mijn genoegen' mij 

niet alleen - was de poenerige entourage in het 
land dat toen nog van Berlusconi was. Een vijf-

sterren-hotel met luxueuze maaltijden. Alle 

praktiese kanten van de organisatie waren 

uitbesteed. Hard werkende mensen - 

hostesses en tolken - die op een konferentie 

over gezonde arbeid zich in de stress werkten 

en geen idee hadden waar de konferentie over 

ging. Bij de bedrijfsbezoeken die heel 

informatief kunnen zijn, waren er geen 

diskussies ingelast met werknemers. We 

kregen een praatje te horen van de 

bedrijfsleiding. Eén van de geplande bezoeken 

bleek afgelast, de reden die we achteraf 

hoorden: er werd gestaakt! Niemand was op 
het idee gekomen dat juist een staking een 

uitgelezen mogelijkheid is om over 
arbeidsomstandigheden meer te weten te 

komen en ... 
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solidariteit te betuigen. Natuurlijk waren er heel 

wat mogelijkheden om met mensen uit allerlei 
landen in gesprek te komen. En dat gebeurde 

ook, als het ware langs de officiële konferentie. 
Met onze workshop hadden we het kennelijk 

niet getroffen, want van andere Nederlanders 
heb ik meer positieve ervaringen gehoord (zie 

bijvoorbeeld het artikel in dit thema van Peter 
Rozemond over arbeidsstress en het kader 

"twee kwaliteiten"). Dat neemt niet weg dat aan 
het einde van de konferentie de kritiek 

algemeen was. Op initiatief van de engelse 
delegatie was er een 'activists meeting' 

georganiseerd. Daaraan namen vooral de 
mensen deel die aan de wieg hebben gestaan 

van deze konferenties. Denen, Duitsers, 

Engelsen en Nederlanders. Er werd onder meer 

een verklaring voorgelezen van de tolken, die 

hun verbazing uitspraken dat ze zo onderbezet 

en daardoor overbelast hun werk moesten 

doen. Duidelijk werd in ieder geval dat de 'acti-

vists' deze unieke mogelijkheid van interna-

tionale kontakten en uitwisseling van kennis en 

ervaringen weer in eigen handen zullen nemen. 

Als de volgende konferentie inderdaad in 

Nederland komt, is mijn aanbeveling: minder 

dekorum, meer werknemers en meer inhoud. 

Hans Hekking 

Twee kwaliteiten 
Drie leden van de redaktie van Solidariteit - 

Hans Boot, Lex Wobma en Jeroen Zonneveld 

- verzorgden in Rimini een workshop over de 

stelling dat in managementsystemen als 

Integrale kwaliteitszorg' de kwaliteit van de 

arbeid ofwel een restpost is ofwel wordt 

aangetast ("Two qualities, but not the 

same"). Scherper gezegd: kwaliteitssyste- 

men als 'nieuw arbeidsrisiko'. 

Ze werkten die stelling uit met behulp van 

onderzoeksmateriaal uit de schoonmaakin- 

dustrie en het resultaatverantwoordelijk 

management bij de PTT-postbestelling. 

De diskussie in de workshop (Duitser, 

Engelsman, Fransen, Italiaan en Nederlan- 

ders) ging voornamelijk over de mogelijke 

tegen-strategieën van de vakbeweging. Dit 

gebeurde via een door de canadese bond van 

werkers in de auto-industrie samengestelde 

'gids bij reorganisaties' en een overzicht van 

de verschillende strategieën in de ameri- 

kaanse vakbeweging (samenwerking 

tegenover oppositie). Op die strategieën zal 

in een volgend nummer van Solidariteit 

teruggekomen worden. 


