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Hoofdstuk  VI De regionale vakbeweging 

6.1 Inleiding

Na de beschrijving in hoofdstuk IV van het fenomeen ‘Noord-Nederland’, 
volgt nu een schets van het fenomeen ‘regionale vakbeweging’. Om goed zicht te kunnen krijgen op 
de ontwikkeling van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland is het nodig de nationale, sociaal-
culturele context waarvan zij deel uitmaakt, te schetsen. Dat gebeurt hieronder. We beperken ons daarbij 
zoveel mogelijk tot de periode 1960-1992. Als plaatsbepaling volgt hier kort een beschrijving van de 
uitgangssituatie rond 1960.

In de jaren vijftig, gedurende de wederopbouw, was er in Nederland sprake van de zogenoemde ‘geleide 
loonpolitiek’. De vakbeweging schikte zich naar die politiek. De loonkosten werden kunstmatig laag 
gehouden, waardoor Nederland goed kon concurreren op de internationale markten. De vakbeweging 
stemde in met die geleide loonpolitiek, omdat de overheid daadwerkelijk, in tegenstelling tot voor de 
oorlog, verantwoordelijkheid nam voor het streven naar een situatie van volledige werkgelegenheid. In 
principe behoefde de vooroorlogse massawerkloosheid nooit meer terug te keren, waarmee een vurige 
wens van de vakbeweging werd vervuld. De vakbeweging bleek zelfs bereid daarvoor nog verdergaande 
concessies te doen. Zo verklaarde zij het voeren van loonacties als achterhaald en zag zij af van het 
uitbouwen van haar eigen organisatie binnen de (grotere) bedrijven.  
Deze vakbondspolitiek had tot gevolg dat voor de werknemers de noodzaak om zich te organiseren 
steeds minder vanzelfsprekend werd. Op de loonontwikkeling hadden de leden geen invloed meer 
en lokaal en regionaal was de vakbeweging nauwelijks nog zichtbaar. De lokale activiteiten van 
de vakbeweging droogden op tot nog slechts gezamenlijke ledenwerfacties. Er was sprake van een 
toenemende verwijdering tussen de leden en de bestuurders, tussen leiding en leden. 

Vanaf 1960 begon er langzaamaan verandering te komen in de hiervoor geschetste verhoudingen. 

6.2 Vernieuwing na 1960 

In de na-oorlogse periode werd de sleur in het vakbondsleven slechts zelden doorbroken. De staking 
in 1952 bij de Ommelanden in Groningen, waar de bedrijfsleiding zich niets aan centrale afspraken 
gelegen wilde laten liggen, was bijzonder. Maar tevens betrof dit een eerste aanwijzing van hernieuwd 
vakbondsleven. 
In 1960 breekt voor het eerst na de oorlog weer een grote landelijke, door de vakbeweging geleide 
staking uit en wel in de bouwsector. Het gaat om een ingewikkeld conflict, dat meer gericht is tegen de 
regering dan tegen de werkgevers. Het eindelijk weer mobiliseren van de leden werkte voor die bond 
als een bevrijding. Zeker toen het conflict door de bouwbonden werd gewonnen. Dankzij dit conflict 
verdween dan ook het na-oorlogse stakingstaboe. 
Dat ook in de metaal een vernieuwing van het vakbondswerk nodig was, bleek uit een ophefmakend 
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onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. (LULOFS & DIJKSTRA, 1967)  Dat onderzoek wees 
uit, dat jonge metaalbewerkers hun oren nauwelijks nog lieten hangen naar hun vakbond. Hun directe 
omgeving (en daar schitterde de bond nu juist door afwezigheid) bleek veel bepalender te zijn voor hun 
gedrag (binnen de lokale arbeidsverhoudingen) dan de bond. Een duidelijker uiting van de gegroeide 
afstand tussen leiding en leden kon moeilijk gegeven worden. 

In 1963 veranderden de sociaal-economische verhoudingen in Nederland drastisch. Er was in dat jaar 
sprake van een loonexplosie. De vele jaren kunstmatig laag gehouden lonen lieten zich niet langer  
beheersen. Achtergrond daarvan was, dat na 1957 het Nederlandse bedrijfsleven geleidelijk aan weer 
begonnen was met het investeren in nieuwe technologieën. Als gevolg daarvan ontstond er een snel 
groeiende vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten. Die toenemende krapte op de arbeidsmarkt 
leidde al snel tot concurrentie tussen de ondernemers bij het werven van geschoold personeel. Door 
de algehele economische groei waren er (met name in de snel groeiende Randstad) ook nauwelijks 
nog ongeschoolde arbeidskrachten vrij beschikbaar om aan de behoefte aan extra personeel te 
kunnen voldoen. Noch de vestiging van filiaalbedrijven van grote ondernemingen in de noordelijke 
achterstandsregio’s, noch het op grote schaal werven van ‘gastarbeiders’ in de mediterrane landen 
(in eerste instantie uit Spanje en Italië) bood voldoende soelaas. In het Westen ontstond als gevolg 
van die spanningen op de arbeidsmarkt het fenomeen van ‘de zwarte lonen’: er kwamen steeds meer 
koppelbazen op de arbeidsmarkt, waardoor de opwaartse druk op de lonen nog verder toenam. 
In 1963 bleek het systeem van de geleide loonpolitiek daardoor niet meer houdbaar. Een ware loongolf 
overspoelde het land. 
Mede als gevolg daarvan kwamen in de daaropvolgende jaren de onderhandelingen over de 
arbeidsvoorwaarden steeds nadrukkelijker op het niveau van de bedrijfstakken te liggen. En 
daarmee ontstond er binnen die bedrijfstakken ook weer enige ruimte voor ‘beweging’. Om toch de 
loonontwikkeling op de een of andere wijze te ‘beheersen’ ontstond het idee om op nationaal niveau 
jaarlijks tussen overheid (werkgevers) en vakbeweging een maximaal toelaatbare loonstijging uit te 
onderhandelen. Dat betekende dat binnen de vakbeweging daarover vooraf ook standpunten dienden 
te worden ontwikkeld. En dat dwong de vakbeweging als het ware om ook de eigen interne structuren 
en  machtsverhoudingen ter discussie te stellen. De gedeeltelijke verschuiving van de discussies over 
de loonontwikkelingen van het centrale niveau naar het bedrijfstakniveau betekende namelijk ook een 
toegenomen invloed van de ‘autonome’ vakbonden op de telkens initieel te stellen looneis. 
Was de Nederlandse vakbeweging direct na de oorlog, (voor wat het principe van organisatie betreft), 
overgestapt van het werken met traditionele vakbonden (‘crafts unions’) op de  bedrijfsgewijze 
organisatievorm, (met daarboven de nationale vakcentrales52), nu - met het verzwakken van de positie 
van de vakcentrales - dreigde opnieuw het gevaar van een versplintering van de vakbondsmacht. Een 
mogelijk antwoord zou kunnen zijn, stelde in 1968 de toenmalige voorzitter van het NVV, André Kloos, 
om het aloude idee van een eenheidsvakbeweging, dat wil zeggen het ineengeschoven zijn van alle 
vakbonden binnen de vakcentrale, weer leven in te blazen. Hij motiveerde dat als volgt:

52 Met die toen doorgevoerde organisatorische aanpak was voorkomen dat de vakbondsmacht in de steeds 
groter groeiende bedrijven nog verder zou versplinteren. Waren voor de oorlog meerdere, bij dezelfde 
vakcentrale aangesloten vakbonden actief in één en hetzelfde bedrijf, het ‘nieuwe’ systeem ging er van 
uit, dat alle werknemers binnen een bedrijf die zich wilden organiseren, dat deden bij dezelfde vakbond. 
Daarmee werd een maximale bundeling van de georganiseerden bereikt, waardoor de vakbeweging ook 
werkelijk als vertegenwoordiger van het personeel in de diverse sectoren kon optreden. Dit alles overigens 
afgezien van de verdeeldheid als gevolg van de verzuiling, (denk aan het NVV, het NKV en het CNV).
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“De maatschappij is in ontwikkeling: bedrijfstakken expanderen, andere krimpen in, sommige 
zijn tot verdwijnen gedoemd. Als we de futurologen mogen geloven, is deze ontwikkeling 
nog maar in haar beginfase. Als het juist is, dat er thans een technische versnelling in onze 
maatschappij optreedt, dan moeten we verwachten, dat het switchen van mensen van de ene 
bedrijfstak naar de andere, van het ene beroep naar het andere, in versterkte mate zal voorkomen. 
Deze ontwikkeling vormt de achtergrond van ons denken over een structuur waarmee wij ons 
richten op de toekomst. Wij dienen ons af te vragen of, tegen die achtergrond gezien, de huidige 
– statisch gedachte, want uitgaande van de bestaande bedrijfstakken – organisatievorm kan 
worden gehandhaafd.” 

Hoewel Kloos het in 1969 niet redde binnen de toenmalige verhoudingen van het NVV, ontstond 
er vanaf dat moment toch wel degelijk enige beweging in de organisatorische verhoudingen binnen 
het NVV (even later ook gevolgd door ontwikkelingen binnen het CNV en het NKV). In enkele 
bedrijfstakken fuseerden sommige, nauw aan elkaar verwante NVV-bonden tot grotere eenheden: de 
Bouw-en Houtbond, de Voedingsbond en de Industriebond.
Het was vooral de Industriebond-NVV die vanaf zijn start per 1 januari 1972 een dominante rol 
binnen het NVV-verband opeiste. Met het overkoepelende Verbondsbestuur werd een venijnige 
competentiestrijd uitgevochten, wat onder andere leidde tot het aftreden van NVV-voorzitter Harry ter 
Heide. Ook ideologisch werd door de Industriebond de confrontatie gezocht, door namelijk de kwestie 
van het socialistisch perspectief, dat in 1971 net uit de statuten van het NVV was verwijderd, opnieuw 
op de agenda te plaatsen. Dat geschiedde via de publicatie van een tweetal spraakmakende brochures: 
‘Fijn is anders’ en ‘Breien met een rode draad’. Resultaat van dit alles was hoe dan ook, dat de bonden 
het binnen het NVV meer voor het zeggen kregen.

