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Hoofdstuk VII Bedrijfstak-analyses

7.1 Inleiding 

Begin jaren zestig komt er een einde aan de geleide loonpolitiek in Nederland. Het kunstmatig laag 
houden van de lonen stuit op de groeiende vraag naar personeel en een beginnende krapte op de 
arbeidsmarkt. Sommige werkgevers gaan boven-CAO-lonen betalen. Daarmee wordt de opwaartse 
druk op de lonen zo groot, dat een forse verhoging van het loonpeil onvermijdelijk wordt. In 1963 vindt 
dan over de gehele breedte van de economie een aanpassing van het loonpeil plaats, waarbij achteraf 
gesproken wordt van een loonexplosie. 
Het jarenlange voordeel van lagere lonen dan die in de ons omringende landen gaat dan verloren. 
Arbeidsintensieve bedrijven krijgen het de daarop volgende jaren daardoor steeds moeilijker. Zij 
worden gedwongen nieuwe, arbeidsbesparende methoden in hun productieprocessen te introduceren. 
Tegelijkertijd is er, vanaf halverwege de jaren zestig tot aan de oliecrisis in 1973, sprake van een zich 
doorzettende, ongekende groei van de wereldmarkt. Als andere groeit ook de Nederlandse economie 
als kool, ondanks de hiervoor genoemde problemen. De uitbreiding van de wereldmarkt en de 
wereldhandel leidt na verloop van tijd als vanzelf tot een zekere herstructurering van de internationale 
productieverhoudingen. De Nederlandse industrie is tot dan toe vooral sterk in de grootschalige 
productie van bulk-goederen, dat wil zeggen intermediaire goederen, geproduceerd in bedrijven met 
een hoge procesvaardigheid, maar met slechts een beperkte ‘engineeringsvaardigheid’. De toenemende 
internationale concurrentie tast veelal de winstgevendheid van dat soort bulkproductie aan. Bedrijven 
zijn gedwongen om ten minste deels om te schakelen naar de productie van eindproducten. 
In de ene bedrijfstak heeft men grotere problemen met de omschakeling en de noodzakelijke nieuwe 
oriëntaties dan in de andere. En daarmee breekt er een periode aan van herstructurering van gehele 
sectoren. 
Daar waar in regio’s concentraties zijn van bepaalde bedrijfstakken, ontstaat er een relatie tussen 
regionale en sectorale problemen. 
Dat is bijvoorbeeld het geval met de confectie-industrie in Noord-Nederland. Die bedrijfstak kent een 
sterke concentratie in de stad Groningen en biedt daar aan enkele duizenden mensen werk. Rondom 
de stad, in Oost-Groningen, in Oostelijk Friesland en in Drenthe (Hoogeveen) zijn er daarenboven ook 
nog productiefilialen gevestigd.
Ook de strokartonindustrie, met een sterke concentratie in Oost-Groningen, begint met 
crisisverschijnselen te maken te krijgen. Daarnaast raakt de Groninger en Friese scheepsbouw, als 
deelsector (Werfgroep V)64, betrokken bij de algehele herstructurering in de Nederlandse scheepsbouw. 
Al deze herstructureringsverschijnselen leiden tot grote sociale onrust. Alle door de werknemers in 
de loop van twee decennia verworven sociale zekerheden lijken plotsklaps op de tocht te staan en 
vanzelfsprekende perspectieven zijn verdwenen.

64 In het kader van de herstructurering van de Nederlandse scheepsbouw, wordt gewerkt met een vijftal 
subsectoren. De Gronings-Friese, binnendijkse scheepswerven worden als ‘Werfgroep V’ aangeduid. Deze 
werfgroep komt als laatste van de vijf aan snee.
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In deze onrustige tijden groeien ook de verschillen in economische ontwikkeling tussen de diverse 
regio’s nog weer flink. De naoorlogse industrialisatiegolf is in Noord-Nederland begin jaren zestig 
al weer min of meer stilgevallen. De nieuw gevestigde bedrijven blijken zo rond 1970 zelf ook 
conjunctuurgevoelig te zijn en veroorzaken uiteindelijk eerder een extra instabiliteit in de regio dan 
een versterking van de regionale economische structuur. In een dergelijke context van regionale 
instabiliteit en sectorale herstructurering kan de bewering van D. Albers (ALBERS, 1995)65, dat de 
vakbeweging een samenbindende kracht in een regio kan zijn, juist door haar bemoeienis met processen 
van herstructurering, goed onderzocht en getoetst worden. En ook in de dynamische concentratietheorie 
van De Jong (DE JONG, 1981) kan heel goed een variabele ‘vakbeweging’ worden ingebouwd. Het is 
dan mede het optreden van de vakbeweging dat bepaalt welke concrete keuzes bedrijven maken met 
betrekking tot bijvoorbeeld fusies, samenwerkingsverbanden en inkrimpingen.
Ook kan, als sectorale en regionale problemen tezamen komen, de (rijks)overheid gedwongen worden, 
mede door druk vanuit de vakbeweging, zich te verhouden tot de in een regio spelende herstructurerings-
problemen. Het optreden van regionale actoren, in het bijzonder ook van de vakbeweging, kan in dat 
soort situaties zelfs bepalend zijn voor de verdere regionale (en sectorale) ontwikkeling.

7.2 De hypothese

In Hoofdstuk III  staat de probleemstelling van het onderhanden onderzoek reeds aangegeven. In 
paragraaf 3.2 wordt die probleemstelling als volgt omschreven:

“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 op 
de totstandkoming van het regionaal ontwikkelingsbeleid en welke invloed zou een regionale 
vakbeweging in de toekomst op dat terrein ten principale kunnen hebben”.

In paragraaf 3.3  van dat hoofdstuk wordt aangegeven hoe die probleemstelling in onderdelen is 
uiteengerafeld. In hoofdstuk IV wordt de regio Noord-Nederland, de plaats waar de invloed van de 
vakbeweging tot gelding zou moeten komen, geanalyseerd. In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de 
beïnvloeding door de vakbeweging van de ontwikkeling van de maatschappij, zowel in het algemeen 
als meer specifiek in de regio’s, te bestuderen in de regio Noord-Nederland. De vraag wordt daarbij 
gesteld of de regionale vakbeweging als een samenbindende kracht in de regio fungeert, in het bijzonder 
met betrekking tot sectorale herstructurerings-processen, bij de loonontwikkeling en bij de vormgeving 
van het regionaal sociaal-economisch ontwikkelingsbeleid.
Over de loonontwikkeling schrijven we in hoofdstuk VIII, daar waar uiteen wordt gezet hoe voorzitters 
van ondernemingsraden van de grotere bedrijven in Noord-Nederland daarover denken. 
Wat de invloed van de vakbeweging op de totstandkoming en ontwikkeling van het regionaal 
ontwikkelingsbeleid betreft, daarop komen we terug in hoofdstuk IX.
In dit hoofdstuk concentreren we ons op rol en invloed van de vakbeweging bij een aantal diep 
ingrijpende sectorale herstructureringsprocessen.

D. Albers (ALBERS, 1995) beweert, dat de vakbeweging in een bepaalde regio, juist door de 
bijzondere rol die zij speelt bij diep ingrijpende sectorale herstructurerings-processen, in principe tot 
een samenbindende kracht kan uitgroeien. De vraag of dat feitelijk ook het geval is, hangt af van 
het specifieke karakter van een regionale vakbeweging, van haar concrete optreden, in het bijzonder 
bij sectorale herstructureringen, in een bepaalde periode en van het (politieke) effect daarvan. Dit 
onderzoek spitst zich toe op de regio Noord-Nederland, in het bijzonder op de periode 1960-1992. In 

65  Zie ook hoofdstuk II, paragraaf 2.4: ‘de herstructurering sinds 1970’
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die periode vonden er inderdaad in die regio een aantal ingrijpende sectorale herstructureringsprocessen 
plaats.

In die periode is er overigens binnen de Nederlandse vakbeweging zelf ook sprake van een 
‘herstructurering’. Met name rond 1970 vinden er een aantal fusies tussen vakbonden plaats en worden 
in het verlengde daarvan herstructureringen in hun wijze van werken doorgevoerd. Die reorganisaties 
beogen een slagvaardiger optreden van die bonden mogelijk te maken, in het bijzonder ook in de regio’s  
en in de bedrijven. Dit betreft onder andere de Industriebond NVV, de Bouw- en Houtbond NVV en 
de Voedingsbond NVV. In de tweede helft van de jaren zeventig werd de ontwikkeling nog gevolgd 
door de fusies tussen de NVV- en NKV-bonden in de verschillende branches. Het werden alle FNV-
bonden.
De situatie was in Noord-Nederland voor de vakbeweging extra ingewikkeld, omdat zich daar 
rond 1970 plotseling ingrijpende sectorale problemen manifesteerden, die zich vermengden met de 
algemene, regionale achterstandsproblematiek. Die dubbele problematiek stelde de vakbeweging 
in deze regio voor grote problemen. Daar ligt dan ook de basis voor de vorming in die periode van 
een nieuw vakcentraledistrict met in potentie coördinerende bevoegdheden met betrekking tot alle 
vakbondsoptreden in de bedrijven. En dat geldt ook voor de extra beleidsmatige en organisatorische 
aandacht van de landelijke vakbeweging voor de sociaal-economische ontwikkeling van Noord-
Nederland.  