Het belangrijkste gevolg van deze verschuivende verhoudingen was waarschijnlijk wel de professionele 
uitbouw van de diverse bondsapparaten. Het bijzondere daarbij was, dat dit verschijnsel niet tot 
het landelijk niveau beperkt bleef, maar ook op regionaal niveau doorgevoerd werd. Er ontstonden 
bondsdistricten met eigen kantoren. En ook het aantal professionele bondsdistrictsbestuurders nam 
snel toe. 
De hiervoor gesignaleerde ontwikkelingen binnen de vakbeweging hingen ook nauw samen met de 
meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen sinds het begin van de jaren zestig. Zo voerden 
in 1963 het NVV en de pas opgerichte Studentenvakbeweging enkele orienterende gesprekken 
over mogelijke vormen van samenwerking. NVV’ers en studenten konden elkaar goed vinden in 
het idee van arbeiderszelfbestuur, zoals dat toen ook binnen de vakbeweging aan de orde was. Er 
ontstond een discussiegroep waaraan vanuit de vakbeweging o.a. P. van Gorkum (CNV), J. v.d. Doef 
(NKV) en H. Wallenburg (NVV) deelnemen. Al snel werden zij versterkt met H. Bode, S. Poppe, H. 
Hugenholtz en D. Visser. Nadat zich binnen de studentenbeweging, na de Maagdenhuisbezetting in 
Amsterdam in 1969, een brede radicalisering aftekende, groeiden vakbeweging en studentenbeweging 
weer uiteen. De studentenbeweging liep uiteindelijk min of meer dood in de CPN. Binnen de 
vakbeweging namen de diskussies, onder andere over verdere vormen van democratisering, ook van 
ook de eigen organisaties, ondertussen steeds duidelijker vormen aan. Een plotselinge uitdaging van de 
vakbeweging ontstond toen de communist Fré Meis eerst in Noord-Nederland (vanaf 1969) en daarna 
in 1970 in de Rotterdamse haven, als het ware naast de vakbeweging, stakingsacties voor behoud van 
arbeidsplaatsen (in de strokartonsector in Oost-Groningen) en voor hoger loon (in de Rotterdamse 
haven) leidde. De vakbeweging werd opnieuw gedwongen aandacht te schenken aan de radicalisering 
van de eigen achterban. En daarmee ontstond er ook meer ruimte voor de werkgroep ‘Maatschappij 
Kritische Vakbeweging’. De startconferenties van die werkgroep vonden plaats in mei/juni 1970 bij de 
Woodbrookers in Bentveld en in de Horst in Driebergen. Enkele honderden geïnteresseerden namen 
daaraan deel. Van de vakbonden werd democratisering geëist: zeggenschap in bond en bedrijf (‘Baas 
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in eigen Bond’ en ‘Baas in eigen Bedrijf’). Veel van die wensen moesten volgens de congresgangers 
gerealiseerd worden in de regio’s en niet op centraal niveau. De definitieve oprichting van de werkgroep 
vond plaats in oktober van dat jaar. De besturen van de drie vakcentrales openden noodgedwongen de 
discussie met deze leden over het door hen aan de orde gestelde. Alle discussies en activiteiten vloeiden 
in 1973 binnen het NVV samen tot het besluit om het discussieproject ‘Vakbeweging en Maatschappij’ 
op te zetten. Dit grootschalige project schiep, achteraf gezien, binnen het NVV het noodzakelijke, 
inhoudelijke draagvlak om enkele jaren later een federatie en zelfs een fusie met het NKV te kunnen 
aangaan. 

De nieuwe, open geest bevorderde in hoge mate ook de verdere uitbouw van het nieuw ontdekte 
districtsniveau. Het thema ‘democratisering’ bood de vakbeweging, zowel de bonden als de vakcentrales, 
als het ware een kans om via de nieuwgevormde districten de ontstane kloof tussen ‘leiding en leden’ 
te overbruggen en ruimte te bieden aan een verdere democratisering. Binnen de vakcentrale NVV 
ging dat vooreerst om een provinciale bundeling van lokale NVV-afdelingen. Het Verbondsbestuur 
verplichtte zich om op de halfjaarlijks te organiseren districtsvergaderingen vertegenwoordigd te zijn, 
om aldaar het gesprek met de verzamelde NVV-afdelingen aan te gaan. Die discussies konden zowel 
lokale, regionale, landelijke, als soms zelfs ook internationale zaken betreffen. Het district kon bij die 
gelegenheden officiële uitspraken doen, waarop het Verbondsbestuur dan nadien schriftelijk reageerde. 
Daarmee verkregen de NVV-afdelingen/NVV-districten een zekere invloed op de beleidsontwikkeling 
van het landelijke NVV. Het NVV-congres in 1969 besloot bij de discussie over organisatorische 
vernieuwing van de vakcentrale inderdaad tot het instelling van vakcentrale-districten.53 Dat enkele 
bonden in deze de vakcentrale reeds waren voorgegaan had ook te maken met de snelle maatschappelijke 
ontwikkelingen in de jaren zestig. Zo had de steeds gebruikelijker scheiding van wonen en werken 
sommige bonden al gedwongen tot het instellen van soms bovenlokale structuren: tot grote afdelingen 
of zelfs tot districten zoder afdelingen (zoals de Vervoersbond NVV). 
Binnen de vakcentrales werd gelijktijdig gezocht naar methoden en structuren om de kaderleden nauwer te 
betrekken bij discussies over nieuwe thema’s zoals de groeiende milieu-problematiek, de Derde Wereld-
problematiek en de regionaal sociaal-economische problematiek. De nieuw gevormde vakcentrale-
districten leken zich goed te lenen voor het oppakken van die nieuwe thema’s. Door de doorgevoerde 
democratisering waren ook veel meer kaderleden actief geworden. Al die nieuwe maatschappelijke 
vraagstukken bepaalden ook mee het nieuwe beeld van de vakbeweging: zij groeide in die periode uit 
tot een ‘brede maatschappelijke beweging’. De meningsvorming binnen die brede beweging kon niet 
meer beperkt blijven tot het bundelen van de opvattingen van de centrale bondsbesturen. Het bleek  
noodzakelijk ook de mening van de kaderleden op alle niveaus daarbij te betrekken. De eenmaal op 
gangkomende democratiseringsgolf vroeg als het ware om een steeds verdere invulling van de nieuw 
ingestelde structuren. Zo kregen ook de nieuwe NVV-districten eigen, gekozen districtsbesturen. En 
daarin speelden al snel de kaderleden daarin een overheersende rol. 
Opvallend was overigens wel, dat het ontstaan van regionale vakbondsstructuren in Nederland in die 
periode parallel bleek te lopen met ontwikkelingen in andere Europese landen. De vergelijkende studie 
van D. Albers uit 1995 (ALBERS, 1995) toonde dat goed aan. Deze studie had zelfs als titel: “Über 
die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes”. Het wilde inderdaad zicht krijgen op 
het opereren van de vakbeweging op het sinds de oorlog steeds ruimere, nieuwe speelveld: de regio. 
Het door hem gekozen motto voor zijn boek luidde dan ook: “In den Regionen für die Regionen 
Europa’s”. 

53 Het scheppen van dit nieuwe districtsniveau betekende zowel binnen de afzonderljke bonden als bij de 
vakcentrale het gelijktijdige verlies van een deel van de zelfstandigheid van de plaatselijke afdelingen. Als 
gevolg daarvan verzwakten de samenwerkingsverbanden op lokaal niveau (de vroegere bestuurdersbonden, 
die vanaf dat moment afdelingen werden genoemd).
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In 1980 ‘kantelden’, als gevolg van de toenmalige economische crisis, de machtsverhoudingen in het 
Nederlandse arbeidsbestel. (REYNAERTS,1985) De sfeer van Reagonomics en Thatcherisme sloop 
ook Nederland binnen en dwong de vakbeweging in het defensief. Tot en met de PvdA werd het neo-
liberale programma van privatisering, liberalisering, deregulering, flexibilisering en individualisering  
omhelst en mee vorm gegeven. De economische malaise vanaf 1979 zette de vakbeweging, met veel 
ledenverlies en een dalende organisatiegraad, toch al onder grote druk. De politieke sfeer begin jaren 
tachtig zette de vakbeweging vervolgens haast buiten spel. 
De aanwezigheid van de vakbeweging in de bedrijven, met enerzijds de ondernemingsraden en anderzijds 
de in sommige branches en bedrijven sinds 1969 langzaam gegroeide eigen vakbondsstructuren 
(bedrijfscontactmannen en bedrijfsledengroepen), vormde vooralsnog hier en daar een basis voor 
toekomstige, nieuwe machtsvorming. De noodzaak om een sterke machtspositie binnen de bedrijven 
op te bouwen werd inderdaad ook als urgent ervaren. 
Klandermans en Visser zeggen naar aanleiding van deze ontwikkelingen (KLANDERMANS & 
VISSER, 1995): 

“de vakbond binnen de arbeidssituatie (de ‘interne vakbond’), wordt na 1980 steeds belangrijker, 
maar de vakbond heeft moeite de noodzakelijke omslag in zijn beleid en zijn organisatorische 
opbouw te maken. Niet alleen een traditie van honderd jaar centralisme, ook het feit dat de grote 
problemen op de arbeidssmarkt (stijgende en blijvend hoge werkloosheid, bedrijfssluitingen, 
herstructureringen of zelfs sluiting van gehele bedrijfstakken) alle aandacht en creativiteit van 
de bestuurders vergen, bemoeilijkt  een radicale koerswending bij de vakbonden.” 

Naast die bedrijfsinterne aanwezigheid boden de sinds 1970 ontstane regionale structuren van zowel 
de bonden als van de vakcentrales de vakbeweging in beginsel ook enig houvast. Om met D. Albers 
te spreken: “ die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeidsfeldes” bood in beginsel de 
vakbeweging een nieuw werkterrein en de mogelijkheid tot groei en bloei. De toenemende betekenis 
van de rol van regio’s in veel landen van de zich snel ontplooiende Europese Unie, vormde daarbij de 
basis voor zo’n eventuele nieuwe vakbondsorientatie. 

6.3 Oog voor de regio? Sociale wetenschappers over de 
 Nederlandse vakbeweging

Er is de afgelopen vijfentwintig jaar vrij veel onderzoek gedaan naar rol en positie van de vakbeweging 
in Nederland. Het debat over de vakbeweging gedurende de jaren tachtig werd bepaald door de 
vraag of deze beweging zichzelf wellicht had overleefd en ze daardoor overbodig was geworden. De 
dramatische teruggang in ledental en organisatiegraad (en daarmee ook van haar maatschappelijke 
invloed) wekte de verwondering van veel sociale wetenschappers en leidde tot een behoorlijke paniek 
binnen de vakbondsgelederen zelf. Een aantal onderzoeken en beleidsnotities uit de periode 1985-1995 
houdt zich met die structurele problemen van de vakbeweging bezig en concentreert zich op mogelijk 
succesvolle, nieuwe vakbondsstrategieën.
Het boek van Teulings, Leijnse en Van Waarden (De nieuwe vakbondsstrategie, 1981) beschrijft 
eigenlijk nog de discussie uit de periode die aan de genoemde periode vooraf gaat, een periode waarin 
de vakbeweging in Nederland juist op het toppunt van haar macht verkeert. Het gaat in die discussies 
om de vraag in hoeverre de vakbeweging echt werk gaat maken van het versterken van haar positie in 
de bedrijven. Dat onderwerp betreft dus vooral het perspectief van de afzonderlijke bedrijfstakbonden 
binnen de bedrijven. Helaas komt de meer algemene positie van de vakbeweging in de regio (zowel wat 
de vakcentrales als wat de afzonderlijke bedrijfsbonden betreft) in deze interessante studie überhaupt 
niet aan de orde.
De vakcentrale FNV komt in 1987 met de beleidsnotitie FNV-2000, waarin zij de problemen waarmee zij 
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als vakcentrale de voorgaande periode te kampen had (onder andere ook nijpende financiële problemen) 
analyseert en zij nieuwe beleidslijnen uitzet. Opvallend is, dat de regio als strategisch beleidsniveau 
in die nota ongenoemd blijft en als kader voor het organiseren van activiteiten slechts zeer zijdelings 
wordt besproken. In de passage over ‘de vakbeweging in de buurt’ wordt overigens wel gepleit voor 
een duidelijker aanwezigheid van de vakbeweging in de directe leefsituatie van werknemers. Dat wordt 
vervolgens evenwel ingevuld met ideeën omtrent de uitbouw van de individuele dienstverlening en 
het tot stand brengen van ‘vakbondswinkels’. Over het regionale werk wordt uitsluitend opgemerkt, 
dat dat zal worden vernieuwd, door een groter accent te leggen op de individuele dienstverlening ter 
ondersteuning van de FNV-bonden. Alleen bij de uitwerking van het nieuwe beleid ten aanzien van 
uitkeringsgerechtigden is er nadrukkelijk aandacht voor de positie en mogelijkheden van de FNV-
districten, alhoewel de tegelijkertijd aangekondigde landelijke sturing van die werkzaamheden door 
het secretariaat uitkeringsgerechtigden weinig ruimte lijkt te bieden voor  eigensoortige invullingen 
per regio.
In hetzelfde jaar 1987, als een soort aanvulling op en invulling van FNV-2000, komt de Bouw- en 
Houtbond FNV met het boekje ‘Het nieuwe huis van de arbeid’. In feite betreft dit een bundel opstellen. 
De diverse auteurs onderschrijven de teneur van FNV-2000, het advies om herkenbaar aanwezig te 
zijn in de woon- en werkomgeving en het meer rekening willen houden met de verscheidenheid in het 
werknemersbestand. Zij achten het – in tegenstelling tot de auteurs van FNV-2000 - uitgesloten dat, 
met de discussies daarover, niet tegelijkertijd ook opnieuw structuur en strategie van de vakbeweging 
aan de orde zullen komen. Maar bij de diverse auteurs komt de regio als strategisch beleidsniveau niet 
of nauwelijks aan de orde. In zijn interessante, historische bijdrage aan deze bundel wijst Ger Harmsen 
wel op de vroegere betekenis van de lokale bestuurdersbonden. Sinds 1971 zijn die bestuurdersbonden 
in FNV-verband omgevormd tot plaatselijke afdelingen, waarvan Harmsen voorzichtig stelt, dat zij ‘van 
belang zouden kunnen zijn binnen de conceptie van een brede vakbeweging en bij het democratiseren 
van de gehele organisatiestructuur van de vakbeweging zelf. In de bijdrage van L. Hartveld en J. 
Sprenger aan de genoemde bundel komt de regio iets meer aan bod. Deze beide auteurs stellen, dat, 
naast het belang van een beter herkenbare, individuele dienstverlening in de woonomgeving van de 
werknemers het versterken van de vakbeweging in de regio niet alleen de individuele dienstverlening 
betreft, maar ook de collectieve belangenbehartiging. Helaas geven zij aan deze benadering geen 
verdere uitwerking.

Een vergelijkbaar pleidooi voor het versterken van het regionale beleidsniveau, en daar iets verder 
uitgewerkt, is te vinden in het artikel ‘De FNV en het werken aan werk’ in het juli/augustusnummer 
1987 van het wetenschappelijk tijdschrift van de PvdA, Socialisme en Democratie. (CLERX, INJA 
en ZANEN, 1987) Deze auteurs zien een combinatie van geografische en sectorale decentralisatie 
als een antwoord op de met name door de werkgevers nagestreefde decentralisatie van uitsluitend 
het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het gaat Clerx c.s. vooral om een gedecentraliseerd arbeidsmarkt- en 
werkgelegenheidsbeleid, met ook een kans op een versterkte participatie van de regionale kaderleden. 
De auteurs zien het door hun bepleite beleid als een aanvulling op de bedrijfsgerichte en sectoraanpak 
van FNV-2000. 
L. van der Laan komt in zijn studie ‘Een regionaal economische analyse van de vakbondsparticipatie 
in Nederland’ (LAAN, VAN DER; 1990), tot zijn eigen verrassing tot de conclusie, dat om het al-of-
niet lid worden van een bond beter te kunnen begrijpen, de toepassing van analytische technieken54 
noodzakelijkerwijs aangevuld moet worden met regionaal-historische beschrijvingen van de context 
van de vakbondsparticpatie en de sociale strijd in de diverse regio’s. Hij verwijst daarbij naar Clark 

54 Van der Laan onderzoekt de ruimtelijke variatie in vakbondsparticipatie met behulp van factor-
analyse, waarbij hij twee belangrijke verklarende factoren onderscheidt: de regionale spreiding van de 
stedelijkheidsfactor en de regionale spreiding van de factor politiek-economische positie.
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en Johnston (CLARK&JOHNSTON, 1987), die ook aangeven, dat de vakbondsparticipatie alleen kan 
worden begrepen vanuit een sociaal-ruimtelijke context. 
Deze opmerkingen tezamen vormen als het ware een indirecte erkenning van het strategisch belang van 
de regio voor de vakbeweging.

In het veertiende jaarboek voor democratisch socialisme uit 199355, dat in zijn geheel is gewijd aan de 
toekomst van de vakbeweging, komt slechts in één van de zes artikelen de regio enigszins en dan nog 
slechts zijdelings in beeld, namelijk in het artikel van J. Stoof over ‘Decentralisatie of Marginalisering’. 
Zijn decentralisatie betreft louter het toenemende belang van de positie van vakbondskaderleden binnen 
bedrijven, in het bijzonder in de relatie vakbeweging-lokale ondernemingsraad. Het gaat hem daarbij 
vooral om de invloed van de eigenaardigheden van het Nederlandse maatschappelijk-politieke bestel 
(de verzuiling) op de arbeidsverhoudingen. Hij spreekt dan over een extreem diffuus beeld. Een tweede 
oorzaak van dat diffuse karakter van de arbeidsverhoudingen in Nederland meent hij te vinden in de 
pas laat op gang komende industrialisatie in Nederland. Eigenlijk heeft zich, volgens hem, pas in de 
loop van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw in Nederland als geheel een lichte vorm van 
een industriële mentaliteit ontwikkeld. Per regio zijn er dan op dit punt vooralsnog grote verschillen, 
samenhangend met de mate van het geindustrialiseerd zijn. Bij deze nieuwe mentaliteit behoort zijns 
inziens ook het vakbondswerk in de bedrijven. Voor de vakbeweging betekent dit niets meer of minder 
dan een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Haar invloed op de maatschappelijke ontwikkelingen in het 
algemeen is met de groei van die industriele mentaliteit nadrukkelijk toegenomen. Een in het kader van 
deze studie belangrijk aspect is, dat vooral ook de regionaal-historische context bepaalt welke positie 
de vakbeweging in de afzonderlijke regio’s vervolgens inneemt.
Een interessante poging om via empirische weg meer inzicht te verkrijgen in de vraag waarom werknemers 
lid worden van een bond en dat al dan niet ook blijven, wordt gedaan door A. v.d. Berg (BERG, VAN 
DEN; 1995). In haar boek ‘Trade union growth and decline in the Netherlands’ beperkt zij haar onderzoek 
tot de formulering van een model, op basis van de rationele keuzetheorie, waarin lidmaatschap in 
relatie tot hetgeen de bond te bieden heeft, wordt onderzocht. Relevant is daarbij, dunkt mij, dat de 
Nederlandse vakbeweging altijd drie doelen na heeft gestreefd: emancipatie van de arbeidersklasse, 
collectieve belangenbehartiging van de beroepsbevolking en individuele belangenbehartiging van de 
leden. De strijd samenhangend met de twee eerst genoemde doelstellingen heeft zich bijna volledig 
op nationaal-politiek niveau afgespeeld, namelijk in de strijd rond de totstandkoming van adequate 
arbeidswetgeving. Deze strijd veronderstelt slechts een beperkte actieve vakbondsaanwezigheid in de 
bedrijven en in de regio’s. De na-oorlogse ingroei van de vakbeweging in het staatsbestel56 en het in 
die periode wegebben van de loonstrijd, betekenden een verdere marginalisering van het (regionale) 
vakbondsleven. 
Ook het idee van medezeggenschap van werknemers op ondernemingsniveau bleef lange tijd buiten de 
orde. In die sfeer kan het al dan niet lid worden van een vakbond inderdaad vrij goed bestudeerd worden 
met behulp van onderzoek op basis van de rationele-keuze-theorie. Voor de periode na 1963 gaat dat 
mijns inziens steeds minder op. Hooguit kan de keuze van wèlke bond men al dan niet lid wordt, 
daarmee verklaard worden. En passant verwijst A. van den Berg nog naar een andere verklaringstheorie, 
de ‘interactionistische’ theorie. Niet zozeer rationele overwegingen bepalen volgens die theorie dan het 
al dan niet lid worden van een bond, maar meer de sociale omgeving. Mensen worden lid uit traditie of 
conventie, of worden daartoe aangezet door een hoge organisatiegraad in hun bedrijf, of door contacten 

55 Dit veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme is getiteld “De toekomst van de vakbeweging” en 
is uitgegeven door de Wiardi Beckman Stichting, AP, Amsterdam, 1993.

56 Het begrip “ingroei van de vakbeweging in de bestaande (kapitalistische) verhoudingen” is afkomstig van 
Fr. De Jong Edz.in zijn boek “Om de plaats van de arbeid”, uitgekomen in 1956 ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van het NVV.
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met de vakbond op de werkvloer. Hierbij zou gemakkelijk ook gewezen kunnen worden op de meer 
algemene presentie van de vakbeweging in een land of regio. Als de vakbeweging regionaal als een 
vanzelfsprekende, maatschappelijke actor gezien wordt, maakt dat het lid worden van een vakbond 
tot een vanzelfsprekend zaak. Wellicht vormt de regionale differentiatie van de organisatiegraad een 
goede graadmeter voor de maatschappelijke acceptatie en invloed van de vakbeweging in de diverse 
Nederlandse regio’s. Bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen (FRW, Rijksuniversiteit Groningen) 
is een kaart van Nederland ontwikkeld met exact die informatie (zie figuur 6.1). De organisatiegraad 
van de werknemers is daarbij per provincie aangegeven.

De in 1995 verschenen studie ‘De vakbeweging na 2000’  (COENEN-red.,1995) heeft ook nauwelijks 
oog voor de regionale dimensie van het vakbondswerk. Slechts twee artikelen uit deze bundel zijn 
deels wèl relevant voor ons onderzoek naar de betekenis van het regionale niveau van de vakbeweging. 
In een daarvan behandelt B. Valkenburg de ledenparticipatie in de vakbeweging. Hij constateert in 
de loop van de jaren zeventig een verbreding van het vakbondsbeleid. De FNV duidt zichzelf in 
die periode zelfs aan als ‘brede’ vakbeweging.  Dat blijkt directe consequenties te hebben voor de 
ledenparticipatie. Steeds meer leden worden actief. Die ontwikkeling wordt nadrukkelijk versterkt 
door de tegelijkertijd plaatsvindende democratisering van de vakbeweging. De vakbeweging wil in 
die periode een echte democratische beweging zijn. Naast de materiële belangenbehartiging van, voor 
en door de werkenden, veelal op ondernemingsniveau (1), wil zij ook opkomen voor bredere sociaal-
economische en sociaal-politieke belangen van, voor en door zowel werkenden als niet-werkenden 
(2). De vakbeweging definieert in samenhang daarmee dan ook nog enkele specifieke doelgroepen, 
waaraan zij extra aandacht wil gaan besteden (3). 