In dit hoofdstuk gaan we in het bijzonder in op het feitelijk gedrag van die regionale vakbeweging bij 
de regionale herstructureringsprocessen die door de bedrijfssectoren enerzijds en de politiek anderzijds 
in gang werden gezet. De daarmee samenhangende redenering van Albers kan, wat Noord-Nederland in 
de periode 1960-1992 betreft, verwoord worden in de vorm van de volgende, te toetsen hypothese:

“De vakbeweging in Noord-Nederland heeft zich in de periode 1960-1992, door zijn directe en 
indirecte bemoeienis met een aantal diepingrijpende sectorale herstructureringsprocessen in 
toenemende mate tot een samenbindende kracht in de regio ontwikkeld.”

7.3 Analyse-methode

Bij het toetsen van deze, hiervoor geformuleerde hypothese wordt gebruik gemaakt van een 
kwalitatieve methode. Daarenboven was er aanvankelijk voor gekozen om rond bedrijven die te maken 
hadden gekregen met grote reorganisaties, massa-ontslagen, sluitingen en dergelijke, te onderzoeken 
op welke wijze de vakbeweging daarbij was betrokken en in welke mate zo’n bedrijfsprobleem al 
dan niet uitgegroeid was tot een politieke kwestie. De onderzoekers wilden vervolgens dan alleen 
die bedrijfskwesties in de steekproef opnemen die aanleiding waren geworden tot één of meerdere 
hoofdredactionele commentaren in tenminste een van de noordelijke, regionale kranten (Nieuwsblad 
van het Noorden, Drentse en Asser Courant, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Winschoter 
Courant). Bij die zo geselecteerde bedrijven kon dan vervolgens het vakbondsoptreden rond die 
‘smaakmakende’ bedrijven worden bestudeerd. Al gauw bleek deze taakstelling te ambitieus. De 
centrale informatiebron zou bestaan uit de fiches van de regionale dagbladen, zoals die onder andere 
beschikbaar zijn in de Groninger Archieven. Gezien het grote tijdsbeslag van die onderzoeksmethode 
en de relatief grote aantallen kommentaren - ook als de vakbeweging niet direct betrokken was - deed 
de onderzoekers besluiten om van deze methode af te zien.
Vervolgens werd besloten een andere invalshoek te kiezen. De eerder al (paragraaf 4.2) bestudeerde 
clusters van bedrijvigheid boden wellicht een beter uitgangspunt voor het te plegen onderzoek. Met 
problemen in gehele sectoren van bedrijvigheid waren de vakbonden zo goed als altijd wel nadrukkelijk 
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betrokken. En zo switchten we van de meest smaakmakende ‘individuele’ bedrijfskwesties naar de 
meest spraakmakende sectorale ontwikkelingen66. In sectoren waarbij om wat voor reden dan ook in de 
onderzoeksperiode sprake was geweest van diep ingrijpende herstructureringen, kon het gedrag van de 
betrokken bonden meestal heel goed bestudeerd worden en kon ook worden nagegaan of de vakcentrales 
bij de ontwikkelingen in zo’n sector betrokken geraakten. Om het optreden van de vakbeweging in 
die verschillende sectorale ontwikkelingen goed te kunnen vergelijken was het noodzakelijk bij de 
beschrijving daarvan systematisch te werk te gaan. Ook dienden telkens dezelfde aspecten de revue te 
passeren. Per sector kon dan nagegaan worden hoe de zaken er, wat die aspecten betrof, voorstonden 
en nu voorstaan. 
De navolgende aspecten kregen daarbij bij elke te bestuderen sector aandacht:
A. de algemene situatie in de sector 
B. aanzetten tot een sectorale herstructurering 
C. uitgangspositie vakbonden in de betreffende sector 
D. uitgangspositie werkgevers(organisatie) in de betreffende sector 
E. het herstructureringsplan 
F. verloop van de herstructurering 
G. het uiteindelijk resultaat. 
Per aspect zijn een aantal vragen geformuleerd. Met behulp van deze vragen is over elk van de gekozen 
sectoren informatie verzameld. 
De archieven van het NVV/FNV-district Noord en van het toenmalige noordelijke district van de 
Industriebond-FNV bleken de nodige informatie te bevatten. Ook de achtergrondartikelen over 
de gepubliceerde kwesties in vooral de regionale pers boden een schat aan informatie. Zie voor de 
ontwikkelde vraagstelling bijlage 1.
Met behulp van die informatiebronnen is vervolgens per geselecteerde sector een schets gemaakt 
van het verloop van de herstructurering en van de betrokkenheid van de vakbeweging (vakbonden en 
vakcentrales) daarbij.

Om na te gaan of het vakbondsoptreden in die geselecteerde gevallen gezien kon worden als 
samenbindend in de regio, was het nodig per aspect tenminste één vraag te selecteren die op dit punt een 
positieve, neutrale danwel een negatieve score toe zou staan. Het ging  daarmee om het creëren van een 
reeks driepuntsschalen. Indien in een bepaalde sector op al deze vragen, die alle betrekking hadden op 
de omstandigheden rond en het verloop van het herstructureringsproces, positief gescoord zou worden, 
stond vast dat de vakbeweging in die sector en de omgeving daarvan een samenbindende kracht was 
geweest en veel positieve invloed had gehad op de ontwikkeling van de regio in het algemeen. Indien 
op één of meerdere van deze uitgekozen vragen neutraal of negatief gescoord zou worden, dan had dat 
betekend, dat het vakbondsoptreden in die sector en in de regio in het algemeen slechts in beperkte mate 
van invloed was geweest. 
In z’n algemeenheid kan nu gesteld worden dat, als de vakbeweging in een bepaalde periode, bijvoorbeeld 
in de periode 1960-1992, bij alle spraakmakende herstructureringsprocessen maximaal scoorde, de 
centrale onderzoekshypothese zou zijn geconfirmeerd. Naarmate vaker neutraal of negatief zou worden 
gescoord, zou dat betekenen, dat de samenbindende rol van de vakbeweging in zo’n regio minder 
prominent was, waarmee de centrale onderzoekshypothese, tenminste deels zou zijn gefalsifieerd. Door 
cijfers toe te kennen aan de behaalde totaalscores per sector en ook voor alle sectoren tezamen, zou 
het wellicht mogelijk zijn om over de centrale  onderzoekshypothese nog iets concretere uitspraken te 
doen. In paragraaf 7.6 wordt, in tabel 7.1, aangegeven hoe in de geselecteerde sectoren op de negen 
variabelen is gescoord. Met behulp van die tabel kan vervolgens de in paragraaf 7.2 ontwikkelde 
hypothese geconfirmeerd, dan wel gefalsifieerd worden. 

66 Voor de keuze van de sectoren, zie paragraaf 7.4
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7.4 Keuze van sectoren

In hoofdstuk IV is een schets gegeven van de economische structuur van Noord-Nederland. Aandacht 
ging daarbij uit naar de noordelijke aanzetten tot clustervorming (zie in paragraaf  4.2  de alinea over 
‘economische structuur’).
De conclusie van die paragraaf was, dat op noordelijk niveau, overigens met enige reserve, rond het jaar 
2000 de navolgende (aanzetten tot) clusters konden worden onderscheiden:

- agro-business (aardappelmeel en zuivel) en voedingsmiddelenindustrie
- scheepsbouw en de belendende metaalnijverheid, plus rederijen e.d.
- kartonnage- en verpakkingsindustrie
- chemie
- bio-medische industrie en medische apparatuur
- beroepsgoederenvervoer
- toerisme en recreatie.   

Bij de keuze van de in dit onderzoek te analyseren sectoren, inclusief het daarbij in het geding zijnde 
vakbondsoptreden, gaan wij in principe uit van de hierboven genoemde sectoren: dat wil zeggen, van 
de sectoren met clusterpotentie. 
Overigens vallen voor ons doel de sectoren waar in de periode 1960-1992 in de regio Noord-Nederland 
geen sectorale herstructureringen hebben plaatsgevonden direct af. Dat betreft achtereenvolgens de 
chemie, de bio-medische industrie en de medische apparatuur, het beroepsgoederenvervoer en toerisme 
en recreatie.
Ook aan reorganisaties bij afzonderlijke bedrijven en de rol van de vakbeweging daarbij, (denk 
bijvoorbeeld aan de gang van zaken bij Enka en bij Danlon in Emmen of bij Philips in Sneek en in 
Stadskanaal) gaan we in dit onderzoek voorbij, omdat daarbij meestal niet de kern van de economische 
en sociale structuur van de regio bloot wordt gelegd, maar slechts de sociale verhoudingen in één 
onderneming (waarbij het dan vaak ook nog filialen van niet in het Noorden gevestigde concerns 
betreft). 
Eén sector die in 2000 niet meer als cluster genoemd wordt (op zich terecht, zij was anno 2000 al 
geheel uit Noord-Nederland verdwenen), is toch relevant voor het onderzoek naar het optreden van de 
vakbeweging bij sectorale herstructurerings-processen, namelijk  de confectie-industrie. Gezien zijn 
omvang, alleen al in de stad Groningen ging het in 1970 nog om zo’n 6.000 arbeidsplaatsen, kan deze 
industriële sector in dit onderzoek niet achterwege gelaten worden.