Hoewel dit artikel daar niet op in gaat, vloeit ook het ontstaan van het vakcentraledistrictenwerk, zoals 
dat na 1970 gestalte krijgt, direct voort uit de eerste twee hiervoor genoemde punten. De vormgeving 
van punt drie, het doelgroepenbeleid, ondergraaft daarentegen op termijn het districtenwerk weer. 
De vanuit de landelijke FNV georganiseerde aandacht voor die nieuwe doelgroepen (werklozen, 
vrouwen, uitkeringsgerechtigden, middel- en hoger personeel en allochtonen) krijgt al snel vorm 
met de oprichting van landelijke secretariaten. En deze secretariaten laten zich al spoedig in met de 
gang van zaken in de districten. Deze landelijk aangestuurde bemoeienis gaat ten koste van het verder 
uitbouwen van het districtenwerk tot een democratische onderbouw van het nationale vakbondswerk. 
Deze spanning komt ook in de bundel van H. Coenen tot uiting, namelijk daar waar R. van Berkel een 
aantal beleidsaanbevelingen doet ter versterking van de maatschappelijke positie van de vakcentrales. 
Hij wijst op de binnen de overheid op gang gekomen discussie over functionele decentralisatie vanuit 
het rijksniveau naar provincies en gemeenten. Zo lijkt de positie van gemeentebesturen in zaken 
rondom de sociale zekerheid aan betekenis te winnen. Daar lijken ook nieuwe kansen te ontstaan voor 
vooral individuele belangenbehartiging door de vakbeweging, stelt hij. Van Berkel is in het bijzonder 
geïnteresseerd in het uitkeringsgerechtigdenwerk. Vanuit die invalshoek vindt hij dat de nieuw gevormde 
districten en de in de jaren zeventig en tachtig ook versterkte plaatselijke vakcentrale-afdelingen eerder 
een rem op deze ontwikkeling zijn, dan dat ze de vakbeweging op dit nieuwe domein vooruit helpen. 
Hij trekt een parallel tussen de landelijke decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de 
daarmee samenhangende structurele veranderingen binnen de vakcentrales enerzijds en de noodzaak 
om de diverse doelgroepen regionaal en lokaal structureel meer ruimte te geven (om die door hem 
gesignaleerde nieuwe kansen te kunnen grijpen) anderzijds. Hiermee wordt dus een theoretische 
onderbouwing geleverd voor een eventuele afbouw van de lokale en regionale vakcentraleorganen. 

Voordat we zullen nagaan hoe de regionale context in Nederland van invloed is op de ontwikkeling van 
de vakbeweging en omgekeerd de vakbeweging inwerkt op specifieke regionale omstandigheden, is het 
zaak nog wat nader stil te staan bij de vakbeweging als sociale beweging.
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Figuur 6.1
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Twee goed vergelijkbare publicaties maken het mogelijk zicht te krijgen op de verschuivende rol en 
positie van de vakbeweging in het na-oorlogse Nederland. Deze studies zijn‘De vakbeweging in de 
welvaartsstaat‘ van M. v.d. Vall, gepubliceerd in 1963, en ‘De vakbeweging na de welvaartsstaat’, 
onder redactie van B. Klandermans en J. Visser, gepubliceerd in 1995. In beide gevallen gaat het om 
een empirische studie naar de gevolgen van de veranderingen in staat, maatschappij en vakbeweging 
op de verhouding van vakbondsleden tot hun organisatie. Bestudeerd worden recruteringsvermogen, 
bindingskracht, opzet van het vrijwilligerswerk en het protestgedrag van de vakbeweging. In het 
verlengde daarvan kan dan mogelijk duidelijk worden wat dat alles betekent voor de bijdrage van de 
vakbeweging en zijn leden aan de besturing van maatschappij en onderneming in dit land.
Het eerste onderzoek is gehouden in 1960, midden in de afronding van de wederopbouw en aan het begin 
van de uitbouw van de welvaartsstaat. Die welvaartsstaat rust op drie, op nationaal niveau gedefinieerde 
en functionerende peilers: solidariteit, sociale rechtvaardigheid en volledige werkgelegenheid. 
(SCHUYT, 1991) Tot op zekere hoogte vond de besluitvorming over de opbouw van die welvaartsstaat 
volledig autonoom, in een volstrekt nationale context plaats. Achteraf gezien was dat alleen mogelijk 
doordat er sprake was van voldoende breedte-investeringen, werklust en loonmatiging en daarmee van 
economische groei (en mogelijkheden tot export). Aan die voorwaarden werd in de periode 1945 tot 
aan 1963 min of meer voldaan. En ook daarna kon die vrij autonome uitbouw van de verzorgingsstaat, 
met dank aan de bijdrage van de Noordelijke aardgaswinning aan de nationale economie, met enige 
moeite worden volgehouden. En wel tot ongeveer halverwege de jaren zeventig. De positieve bijdrage 
van de vakbeweging aan de industrialisatie van Nederland na 1945 en meer algemeen aan de opbouw 
van een staat van welvaart en verzorging, is onomstreden en oogst ook buiten de eigen kring alle lof. 
(WINDMULLER, 1970)
Het onderzoek van Van der Vall betreft een grootschalige enquete onder de Nederlandse werknemers. 
Het is bovendien zo opgezet, dat het zich tot op zekere hoogte goed laat herhalen.
En dat is precies wat Klandermans en Visser in 1993 doen, in overigens een totaal ander tijdsgewricht. 

In 1960 is de vakbeweging één van de invloedrijkste organisaties op nationaal niveau. Zij geldt als een 
alom erkende partner in de nationale welvaarts- en productiviteitscoalitie. (VISSER, 1987) Wel staat 
zij dan vrij ver af van de leden57, maar zij kan zich zo’n afstandelijk gedrag permitteren, omdat zij min 
of meer de zekerheid heeft, dat de staat zich verantwoordelijk weet voor volledige werkgelegenheid 
en voor sociale zorg en –zekerheid voor alle burgers. Aan het strakke, centrale loonbeleid komt begin 
jaren zestig door de dan plaatsvindende loonexplosie vrij plotseling een einde. In feite worden de 
lonen aan de nieuwe sociaal-economische omstandigheden aangepast (krapte op de arbeidsmarkt 
en een optrekken van de lonen naar een West-Europees niveau). De vakbeweging gaat slechts 
aarzelend mee in deze nieuwe ontwikkeling. Zo blijft zij aarzelen tussen het voortzetten van een zo 
centraal mogelijk arbeidsvoorwaardenbeleid (te realiseren tezamen met de nationale politiek) èn het 
scheppen van meer ruimte voor de afzonderlijke bedrijfstakken, d.w.z. een wat meer gedecentraliseerd 
arbeidsvoorwaardenbeleid. Die spagaat leidt in de loop van de jaren zestig tot een steeds grotere onrust 
onder de leden. Het al sinds de jaren vijftig geconstateerde probleem van de gegroeide afstand tussen 
‘leiding en leden’ en de afwezigheid van de vakbeweging in de bedrijven (en in de regio’s) wordt in 

57 Zie het artikel van S. v.d. Velden in ‘Onvoltooid Verleden’, kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale 
bewegingen (nr. 20, december 2004) over een staking uit 1951 bij het aannemersbedrijf NV Boele en 
Van Eesteren, werkzaam op het terrein van de Hoogovens te IJmuiden. Deze vanuit de BVD-archieven 
gereconstrueerde actie, laat goed de positie van de “Unie-bonden”, de bonden aangesloten bij de erkende 
vakcentrales, zien. Ondanks hun opstelling, zij trachten van buitenaf de staking te voorkomen en later te 
breken, draait de staking uiteindelijk op een overwinning uit (het teniet doen van 85 ontslagen). Waren er 
wel goede contacten geweest tussen Uniebonden en kaderleden, dan was, volgens de BVD-infiltrant, een 
staking überhaupt niet nodig geweest.
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toenemende mate als problematisch ervaren, vooral ook in reactie op de groeiende instabiliteit van de 
arbeidsverhoudingen als gevolg van enerzijds die krapte op een aantal deelarbeidsmarkten (bijvoorbeeld 
in de Rotterdamse havens) en anderzijds het vooralsnog aarzelend, maar als zeer schokkend ervaren 
op gang komen van een proces van sluitingen, fusies, reorganisaties en overnames in het bedrijfsleven 
(en ook – in enkele regio’s - de groeiende frustraties over toegenomen regionale achterstanden). Het 
vakbondsbeleid begint in samenhang daarmee te radicaliseren. 

Voor wat de vakbeweging als regionale actor betreft, opkomst en neergang daarvan vallen eigenlijk 
precies binnen deze periode (1960-1993). Daarom is het misschien begrijpelijk, dat in het onderzoek 
van Klandermans en Visser uit 1993 de aandacht voor dat regionale vakbonds- en vakcentraleniveau 
bijna volledig onbesproken blijft. Waar Albers58 het over de regio heeft als strategisch belangrijk, nieuw 
beleidsniveau, waar alle ruimte aan het ontstaan is voor nieuwe vormen van vakbondsactie en –agitatie, 
wordt in de studie van Klandermans en Visser aan dit onderwerp voorbij gegaan.
Mogelijk moet de verklaring voor deze blinde vlek bij de Nederlandse vakbondsonderzoekers gezocht 
worden in het ook bij hen ontbreken van het besef dat binnen een nationale staat als Nederland er wel 
degelijk regio’s bestaan. 
Regio’s die te kampen hebben met specifieke sociaal-economisch problemen vragen wel degelijk 
om (extra) aandacht. En het is waarschijnlijk niet toevallig dat dat veelal gaat om regio’s met een 
uitgesproken eigen identiteit. Ook lijkt het waarschijnlijk dat de vakbeweging in dergelijke regio’s 
een meer uitgesproken regionaal beleid voert dan de vakbeweging in het Westen en het centrum van 
Nederland.  

Wat Klandermans en Visser wel heel nauwkeurig onderzoeken is, wat zij noemen, de vakbondsparticipatie 
van werknemers en dat dan als een bundel van dynamische processen. Het gaat om het al dan niet lid/
kaderlid worden, het al dan niet bedanken, het al dan niet deelnemen aan vakbondsacties, het al dan niet 
op de bond stemmen bij ondernemingsraadsverkiezingen, enz. en om de veranderingen daarvan door 
de tijd. Dat laatste was, als gezegd, vooral mogelijk dankzij het voorhanden zijn van het onderzoek van 
Van der Vall (VALL, VAN DER, 1963).
De gedaalde organisatiegraad (van 40% naar 28%) valt volgens Klandermans en Visser voor een groot 
deel te verklaren uit verschuivingen op de arbeidsmarkt (de traditionele groep kostwinners die in 1960 
nog bijna de gehele beroepsbevolking uitmaakt, is dan - omstreeks 1990 -  teruggezakt naar een aandeel 
daarin van slechts 44%. De meerderheid - 56% - van de werknemers bestaat dan al uit part-timers, 
uit mensen afkomstig uit gezinnen met meerdere inkomens, uit gehuwde en ongehuwde vrouwen en 
uit arbeidsongeschikten. Al die categorieën blijken ondervertegenwoordigd te zijn in het ledenbestand 
van de vakbeweging en dat geldt nog sterker voor de samenstelling van de groep kaderleden. Een 
afzonderlijk probleem is de gedaalde organisatiegraad onder jongeren. Een feit is, dat de eerste 
jaren in het arbeidsproces in hoge mate bepalen of iemand vakbondslid wordt ja of nee. Het aantal 
jongeren dat zich in die eerste drie jaar organiseert, zakt dus weg, o.a. ook doordat die entree verloopt 
via deeltijdbaantjes en/of het uitzendwezen. Ook de verschuiving in de economie van voornamelijk 
handarbeid naar hoofdarbeid heeft de vakbeweging parten gespeeld. De industrie, met een traditioneel 
hoge organisatiegraad, werd en wordt in toenemende mate verdrongen door de dienstensector, met 
een veel lagere organisatiegraad. Nog een aspect ten nadele van het vanzelfsprekende vermogen 
van vakbonden om mensen als lid te winnen is de opkomst van het midden- en kleinbedrijf en het 
verdwijnen, of in omvang geweldig afnemen van veel grote productiebedrijven. Klandermans en Visser 
beweren dat de drastische val van de organisatiegraad nauwelijks iets te maken heeft met  de houding 