Al met al concentreren we ons nu verder, gegeven de hiervoor gemaakte keuzes, op de navolgende 
sectoren:

Strokarton
Confectie
Aardappelmeel
Scheepsbouw
Zuivel
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7.5 De herstructureringen

Per bestudeerde sector zijn 29 vragen gesteld. De verkregen antwoorden geven een beeld van de 
ontwikkelingsgang aldaar, gedurende de periode 1960-1992 en dat naar de zeven algemene aspecten 
(zie voor het volledige overzicht van de vragen bijlage 1). En bij die beschrijving is er speciale aandacht 
voor de rol van de vakbeweging. Ook wordt een eventueel verband met het in die periode oplaaiende 
conflict Noord-Nederland-Den Haag onderzocht.

Karton-industrie

A. Algemene situatie in de sector
De 19 kartonbedrijven vormen rond 1960 tezamen één van de steunpilaren van de werkgelegen-
heidsstructuur in Oost-Groningen. Er werken dan ongeveer 3.000 mensen in die sector. Op dat moment 
maakt zij, met haar grondstof stro, nadrukkelijk nog deel uit van het Noordelijke agro-industriële 
complex.
Na een aantal onverwachte bedrijfssluitingen eind jaren zestig, wordt het na 1970 door de (regionale) 
politiek niet meer acceptabel geacht dat er in deze sector een verdere, koude sanering plaatsvindt.

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
In 1969 - na de staking67 - groeit ook bij de werkgevers de bereidheid om te komen tot een sectorale 
herstructurering. In 1972 verschijnt in dat kader het structuurrapport massief  karton-industrie. Het 
duurt dan nog tot 1976 voordat het ministerie van EZ met de instelling van de Beleidscommissie 
Massiefkartonindustrie (BMI) een begin maakt met deze sectorale herstructurering. 

C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector
Er is sprake van een hoge organisatiegraad. Er is ook sprake van strijdbaarheid en van  actie-ervaring 
bij de werknemers. De staking van 1965 geldt daarbij als voorbeeld. Overigens sluimert er een conflict 
tussen de betrokken vakbonden en het zich ontwikkelende fenomeen “de gezamenlijke actiecomité’s” 
(de ‘stoottroepen’ van Fré Meis tijdens en na de (wilde) kartonstaking van 1969)68.

D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)
Op basis van het structuurrapport uit 1972 zijn de werkgevers min of meer bereid mee te werken aan 
een sectorherstructurering. Overigens staat de ontwikkeling van het prestigeproject OKTO haaks op 
die opstelling.

67 Bedoeld wordt de ‘wilde’ staking in 1969 onder leiding van Fré Meis, die gedurende vijf weken een 
groeiend aantal kartonbedrijven plat wist te leggen, dat wil zeggen dat dit alleen de maandagen betrof, dus 
één dag staken per week. Het ging Meis en het door hem geformeerde actiecomité om een aanvullende 
looneis, bovenop de net afgesloten nieuwe CAO. De betrokken vakbonden hadden zichzelf daarmee buiten 
spel gezet. Alom werd deze staking gezien als het eindelijk in en door Noord-Nederland in actie komen 
tegen de achterstelling van dit landsdeel door Den Haag. De staking had succes. Meis werd enkele maanden 
later, bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1970, beloond met een klinkende verkiezingsoverwinning 
(het Fré Meis-effect). Zie Zanen, 2003, blz. 212 t/m 215 en blz. 342