58  Albers zijn Europa-brede studie spitst zich juist toe op dat regionale niveau. Hij onderzoekt de mogelijkheden 
van de vakbeweging in diverse soorten regio’s en hij onderzoekt de bijdrage van de regionale vakbeweging 
aan de opkomst van de regio als een nieuw besturingsniveau in Europa. (ALBERS, 1995)
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van werknemers in het algemeen tegenover de vakbeweging. Ook de ongeorganiseerden waarderen de 
rol van de vakbeweging onveranderd positief en stemmen bijvoorbeeld bij OR-verkiezingen in grote 
getale (60%) op vakbondskandidaten. Uitkomst van het onderzoek van Kladdermans en Visser is o.a., 
dat de aan- of afwezigheid van de vakbeweging in een bedrijf van doorslaggevende betekenis lijkt 
te zijn voor de mate waarin zij er in slaagt de groei van zo’n bedrijf ook gepaard te laten gaan met 
ook eigen ledengroei. Verder blijkt het stimuleren van participatie van groot belang te zijn voor de 
aantrekkelijkheid van een vakbond. Het  vakbondslidmaatschap is ook aantrekkelijk omdat het kansen op 
participatie biedt. Voorwaarde is dan wel dat de vakbond in het bedrijf of in de eigen woongemeenschap 
zichtbaar aanwezig is.
Naast organisatiegraad en de aanwezigheid in het bedrijf (of in de regio) zijn ook de algemeen politieke 
verhoudingen en de economische conjunctuur-cyclus bepalend voor de sterkte van vakbonden c.q. de 
vakbeweging. Deze laatste twee factoren zaten na 1980 lange tijd behoorlijk tegen. De vakbeweging 
raakte daardoor in een neerwaartse spiraal verzeild. Pas met de grote demonstratie in Amsterdam op het 
Museumplein in 1988 kondigt Johan Stekelenburg de herrijzenis van de vakbeweging aan.
Zowel bij het lid worden als bij het bedanken spelen de sociale omgeving (gezin, buurt) en het 
vakbondsklimaat in het bedrijf waar men werkt een grote rol. Ook het lid blijven is in hoge mate 
afhankelijk van de binding die de leden gevoelen met hun organisatie. Vaak blijkt de oorzaak van veel 
bedankjes te liggen in de geringe binding die leden met hun vakbond hebben en/of in de afwezigheid 
van directe contacten met hun organisatie.
In de periode die ligt tussen de beide onderzoeken neemt de rol en betekenis van de kaderleden binnen het 
vakbondswerk toe. De versterkte positie van de ondernemingsraden, het geleidelijk gestalte krijgen van 
het vakbondswerk in het bedrijf, de decentralisatie van de arbeidsverhoudingen en de democratisering 
van de vakbeweging, maakten de noodzaak van het doen van een toenemend beroep van de vakbonden 
op de eigen kaderleden noodzakelijk.
In het model dat de onderzoekers ontwikkelden om iets over vakbondsparticipatie te kunnen zeggen, 
spelen de kans op het lid worden, de opzegkans, de kans om kaderlid te worden, de intentie om op te 
zeggen als kaderlid en de kans op actiebereidheid een belangrijke rol. Die kansen blijken een functie te 
zijn van waargenomen kosten en baten, die op hun beurt weer bepaald worden door factoren zoals binding 
aan de vakbond en contacten met de vakbond en evaluatie van die contacten, van het lidmaatschap, van 
de vakbond, van de actiedoelen, enz. “Voor het feitelijk gedrag”, stellen de onderzoekers, “is dan nog 
een concrete aanleiding nodig in de vorm van een externe gebeurtenis, een conflict, een als slecht 
ervaren dienstverlening, een vraag om te participeren, een oproep om actie te voeren, of om op een 
vakbondslijst te stemmen, en dergelijke. Dit alles wijst er op, dat vakbonden niet moeten gaan zitten 
wachten tot de mensen naar hen toekomen. Ze moeten zelf de gebeurtenissen creëren waardoor mensen 
over de streep te trekken zijn voor wat betreft het lid worden, het actievoeren, enz..

Een laatste element uit het onderzoek van Klandermans en Visser wat aandacht behoeft, is, waar zij 
plotseling toch even iets over het lokale niveau zeggen. Zij stellen59, 

“dat keer op keer is bewezen dat de aanwezigheid van de vakbond op plaatselijk niveau van 
levensbelang is, of het nu de afdelings- of de bedrijfslijn betreft.”  

Zelfs bij deze passage vergeten de onderzoekers de positie te noemen van de vakcentrale-afdelingen 
en de meer algemeen maatschappelijke positie van de vakbeweging, zowel regionaal als landelijk. Ook 
bij hen is het bestaan van regio’s en het strategisch belang daarvan voor de vakbeweging blijkbaar een  
blinde vlek. Uiteindelijk erkennen zij dan toch nog het belang van de plaatselijke situatie voor het al 
dan niet lid worden, lid zijn en lid blijven van de vakbond.

59 Zie blz. 194 van De vakbeweging na de welvaartsstaat van B. Kladdermans en J. Visser (KLADDERMANS 
& VISSER, 1995)
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6.4 Betekenis van de vakbeweging voor de regio en vice versa:
 voorbeeld Noord-Nederland, 1960-1992

Type regionale vakbeweging
Uit de vorige paragraaf komt naar voren, dat de regio noch door de daar besproken sociale wetenschappers, 
noch consequent door de Nederlandse vakcentrales gezien wordt als een belangrijk (nieuw) domein, 
met voor de vakbeweging strategische betekenis. Achtergrond van dit vrij algemene ontbreken van 
aandacht voor de regio moet  haast wel zijn, dat de betrokkenen expliciet of impliciet uitgaan van de 
gedachte, dat er in Nederland geen regio’s bestaan of, indien dat wel erkend wordt, dat zij op voorhand 
van mening zijn, dat de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de vakbeweging  zeer gering is en 
omgekeerd, dat de vakbeweging van weinig betekenis is voor de verdere ontwikkeling van regio’s.
Deze studie gaat er van uit dat Nederland tenminste één regio kent die in een heleboel opzichten afwijkt 
van Nederland als geheel. Dat betreft dan Noord-Nederland. Noord-Nederland heeft in de periode 1960-
1992 ook in toenemende mate de vorm aangenomen van een echt landsdeel, inclusief  een beginnende, 
politieke structuur en inclusief een groeiende hang naar meer zeggenschap over de eigen toekomst. 
Natuurlijk heeft deze regio, naar zijn aard, ook invloed op de ontwikkeling van de aldaar opererende, 
regionale actoren, waaronder de vakbeweging. Voorzover er in een regio sprake is van uitgesproken 
regionale sectoren van bedrijvigheid, bijvoorbeeld blijkend uit op dat niveau af te sluiten collectieve 
arbeidsovereenkomsten, bepaalt die regio mee het karakter van de daarbij direct betrokken vakbonden 
en worden die vakbonden in de loop van de ontwikkeling van die sectoren (in deze specifieke regio) mee 
gevormd door hun eigen verleden van actie en strijd. Een vakbond zal gegeven de specifieke ervaringen 
met de bedrijven in deze regio op een andere wijze op ontwikkelingen reageren dan in andere regio’s. 
Binnen de economische geografie wordt een dergelijke specifieke relatie aangeduid met het begrip 
‘path-dependency’. Naarmate een regio zich nadrukkelijker ontwikkelt tot een overheidsniveau waarop 
strategische beslissingen worden genomen over de ontwikkeling van de economische infrastructuur en 
er sprake is van indringende bemoeienis van deze overheden met het wel en wee van de bestaande en 
de mogelijke vestiging van nieuwe bedrijven, wordt de in die regio opererende regionale vakbeweging 
– als beweging van de georganiseerde werknemers – steeds nadrukkelijker beinvloed. 

In Hoofdstuk III wordt gesproken over typen regio’s en typen regionale vakbewegingen. Louter werken 
met (Ideaal)typen doet echter onrecht aan de dynamiek van maatschappelijke organisaties. Hiervoor 
werd uiteengezet dat ook de ontwikkeling van de regio Noord-Nederland in de periode 1960-1992 
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de regionale vakbeweging. Er is altijd sprake van een 
bepaalde mate van  ‘embeddedness’, wat wil zeggen dat de wijze van optreden van de vakbeweging in 
een bepaalde regio mee wordt bepaald door haar relatie met andere regionale actoren, door de ervaringen 
in het verleden opgedaan en door de relatieve sterkte qua organisatiegraad van de werknemers. 
Gesteld kan worden dat aan het begin van de genoemde periode de regionale vakbeweging in Noord-
Nederland als zodanig nog nauwelijks bestond. De Nederlandse vakcentrales zijn in die periode alle te 
beschouwen als bundeling van een aantal strak centralistische vakbonden. Het regionale en lokale niveau 
zijn lange tijd beschouwd als zijnde van zeer beperkte betekenis. In feite voldeden de vakcentrales zo 
rond 1960 bijna volledig aan het Noord-Europese vakbondsmodel(type).60

Halverwege die periode – zeg van 1975-1985 - kan de Noord-Nederlandse vakbeweging misschien wel 
beter beschreven worden als een tussenvorm van dat Noord-Europese en het Romaanse vakbondsmodel. 
De regionale vakcentrales bemoeien zich nadrukkelijk met de regionale sociaal-economische 
ontwikkeling. In een enkel geval botsen ze daarbij met de eigen vakbonden. De competentieconcurrentie 

60 Tegenover het Noord-Europese vakbondstype plaatst Albers het Romaanse type, waarbinnen in beginsel 
uitgegaan wordt van het primaat van de regionale organen van de vakcentrales en de onderschikking per 
regio van de vakbonden aan die centrales. 
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die als gevolg daarvan optreedt, leidt tot de nodige spanningen en tegenstellingen. In Noord-Nederland, 
anders dan in de andere delen van het land, wordt nadrukkelijk overwogen om de regionale vakcentrale 
(we hebben het nu over het NVV en later de FNV), te versterken qua menskracht en qua competentie 
en om haar een coördinerende rol toe te delen, waar het de vakbondsbemoeienis met bedrijven 
met structurele problemen betreft. Een regionale vakbeweging van het Romaanse-type is daarmee 
nadrukkelijk in wording. Ook worden  aangeboden of afgedwongen  posities (bijvoorbeeld het zitting 
nemen in de Raad van Commissarissen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij - NOM) in het 
kader van het regionaal beleid bezet door de vakcentralebestuurders, soms met aanvullende participatie 
door de regionale vakbondscollega’s.
Aan het eind van de periode 1960-1992 heeft niet alleen toch het Noord-Europese vakbondsmodel 
gezegevierd (zo worden de kaderleden die vanuit de plaatselijke vakcentrales zitting hebben in de 
districtsbesturen daaruit verwijderd), maar is men nog verder doorgeschoten. Alle lokale en regionale 
vakbondsstructuren zijn dan opgedoekt.
De vakbeweging als regionale actor heeft opgehouden te bestaan.