68 De wijze van opereren van Fré Meis in de periode 1968-1980 doet denken aan de vooroorlogse Rode 
Vakbonds Oppositie, een toen door de CPN gepraktiseerde vakbondsstrategie, waarbij zij hun achterban 
opriepen wel lid te worden van het NVV (de betreffende NVV-vakbond), maar in verzet te komen tegen 
de ‘reactionaire, sociaal-democratische vakbondsbestuurders’. De CPN trachtte in de bedrijven daartoe 
oppositionele groepen te vormen, zoals in 1969 de actie-comité’s in de karton-industrie.
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E. Het herstructureringsplan
Er heerst in de provincie Groningen rond 1975 een algemeen gevoelen dat de herstructurering in 
deze sector door moet gaan, waarbij zoveel mogelijk het behoud van werkgelegenheid moet worden 
nagestreefd en een soepele herplaatsing van werknemers die hun arbeidsplaats verliezen, moet 
worden gegarandeerd. Uiteindelijk wordt daartoe een speciale commissie, de commissie Hermas 
(Herstructurering Massiefkartonindustrie), ingesteld. Deze moet toezien op de uitvoering van de 
overeengekomen herplaatsingsregeling.
De geplande herstructurering omvat uiteindelijk een  modernisering van de productieprocessen, een 
reductie van de totale productiecapaciteit van zowel de karton- als  de papiersector met 20% , het 
creëren van betere arbeidsomstandigheden, het overstappen van de grondstof stro op oud-papier; en een 
verdere  personeelsreductie van 25% (naar uiteindelijk 2200 werknemers)

F. Het verloop van de herstructurering
Eind 1979 wordt een succesvolle herstructurering in de kartonindustrie bedreigd door een mogelijk 
faillissement van het hypermoderne golfkartonbedrijf OKTO. Het gevaar bestaat  dat dit bedrijf vanuit 
een faillissement wordt opgekocht om vervolgens concurrerend massiefkarton te gaan produceren. Dat 
zou de doodsteek van de sectorherstructurering worden.
De Industriebond-FNV opereert daarin dan ook zeer omzichtig. Pas in 1980 wordt samen met de 
vakcentrale actie gevoerd tegen de sluiting van OKTO. Voorwaarde tot die gezamenlijke actie is dat 
het bedrijf OKTO hoe dan ook slechts ‘onder dezelfde productievoorwaarden’ kan blijven produceren. 
Mocht het bedrijf alsnog failliet gaan, dan zou het stilgelegd moeten worden (“in de mottenballen 
gelegd moeten worden”) of zelfs moeten worden afgebroken.

G. Uiteindelijk resultaat
Al met al  kan over een geslaagde herstructurering gesproken worden. Een aantal qua productieproces en 
arbeidsomstandigheden vrij “achterlijke” bedrijven werd gesloten. Twee grote concerns (KNP-Kappa 
en Bührmann-Tetterode) namen bijna alle resterende bedrijven over. De Halm in Hoogkerk bleef buiten 
die concentratie en kwam in eerste instantie op zichzelf te staan, al diende het wegens de gewenste 
sectorale capaciteitsreductie op termijn te sluiten. In Appingedam bleef De Eendracht als zelfstandig 
bedrijf voortbestaan. Binnen de gehele sector vond vervolgens een  modernisering van de productie 
plaats. Ook werd de afvalwaterproblematiek opgelost (door wat de grondstof betreft van stro over te 
stappen op oud papier). Verder vond slechts een beperkte vermindering van het aantal arbeidsplaatsen 
plaats (tot uiteindelijk 2.300 arbeidsplaatsen in 1981).
Wel is er sprake van een ‘periferisering’ van de vestigingsplek van deze bedrijfstak. De nieuwe grondstof 
wordt van elders aangevoerd en een groot deel van de afzet gaat naar elders. 
De totstandkoming van het herstructureringsbeleid in de kartonindustrie hangt zonder enige twijfel 
samen met het verloop van het sociaal-conflict Noord-Nederland – Den Haag.69  
In het verloop van de herstructurering in deze sector is er ook sprake van nieuw beleid van de kant van 
Den Haag. Dat betreft onder andere de financiering van de feitelijke herstructurering, de modernisering 
van de productieprocessen en de sociaal-verantwoorde herplaatsing van de werknemers van de te 
sluiten bedrijven.

Confectie

A. Algemene situatie in de sector
De confectie-industrie is in de na-oorlogse periode in de stad Groningen één van de belangrijkste 
werkgelegenheidssectoren, in het bijzonder voor ongeschoolde, veelal ongetrouwde vrouwen. Rond 