Enerzijds had ontwaken van de vakbeweging in de jaren zestig en anderzijds het in de jaren zeventig 
op nationaal niveau opstarten van zowel het bedrijvenwerk als het districtenwerk boden net voldoende 
ruimte voor de Noord-Nederlandse vakbeweging om zo’n uitgesproken rol te spelen in het sociale 
conflict met Den Haag. Zo was de nieuwe kadervorming en het echt mobiliseren van de leden ter 
ondersteuning van de activiteiten rondom het FNV-plan voor het Noorden een unieke, noordelijke 
aangelegenheid.

Het ontwaken van de vakbeweging in de jaren zestig
De via de geleide loonpolitiek in Nederland jarenlang kunstmatig laag gehouden lonen (een van 
de voorwaarden voor de succesvolle wederopbouw) laten zich eind jaren vijftig steeds moeilijker 
beheersen. Na 1957 zijn de bedrijven geleidelijk aan weer in nieuwe technologie gaan investeren. 
Daardoor ontstaat er een groeiende vraag naar goedgeschoolde arbeidskrachten. De, als gevolg daarvan 
groeiende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een toenemende concurrentie tussen de ondernemers bij 
het werven van personeel. Ook ongeschoolde arbeidskrachten zijn op de arbeidsmarkt nauwelijks meer 
voorhanden. Zelfs het op grote schaal werven van ongeschoolde gastarbeiders uit mediterrane landen 
biedt onvoldoende soelaas. Het fenomeen zwarte lonen ontstaat, mede vanwege de komst van steeds 
meer koppelbazen. Daardoor wordt de druk op de lonen nog verder vergroot, totdat in 1963 de zaak niet 
meer is te houden. De geleide loonpolitiek wordt als het ware volledig weggevaagd. Uiteraard blijkt de 
regering de daarop volgende jaren toch pogen greep te krijgen op de loonontwikkeling. In plaats van 
het vroegere, volledig gecentraliseerde loonbeleid gaat het nu om het streven van regering, werkgevers- 
en werknemersorganisaties om het decentrale, dat wil zeggen in de afzonderlijke bedrijfstakken te 
voeren loonbeleid bij voorbaat zo goed mogelijk te coordineren. Differentiatie tussen bedrijfstakken 
wordt nu mogelijk. Ook ontstaan er veel meer afzonderlijke berdrijfs-CAO’en (denk aan Philips, Shell, 
Hoogovens, e.d.).
Binnen de vakbeweging heeft de gedeeltelijke verschuiving van de onderhandelingen van het centrale 
naar het bedrijfstakniveau automatisch een toenemende invloed van de afzonderlijke vakbonden op het 
arbeidsvoorwaardenbeleid tot gevolg. En daarmee ontstaat er ook binnen de bedrijfstakken weer enige 
ruimte voor beweging. Een vroeg voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de staking voor hoger loon in de 
strokartonsector in 1965. Die sector is in hoge mate geconcentreerd in Oost-Groningen. Het is één 
van de sectoren waaraan in hoofdstuk VII nader aandacht wordt besteed. Een ander voorbeeld is de 
Rotterdamse havenstaking in 1970, waarbij de erkende vakbonden buiten spel stonden.
De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben binnen de vakbeweging (we volgen vooral de 
ontwikkelingen binnen het NVV/de FNV, maar feitelijk vertonen de andere vakcentrales – NKV, 
CNV en MHP allemaal overeenkomstig gedrag) ook een verschuiving in de positie van de bonden ten 
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opzichte van de vakcentrale tot gevolg. De vraag doemt op hoe, gegeven de ruimte voor bedrijfstakken 
om zelf invulling te geven aan de arbeidsvoorwaarden, toch de op enig moment op centraal niveau 
gewenste ontwikkeling te realiseren valt. Binnen het NVV leidt dat tot een discussie over de aanpassing 
van de eigen structuren. Het aloude idee van het tot stand brengen van een eenheidsvakbeweging, dat 
wil zeggen het ineen schuiven van alle bonden, doet opnieuw opgeld. Andre Kloos, de toenmalige 
voorzitter van het NVV, is in 1968 de vertolker van dat standpunt. Dat vergaande idee sneuvelt 
vooralsnog in 1969, al komt er wel beweging in de organisatorische opbouw van het NVV. Enkele 
groepen vakbonden die elkaar in meerdere sectoren regelmatig ontmoeten, besluiten wel tot fusie 
over te gaan om hun gezamenlijke positie in die bedrijven/bedrijfstakken te versterken. Zo ontstaan 
de Bouw- en Houbond-NVV, de Voedingsbond-NVV en iets later ook de Industriebond-NVV. Het 
is vooral de Industriebond-NVV die vanaf zijn start per 1 januari 1972 een dominante rol binnen het 
NVV-Verbond speelt. Met het Verbondsbestuur van het NVV strijdt de Industriebond over diverse 
competentiekwesties. Ook ideologisch zoekt de Industriebond de confrontatie. Het draait daarbij om de 
kwestie van het socialistisch perspectief, dat net in 1971 uit de statuten van het NVV was verwijderd. 
De Industriebond zet dat punt opnieuw op de agenda met het publiceren van twee spraakmakende 
beleidsnotities: “Fijn is anders”  en “Breien met een rode draad”. Er groeien hoe dan ook nieuwe 
verhoudingen tussen bonden en vakcentrales, waarbij de bonden het meer voor het zeggen krijgen. De 
belangrijkste verandering in die periode is wellicht de professionele uitbouw van de bondsapparaten. 
En het bijzondere van deze professionalisering is, dat ze zich niet beperkt tot het landelijke niveau, maar 
ook op het regionaal niveau doorgevoerd wordt. Er ontstaan bondsdistricten met eigen districtskantoren 
en met vaak meerdere regionale bestuurders. Ook worden nieuwe, regionale bestuursorganen in het 
leven geroepen. De hiervoor genoemde nieuwe verhoudingen tussen bonden en vakcentrales gelden in 
potentie uiteraard ook voor de ontwikkeling van het districtenwerk, maar regionale afwijkingen lijken 
mogelijk.
In elk geval heeft het regionaal werk van het NVV/FNVin Noord-Nederland (en in iets mindere mate ook 
het districtenwerk in Limburg) gedurende twee decennia een nieuwe dimensie van het vakbondswerk 
ontdekt en geëxploiteerd: het optreden als regionale actor in het belang van de toekomst van de leden 
en hun gezinnen in de eigen regio.

Bedrijvenwerk en districtenwerk
De ontwikkeling van het districtenwerk van bonden en centrales kent diverse, wezenlijke en soms 
tegenstrijdige aspecten. Daarom willen wij, eerst ten principale en vervolgens aan de hand van de 
ontplooiing van het districtenwerk in Noord-Nederland, het een en ander nog wat nauwkeuriger 
beschrijven. 
Maar eerst iets over het bedrijvenwerk. Halverwege de jaren zestig laat de Metaalbond NVV een 
onderzoek doen door de rijksuniversiteit Groningen onder de werknemers uit de metaalindustrie in de 
provincie Groningen.61 Dat onderzoek wijst uit, dat jonge metaalarbeiders zich in hun gedrag binnen 
de gegeven arbeidsverhoudingen niet tot nauwelijks laten leiden door de opvattingen van hun vakbond. 
Opvattingen in hun directe omgeving, waar de bond nu juist door afwezigheid schittert, zijn veel meer 
bepalend voor hun (werknemers)gedrag. Zij zeggen zelfs zonodig bereid te zijn om aan wilde stakingen 
deel te nemen, dat dan mede als een daad van protest tegen het ingedutte karakter van hun bond.
Voor de vakbeweging ontstaat daarmee een dilemma: moet het sinds de oorlog gevoerde beleid om 
organisatorisch niet aanwezig te zijn in de bedrijven (als een soort consessie ter compensatie van het door 
de overheid voeren van een geleide loon- en prijspolitiek en van een actieve werkloosheidsbestrijding) 
worden voortgezet of moet een nieuwe koers worden ingeslagen en moet de bond zichzelf ook binnen 
de bedrijven weer organiseren. Dat vooral ook om de geconstateerde ‘kloof tussen leiding en leden’ te 

61 Lulofs, J.G. en Dijkstra, L.: “Vakorganisaties en werknemers in de Groninger metaalindustrie”, Groningen, 
1967
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overbruggen (met als risico groeiende spanningen tussen de bond en de werkgevers62. De metaalbond 
kiest expliciet voor het ontwikkelen van het zogenoemde bedrijvenwerk. Binnen de bedrijven 
worden bedrijfscontactmannen aangewezen en in de grotere bedrijven wordt direct al gewerkt met 
bedrijfsafdelingen.
Uiteraard bracht deze omwenteling, juist ook binnen de bond, de nodige spanningen met zich mee. Tot 
dat moment waren alle leden van de Metaalbond ingedeeld  in plaatselijke afdelingen. Nu ontstond 
er naast die A-lijn plotseling ook een B-lijn. Een deel van de leden, namelijk zij die in de grotere 
bedrijven werkten, wordt dan lid van zo’n bedrijfsafdeling. En daarmee wordt de positie van de gewone, 
plaatselijke afdelingen ondermijnd. Daartegenover staat dat binnen de bedrijven de bond weer zichtbaar 
wordt. Ook het mobiliseren van de leden voor acties kan nu van binnenuit de bedrijven geschieden. Er 
komt hoe dan ook meer leven in de brouwerij.
De hiervoor genoemde metaalsector bestaat in Fryslân en Groningen vooral uit de scheepsbouw. Deze 
bedrijfstak is zodanig interessant, dat ze hierna, in Hoofdstuk VII, één van de onderwerpen van nadere 
analyse is.

Het idee van het meer betrekken van de leden bij de gang van zaken speelt ook een rol bij de landelijke 
discussie over het instellen van NVV-districten. Het gaat opnieuw om een provinciale bundeling van 
de NVV-afdelingen, enigszins ter compensatie van het verlies aan invloed van die plaatselijke organen 
op het nationale vakbondsgebeuren. Het Verbondsbestuur verplicht zich tweemaal per jaar (via de 
districtsbestuurders) een ‘districtsvergadering’  uit te schrijven. Daar zal telkens een van de leden van 
het Verbondsbestuur in gesprek treden met de verzamelde NVV-afdelingen. De discussies die er gevoerd 
worden, kunnen zowel regionale, nationale of zelfs internationale vraagstukken betreffen. Die discussies 
kunnen ook leiden tot officiele uitspraken van de districtsvergaderingen, waarop het Verbondsbestuur 
zichzelf verplicht heeft schriftelijk te zullen reageren. Daarmee ontstaat er weer enige, zij het een 
indirecte invloed vanuit de NVV-afdelingen/NVV-districten op het nationale vakbondsbeleid.

Zo komt de vakbeweging vanaf eind jaren zestig langzaam aan weer enigszins in beweging. In 
Noord-Nederland blijkt dat bijvoorbeeld al uit de grote opkomst bij de in Groningen georganiseerde 
kaderbijeenkomst van NVV en NKV op 27 januari 1968 in Groningen (enkele honderden kaderleden 
namen daaraan deel). Het onderwerp van die bijeenkomst betreft de stijgende werkloosheid in het 
Noorden. Ook wordt op 25 mei van dat jaar vanuit het Noorden goed deelgenomen aan de demonstratieve 
bijeenkomst van de drie vakcentrales over datzefde onderwerp te Utrecht.
Maar het is tot na de krachtmeting met de communist Fré Meis, een krachtmeting die duurt van 
1969 tot 1972, dat de regionale vakbeweging (bonden en vakcentrales tezamen) echt op stoom 
komt. Meis had door zijn succesvolle acties in de strokarton in 1969 een sterk mobiliserend effect op 
vooral het NVV. Samen met het NKV en CNV spant het NVV zich in om een goed antwoord op die 
acties te formuleren. Het gaat om het scheppen van een nieuw perspectief voor het Noorden en om 
het daarvoor mobiliseren van de leden. Meis behaalt bij de Statenverkiezingen van maart 1970 een 
eclatante verkiezingsoverwinning. De CPN stijgt van 4% naar 15%, wat goed is voor een stijging 
van het zeteltal van twee naar acht. Dit wordt het Meis-effect genoemd. De landelijke politiek toont 
zich gechoqueerd, maar ook het Verbondsbestuur van het NVV komt geschrokken bijeen. Men vreest 
de communistische invloed en besluit tot een nu ook landelijk gedragen, actieve campagne voor het 
tot stand komen van een veel sterker sociaal-economisch ontwikkelingsbeleid voor Noord-Nederland. 
De vakbeweging moet weer de motor worden van de beweging tegen de achterstelling van Noord-
Nederland, een beweging die even door Meis gekaapt lijkt. Onder de directe coaching van een lid van 

62 In 1972 wordt er een langdurig conflict uitgevochten tussen het bedrijf Pelger in Emmen en de nieuw 
gevormde Industriebond-NVV, met als inzet de openlijke aanwezigheid in het bedrijf van een door de bond 
benoemde bedrijfscontactman. 
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het Verbondsbestuur, vice-voorzitter Adri de Boon, wordt een NVV-district Noord in het leven geroepen. 
Daarmee wordt vooruit gelopen op de al op handen zijnde instelling van NVV-districten in het gehele 
land, waartoe op het congres in 1969 besloten was. Het Noorden wordt tot experimenteergebied voor 
deze nieuwe structuur verklaard. Het idee is nu, dat in Noord-Nederland de reeds bestaande werkgroep 
van bondsdistrictsbestuurders het optreden van de verschillende vakbonden bij bedrijfsproblemen gaat 
coördineren. T. Arends van de net gevormde Industriebond-NVV is op dat moment voorzitter van 
die werkgroep. Hij moet trachten, aanvankelijk terzijde gestaan door Adri de Boon, leiding te geven 
aan deze nieuwe politiek. Deze ontwikkeling staat evenwel haaks op de landelijke ontwikkelingen, 
waarbij de vakbonden juist een sterkere positie ten opzichte van de vakcentrales hebben verworven. 
Dat leidt tot de nodige spanningen. Die spanningen worden duidelijk in de reacties van een aantal 
bondsdistrictsbestuurders op het uitkomen van de brochure ‘Hoge Noorden, Lage Lonen’, van het 
wetenschappelijk instituut van de drie vakcentrales. De brochure wordt na een hoop heisa gewoon 
weggemoffeld. Ondanks dat is iedereen het er over eens, dat inzake de noordelijke sociaal-economische 
problematiek actie moet worden ondernomen. Het mobiliseren van de leden is daarbij direct aan de 
orde. Zij moeten een eigen antwoord kunnen geven op de uitdaging van Fré Meis, die in die periode 
overal in Groningerland opduikt om onvrede te kanaliseren en acties voor te bereiden. 
Zowel uit de kring van de bestuurdersbonden/NVV-afdelingen in de drie noordelijke provincies, als uit 
de kring van de lokale vakbondsafdelingen in het Noorden worden kaderleden gerekruteerd om opgeleid 
te worden tot ‘actieleider’. Vanuit een eerste selectie van 57 kaderleden wordt uiteindelijk een groep 
van 17 actieleiders uitgekozen. Voor hen worden speciale scholingscursussen georganiseerd. Bonden, 
vakcentrales en nieuw gerekruteerde kaderleden stellen tezamen  een ‘Plan voor het Noorden’ op (zie 
bijlage 5: FNV Plan voor het Noorden, 1970). Een visie van de vakbeweging op de noodzakelijke 
sociaal-economische ontwikkeling van het Noorden en het daartoe noodzakelijke overheidsbeleid. 
Het wordt in april 1970 vastgesteld en onder grote publieke- en media-belangstelling aangeboden aan 
de regering. De nieuw gerecruteerde actieleiders beginnen al snel binnen de bestaande verhoudingen 
enige invloed te verwerven (overigens lang niet altijd zonder tegenstand). Zij zijn vervolgens wel de 
aangewezen kaderleden om in het nieuw te vormen NVV-districtsbestuur een nadrukkelijke rol te 
spelen. Tegelijkertijd met de opbouw van het nieuwe vakcentraledistrict wordt ook, met de aanstelling 
van twee extra bestuurders, de bestuurskracht verder uitgebouwd.
Zomer 1970 breekt er een grote staking uit in Rotterdam. Het in toenemende mate optreden van 
koppelbazen heeft de in het verleden opgebouwde loonstructuren volledig onderuit gehaald. De 
havenwerkers zijn boos en zijn bereid onder welke vlag dan ook de strijd met de werkgevers aan te 
gaan. De maoistische beweging KEN-ml (kommunistische eenheidsbeweging Nederland - marxistisch-
leninistisch) heeft van den beginne de leiding. Door hun extreme eisen dreigt de staking in een impasse 
te geraken. Dan duikt actieleider en CPN-voorman uit het Noorden Fré Meis plotseling op. Meis weet, 
door meer realistische eisen te stellen, de staking weer in gang te krijgen. Maar ook hem lukt het 
niet de zaak goed af te ronden. De regering dient bij het parlement  een voorstel in om een loon- en 
prijsmaatregel in te voeren, mede om de stakingen te helpen beëindigen. Overal waar tot dan sprake is 
van het optreden van koppelbazen mag door de werkgevers een eenmalig bedrag van fl. 400,- netto aan 
de reguliere werknemers worden uitgekeerd. De vervoersvakbonden en de vakcentrales eisen vervolgens 
die uitkering overal in den lande. En met succes, al kost dat nog de nodige, korte stakingsacties. 

In het Noorden zien met name de bondsdistrictsbestuurders met genoegen dat Meis door de CPN in 
hoge mate landelijk ingezet wordt. Naast het stakingsavontuur in Rotterdam komt hij in het Dagelijks 
Bestuur van de CPN en even later wordt hij een van de belangrijkste kandidaten voor het Tweede 
Kamer-lidmaatschap.
In het overleg, zomer 1970, tussen alle noordelijke (vakcentrale- en bonds) districtsbestuurders en het 
Verbondsbestuur van het NVV in Zwolle blijkt dat er onvrede bestaat over het beleid om het NVV-
district coördinerende bevoegdheden te geven ten aanzien van eventuele herstructureringsoperaties in 
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noordelijke bedrijven. De bondsdistrictsbestuurders hebben het gevoel dat de dreiging van Meis in het 
Noorden alweer wat wegebt. Beter is als de vakbonden hun regionale en landelijke structuren verder 
versterken. Bijvoorbeeld om uit de hand gelopen conflicten als in de Rotterdamse haven het hoofd te 
kunnen bieden. 
De toch al langer bestaande urgentie om een radikale doorbraak van eventueel achterhaalde 
vakbondsstructuren door te voeren (op het NVV-congres van 1969 afgewezen) bleek ook in deze kring 
tanende. Wel kwamen bonden en vakcentrale overeen dat voorlopig nog alle hens aan dek moesten 
blijven bij structurele bedrijfsproblemen in het Noorden. Dat betekende dat de vakcentrale bij dat soort 
problemen voorlopig toch een nadrukkelijke rol zou blijven spelen.  

Op 19 november 1970 vindt de startvergadering van het NVV-districtsbestuur plaats. Inleider is NVV-
voorzitter Kloos. Hij geeft het startsein voor de organisatie van de grote NVV/NKV-demonstratie van 
17 april 1971, die van de dat jaar nieuw te vormen regering een gericht stimuleringsbeleid naar het 
Noorden eist.  
Bij de vormgeving van het nieuwe districtsbestuur heeft zich inmiddels een soortement van gevecht 
om de zeggenschap afgespeeld, namelijk tussen de professionele bondsdistrictsbestuurders  enerzijds 
en de onbezoldigde kaderleden (de nieuwe actieleiders) anderzijds. Deze laatste groep wint vooreerst. 
Er kunnen uiteindelijk slechts vijf bondsdistrictsbestuurders in dat bestuur zitting nemen. En dan niet 
namens hun bond, maar a titre personnel. Daartegenover zitten er dan vijftien onbezoldigde kaderleden 
afkomstig uit de plaatselijke NVV-afdelingen in Noord-Nederland.    
De start van het nieuwe district is hoopvol. De demonstratie op 17 april 1971 voldoet aan de 
verwachtingen (opkomst, aandacht in de media, aandacht van het kabinet – mede in verband met de 
toen aanstaande Kamerverkiezingen). De vakbeweging presenteert zich als belangrijke regionale actor. 
Het Plan voor het Noorden maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijke actieprogramma van 
de drie landelijke vakcentrales. Met dat actieprogramma wordt ook vanuit het Noorden de landelijk 
politiek tegemoet getreden.

In de zomer van 1971 houden Tinus Arends en Adri de Boon namens de vakcentrale en Gerrit Kok 
vanuit de textiel- en confectiebond De Eendracht zich, gegeven de afgesproken verhoudingen, intensief 
bezig met de structurele problemen in de confectie. Ondanks Meis en anderen laat het NVV de leiding 
in deze strijd tegen de afbouw van die bedrijfstak niet meer uit de handen glippen. Er zal wel bij enkele 
van de vestigingen van de Groninger Kleding Unie sprake zijn van een sanering van arbeidsplaatsen. 
Maar dat wordt geen koude sanering. Er wordt met behulp van het ministerie van Sociale Zaken een 
stichting herplaatsing Groninger confectie-industrie opgezet. Zoals de naam van die regeling al zegt, 
er komt niemand zomaar meer op straat te staan. Specifieke bemiddeling, aanvullende scholing en 
een tijdelijk dienstverband met die stichting moeten de afbouw van arbeidsplaatsen in deze sector 
acceptabel maken. In combinatie met de acties voor het Plan voor het Noorden lukt dat. Ook deze 
confectiesector is in deze studie onderwerp van nadere analyse. Zie daartoe Hoofdstuk VII.
In bijna alle vakbonden groeit het idee van het bedrijvenwerk. Het meest vergaand daarbij is de 
Vervoersbond, die gewoon al zijn plaatselijke afdelingen (de a-lijn) afschaft. Voor de rol van de 
vakbeweging als actor in de regio acht de Vervoersbond de vakcentrale-structuren het meest aangewezen. 
Het andere uiterste wordt gevormd door de Voedingsbond en de Bouwbond. Niet alleen spelen deze 
bonden een nadrukkelijke rol in de sociale zekerheid in hun eigen sector (werkloosheidsuitkeringen en 
vakantiebonnenverstrekking), maar daarmee samenhangend blijven zij grote waarde hechten aan hun 
a-lijn. Wel kennen deze beide bonden ook nog bijzondere noordelijke kenmerken. Wat de Bouwsector 
betreft is er in het Noorden vooral sprake van een veelheid aan kleine bedrijven. Pas veel later lukt 
het om bij enkele grote bouwbedrijven ook het bedrijvenwerk (in relatie meestal met het ontstaan 
van ondernemingsraden) te introduceren. Wat de Voedingsbond betreft springt er een sector in het 
Noorden uit. Het betreft de zuivelsector. Aanvankelijk gaat het in deze sector om een groot aantal 
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kleine, zelfstandige zuivelfabrieken (coöperaties), waartegenover de zuivelbond een veelheid aan 
kleine, plaatselijke bondsafdelingen stelt. Met de snelle ontwikkeling van de zuivelsector tot slechts 
enkele bedrijven kiest de Voedingsbond voor de belangenbehartiging via de b-lijn. De a-lijn bljft wel 
bestaan, maar de zuivelmensen spelen daar dan geen grote rol meer in. De zuivelsector is toch ook weer 
zo typisch Noord-Nederlands, dat ze voorwerp van verdergaande analyse is in hoofdstuk VII.