69 Zie bijvoorbeeld de studie van J.J. van der Werff ‘Industrie en regio’, 1989, blz. 205
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1970 betreft dat 6.000 arbeidsplaatsen in de stad, plus nog enkele honderden in Oostelijk Friesland, 
Oost-Groningen en Hoogeveen.
De na-oorlogse afzetmarkt wordt voornamelijk gevormd door de gewone Nederlandse detailhandel 
(60%) en de grootwinkelbedrijven (20%). Er is weinig vervlechting met de regio; de grondstoffen (vooral 
textiel) komen van elders (Twente en Noord-Brabant). Toch vestigden zich wel enkele toeleverende 
bedrijven in de regio, zoals de ritsluitingenfabriek Optilon in Winschoten en Nieuw-Buinen.
In 1960 wordt de Stijlgroep Groningen gevormd door een zestal ondernemingen. In 1967 ontstaat er 
onderlinge verdeeldheid en valt de Stijlgroep uiteen. In 1969 ontstaat er een nieuw samenwerkingsverband: 
de Groninger Kleding Unie (GKU).
Inmiddels groeit de concurrentie vanuit lage-lonen-landen, zoals bijvoorbeeld uit Tunesië. Sommige 
Nederlandse ondernemers zien wel wat in het verplaatsen van hun eigen productie naar aldaar.

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Bij de GKU start in 1970 op aandrang van de vakbeweging een perspectievenonderzoek. Aanleiding is 
ondermeer het vervallen bij dat bedrijf van 100 indirecte arbeidsplaatsen.
In 1972 volgen er nieuwe financiële problemen. Opnieuw vindt een bedrijfsdoorlichting plaats; ditmaal 
door Urwick International. Hun advies luidt: sluiting van de filialen in Nieuweschans, Hoogeveen, 
Tilburg en Voorst en samenvoegen van de twee Groninger ateliers (en dat kwam in feite neer op het 
herscheppen van het vroegere bedrijf Muller).

C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector
De vakbeweging vecht in deze sector sinds 1970 tegen koude saneringen en voor sociale regelingen, 
dat wil zeggen voor herplaatsings-, dan wel afvloeingsregelingen. Die opstelling leidt, in het politieke 
klimaat van die periode tot het in het leven roepen van de stichting herplaatsing werknemers Groninger 
confectie-industrie: een buitengewone sociale bemoeienis van de rijksoverheid, in casu van het 
ministerie van Sociale Zaken.

D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)
De samenhang tussen de werkgevers begint snel af te brokkelen. Aanvang jaren zeventig begint de 
sector zelfs te wankelen: in 1973 sluit Van Dam (Groningen) en in 1974 Grol (ook Groningen). De 
vakbeweging laat daarna in deze sector het perspectief op het behoud van werkgelegenheid vallen. Hun 
nieuwe strategie wordt: streven naar het behoud van een strategisch minimum aan confectieindustrie in 
Groningen en een sociaal acceptabele afvloeiing van het dan nog aanwezige personeel.  

E en F. Het ‘herstructureringsplan’ en het verloop van de ‘herstructurering’
De afbraak is niet meer te houden. Het gaat niet meer om ‘herstructurering’, de gehele sector wordt in 
Noord-Nederland domweg afgebouwd, met uitzondering van Nijkans in Nieuweschans (waarvoor, na 
een bezettingsactie door de regionale PvdA samen met de CPN, uiteindelijk een bijzondere constructie 
‘onder de paraplu van de sociale werkvoorziening’ wordt gecreëerd). Daarmee blijft er tijdelijk nog iets 
van  confectie-productie bestaan, al is dit niet wat de vakbeweging onder een ‘strategisch minimum’ 
verstond. Er is daar helemaal geen sprake van vernieuwing, innovatie, upgrading en moderne arbeids-
voorwaarden. 
Uiteindelijk resten er nog slechts enkele (import)bedrijven, wier productie voornamelijk in Polen 
plaatsvindt.

G. Resultaat en waardering
De vakbeweging was er waarschijnlijk te laat bij om nog iets van deze bedrijfstak te kunnen redden. 
Behalve in Noord-Nederland speelde deze problematiek ook elders in het land, waardoor er ook niet 
automatisch een specifiek regionaal sectorbeleid van de grond kwam. Uiteindelijk bleek de poging om 
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in deze sector in Groningen een strategisch minimum te laten overleven gedoemd te mislukken. Was 
die strategie in 1970 ingezet, dan had dat mogelijk nog wel iets opgeleverd, zoals de ontwikkelingen in 
Duistland hebben uitgewezen.
Omdat het hoogtepunt van het ineenstorten van deze sector precies plaatsvond op het moment dat het 
conflict Noord-Nederland – Den Haag flink was opgelaaid en niet alleen de betrokken vakbonden, 
maar ook de vakcentrales en de regionale en de landelijke politiek zich met deze problematiek 
bemoeiden, ontstond er toch iets van een nieuw, specifiek regionaal beleid, in dit geval van een soort 
arbeidsmarktbeleid: de werknemers/sters  konden niet zomaar op straat gezet worden, zij werden 
actief  naar ander werk bemiddeld, al dan niet in de confectie of kwamen te vallen onder een soort 
afvloeiingsregeling. 