Zelfs bij de bonden die het sterkst vasthouden aan de a-lijn afdelingen zie je nieuwe –b-lijn-structuren 
groeien. Zolang de bonden er zelf ook districtsorganen op na houden, waar naast de nieuwe zich 
ontwikkelende b-lijn ook de plaatselijke afdelingen (de a-lijn) deel van uitmaken is dat vruchtbaar voor 
zowel het gezamenlijke lokale vakcentralewerk als voor het NVV/FNV-districtenwerk. De extreme 
positie van de Vervoersbond betekent dat hun plaatselijke kaderleden in de lucht hangen en geen 
duidelijke groep meer vertegenwoordigen. Tot begin jaren tachtig is dat ongeveer de situatie. Daarna 
zakt de positie van de a-lijn-afdelingen steeds verder weg of ondergaan de a-afdelingen een zodanige 
opschaling dat ze geen relaties meer hebben met de plaatselijke FNV-afdelingen. Al die ontwikkelingen 
betekenen ook, dat de plaatselijke vakcentrale- afdelingen aan bloedarmoede beginnen te leiden. 
Het wordt al met al steeds moeilijker om de noordelijke vakbeweging als eenduidige, regionale actor te 
organiseren. De coordinerende taak van het FNV-district verdwijnt haast als vanzelf, in het bijzonder 
ook vanwege het activistische optreden van in het bijzonder de Industriebond-FNV, die met een reeks 
bedrijfsbezettingen goed de spanning op de noordelijke ketel houdt en geen ruimte meer afstaat aan 
politieke partijen als de CPN of de PvdA, zeker niet meer na de ervaringen met de bezetting van het 
confectiebedrijf Seriös in Nieuweschans in 197563.  Er ontstaan ook steeds meer conflicten tussen de 
bezoldigde districtsbestuurders van bonden en vakcentrales. Met name de Industriebond-NVV heeft 
direct vanaf haar oprichting (1972) moeite met de nieuwe rol van de vakcenrale. Dat draagt bij tot het 
vertrek van Tinus Arends in 1973. Het lukt de nieuwe werkgelegenheidscoördinator Henk Muller niet 
om een coördinerende positie te behouden. Hij wordt slechts systematisch geïnformeerd over de door de 
Industriebond eigenmachtig reeds genomen besluiten. De spanningen lopen halverwege de jaren zeventig 
nog verder op als Ton de Hoog, het districtshoofd van de Industriebond in Groningen, de leider is van 
een bezettingsactie bij het bedrijf Noord-Ned te Winschoten, terwijl Henk Muller als commissaris van 
de NOM achter de directie van de NOM staat, waar het er om gaat om een deel van de werkgelegenheid 
van dat bedrijf te behouden door een ander deel af te bouwen. Begin 1980 ontstaat er weer een conflict 
tussen de vakcentrale en de Industriebond rond het massiefkartonbedrijf OKTO. Bij die kwestie gelukt 
het uiteindelijk nog wel weer om de rijen te sluiten. Het wordt zelfs één van de hoogtepunten van 
het optreden van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland. Ondergronds groeien de rivaliteiten 
evenwel steeds verder. Exemplarisch daarvoor is de ruzie rond de sanering van de aardappelmeelsector, 
waar Industriebond en FNV-district Noord tegenover elkaar staan. In het eerste bedrijf van deze affaire 
wil het FNV-district actie voeren, tezamen met gemeenten, werkgevers, de provincie, en anderen, ter 
voorkoming van een massa-ontslag bij het bedrijf AVEBE. Om interne (landelijke) redenen krijgt het 
Industriebondsdistrict Groningen geen toestemming om actie te voeren. In het tweede bedrijf, als de 
regionale spanningen als het ware al weer wat zijn weggeëbt, wil de Industriebond plotseling wel 

63 Seriös is een van de laatste vestigingen van de voormalige Groninger Kleding Unie. Als dat bedrijf 
(opnieuw) gesloten dreigt te worden, tracht de Industriebond uit alle macht om politieke support voor 
het openhouden van dat bedrijf. Zij vangen nul op het request, al zit er op dat moment (1975) ook een 
progressief kabinet in Den Haag en een links program-college in de Staten van Groningen. Maar dan besluit 
het gewestbestuur van de PvdA tot een bedrijfsbezetting. Meis, die al op de loer lag, doet ook mee. Na 
een spannende week biedt het ministerie van Sociale Zaken alsnog ruimte voor een oplossing: Serios mag 
blijven produceren,maar dan wel onder de vleugels van de Sociale Werkvoorziening. De Industriebond is 
boos dat de politiek nu wel over de brug wenst te komen en heeft kritiek op de oplossing (‘onder de vleugels 
van de WSW’). 
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actie. Samen met het district Drenthe organiseert het Industriebondsdistrict Groningen op een zaterdag 
vlak voor Sinterklaas een demonstratie. Het FNV-district toont zich met enige tegenzin solidair en 
demonstreert mee. De leus van die demonstratie is : ‘Zetmeel in het Noorden!” Het succes qua opkomst 
houdt niet over. In het derde bedrijf is er sprake van een bezetting van het voorlichtingscentrum van 
AVEBE, de laatst overgebleven aardappelmeelfabrikant. De Industriebond verwijt het FNV-district-
Noord, dat deze zich niet te allen tijde achter het Industriebondsbeleid opstelt. De Industriebond miskent 
daarmee het karakter van het FNV-district Noord als regionale actor. De Industriebond kiest voor het 
absolute primaat van de sectorale boven de regionale vakbeweging. Uiteindelijk lopen de acties met een 
sisser af omdat AVEBE gesteund wordt door de rijksoverheid. 
Overigens wordt ook deze typisch Gronings-Drentse aardappelmeelsector in hoofdstuk VII nader 
geanalyseerd. Het gaat dan om de laatst overgebleven aardappelmeelproducent, maar wel een grote. 
Voor de regio Oost-Groningen/Gronings-Drentse Veenkolonien is dit een uiterst belangrijk bedrijf, 
vanwege zijn agrarische grondstoffen, zijn interessante produkt-innovaties, het verschaffen van veel 
afgeleide werkgelegenheid (truckers), enz.

Betekenis van de vakbeweging voor de regio
Wanneer de vakbeweging in een bepaalde regio voldoet aan de kenmerken van het idealtypische 
Romaanse vakbewegingsmodel, dan kan ze zich optimaal ontwikkelen als een van de regionale 
actoren. Als er vervolgens sprake is van een regio met een behoorlijke mate van autonomie en/of met 
een uitgesproken gevoel van eigen identiteit, dan zal deze regionale actor haast als vanzelf mee die 
regionale identiteit gaan bepalen en mee de politieke koers van de regio gaan bepalen. 
Is dit niet het geval dan zou een regionale vakbeweging, indien de omstandigheden daar aanleiding 
toe zouden geven, bijvoorbeeld bij ernstige regionale werkloosheidsproblemen of oude industrie-
sectoren met stagnatieverschijnselen, toch kunnen helpen om die problemen te helpen oplossen of door 
middel van sectorale gevechten te trachten de ontwikkelingen vakbondsvriendelijk te maken (behoud 
van werkgelegenheid, aanrekken van nieuwe industrie- of dienstverlenende bedrijven, innovatie bij de 
bestaande bedrijven, hogere lonen en meer mogelijkheden tot scholing en ontplooing).

In het Romaanse vakbewegingsmodel spelen vakbonden uiteraard een belangrijke rol, maar dan 
ondergeschikt aan de regionale vakcentrale. De vakcentrale is dan echt de plek waar de regionale 
vakbonden elkaar informeren over lopende acties. Waar wordt afgewogen of en zo ja hoe andere bonden 
danwel alle bonden tezamen in actie kunnen steunen.
In de diverse regionale organen kunnen leden van het regionale vakcentrale-bestuur (en dat zijn dan 
vertegenwoordigers van de aangesloten bonden) heel goed de mening van alle leden, oftewel de 
gevoelens van de factor arbeid in z’n geheel, naar voren brengen.
De inbreng van de vakbewegingsvertegenwoordigers in de organen van de sociale en politieke gremia 
van de regio kan kwalitatief groot zijn indien de landelijke vakcentrales investeren in deze regionale 
vakcenrales (met het aanstellen van bestuurders, het zorgen voor goede huisvesting en het verschaffen 
van ruime budgetten, bijvoorbeeld door het kunnen behouden van een deel van de contributie-
opbrengsten).

Het Noord-Europese vakbewegingsmodel, met het primaat van de bonden boven de lichte vormen van 
samenwerking binnen de vakcentrales, betekent haast automatisch de afwezigheid in de regio’s, tenzij 
het om regio’s met een sterke eigen identiteit gaat en er sprake is van een grote mate van autonomie. 
In dat geval lijkt (her)vorming van de bonden naar de schaal van zo’n autonome regio onontkoombaar, 
wil een vakbond zaken kunnen doen voor zijn leden en wil er in die regio sprake kunnen zijn van 
rechtvaardige en goede sociale verhoudingen.
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Hoe zit dat nou in Noord-Nederland?
In Noord-Nederland is er sprake geweest van ontwikkelingen richting het ontstaan van een Romaans 
vakbondstype. Daaraan voorafgaand deden alle bonden in de eigen sector(en) zo ongeveer alles wat 
ze nuttig achtten. Hoe het feitelijke optreden van bonden en vakcentrales in die regio is geweest bij 
een aantal diepingrijpende herstructureringsprocessen in een aantal typische noordelijke bedrijfstakken 
wordt in hoofdstuk VII verder onderzocht. Daarbij wordt getracht nader zicht te verkrijgen op de regio 
Noord-Nederland en op de regionale vakbeweging, in het bijzonder in hun onderlinge relatie. Om dat 
goed te kunnen onderzoeken lijkt een nadere vraagstelling nodig. Welnu, die is geformuleerd en luidt 
als volgt: 

Welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 op 
de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen? 

Dat is nu precies wat we met ons onderzoek naar de gang van zaken rond enkele dramatische 
herstruktureringsprocessen rond enkele typische, noordelijke bedrijfstakken trachten te achterhalen.

In hoofdstuk VIII wordt verslag gedaan van een tweede onderzoek. Dit keer onder voorzitters en leden 
van ondernemingsraden van de grotere bedrijven in Noord-Nederland. De vraagstelling was:

Hoe wordt er in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en betekenis van de regionale 
vakbeweging?

Met medewerking van deze wel heel bijzondere groep Noord-Nederlanders willen we die vraag trachten 
te beantwoorden. 

In hoofdstuk IX wordt dan de onderlinge relatie tussen de diverse regionale actoren nagegaan. Wie 
speelden een leidende rol in het gepostuleerde sociale conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag?

In Hoofdstuk X tenslotte wordt alles samengevat en worden er enkele conclusies getrokken.
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