Aardappelmeelindustrie

A. Algemene situatie in de sector
In deze sector hebben we, feitelijk al vanaf het begin van de bestudeerde periode (1960-1990), te 
maken met enerzijds een groep steeds nauwer samenwerkende coöperatieve ondernemingen en met 
anderzijds het concern Scholten, als eindpunt van een fusieontwikkeling van een flink aantal vooral 
aardappelmeelverwerkende bedrijven.  
De eerstgenoemde groep bedrijven opereert in AVEBE-verband (AVEBE staat voor: coöperatieve 
vereniging aardappelmeel, verkoopbureau voor aangesloten coöperaties). AVEBE wil aan het begin 
van de bestudeerde periode een ‘voorwaartse beweging’70 in de bedrijfskolom maken. Dat wil zeggen 
dat zij niet meer alleen aardappelmeel wil produceren, maar nu ook aardappelmeelderivaten. AVEBE 
neemt daartoe in 1962 DWM - Duintjer, Wilkens en Meihuizen – over. Daarmee beheerst zij in één 
klap 59% van de derivatenproductie. In 1964 vinden er ook enkele fusies plaats van constituerende 
coöperaties. Er zijn er daarvan dan nog elf over.
Het bedrijf Scholten streeft  in diezelfde periode zowel een ‘horizontale beweging  in de bedrijfskolom’ 
(dat wil zeggen dat zij naast de grondstof aardappelmeel ook over andere grondstoffen, zoals maïs- 
en tapioca-meel, wil kunnen beschikken), als een verdere ‘internationalisering’ na. Beide bewegingen 
betekenen een afzwakking van de regionale binding.
De aardappelmeelsector is vooral belangrijk voor de werkgelegenheid in de Gronings-Drentse 
Veenkoloniën. Het gaat daarbij om 2.100 directe arbeidsplaatsen en vele indirecte; daarenboven is 
er sprake van een nauwe samenhang met de Noordelijke landbouw: duizenden boeren leveren hun 
aardappels aan deze verwerkende industrie. Al met al gaat het bij deze sector om een onmisbare 
steunpilaar voor de sociaal-economische structuur van het gebied

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Scholten gaat in 1965 een fusie aan met maïs- en merkartikelenproducent Honig NV. Daarmee ontstaat 
KSH, een nationaal concern. Dit bedrijf probeert al snel voet aan de grond te krijgen in de suikerhandel 
in Nederland. 
In 1970 is er sprake van een verdere integratie van de leden-coöperaties van AVEBE. In feite gaan 
ze alle op in AVEBE, dat daarmee evenals Scholten tot een geïntegreerd concern uitgroeit. AVEBE 
tracht daarna dan ook, net als Scholten, greep te krijgen op ondernemingen in de suikersector en in de 
maïszetmeelproductie, overigens zonder veel succes.
Ook KSH heeft weinig succes. In 1973 lukt het haar niet een  meerderheidsbelang te verwerven in 
CSM. Door al deze manouevres geraakt KSH in 1975 in financiële problemen. Al snel balanceert het 
concern op de rand van de afgrond. Desintegratie van het bedrijf staat voor de deur. In 1978 wordt de 

70 De hier gebezigde terminologie is ontleend aan Jos van der Werff, zoals deze die bezigt in zijn boek 
‘Industrie en regio’, 1989
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zetmeelpoot van KSH toegevoegd aan die van AVEBE, waarmee de aardappelmeelsector in Noord-
Nederland dan nog slechts uit één bedrijf bestaat.
Aan de orde komt dan het pareren van de nieuwe Wet Verontreiniging Oppervlaktewater: in 1969 moet 
gezuiverd worden, anders komen er hoge heffingen voor het lozen van het ongezuiverde, eiwirrijke 
afvalwater door de smeerpijp naar de Dollard. In 1976 wordt daartoe een zogenoemd ‘Basisplan’ 
vastgesteld. Dat plan gaat vooral over het in de fabriek in ‘Oostermoer’ in  Gasselternijveen terugwinnen 
van eiwitten en het daarmede tegelijkertijd ‘produceren’ van schoon proceswater.

C. Uitgangspositie vakbonden bij de herstructurering 
Bezorgdheid ontstaat omtrent het verlies aan werkgelegenheid vanwege de sluiting van meerdere 
AVEBE-productielokaties (zij willen van tien naar drie lokaties). Wel wordt in dat kader overwogen 
over te gaan op een volcontinue bedrijfsvoering, met de daartoe dan noodzakelijke vorming van een 
vijfploegensysteem. Het personeelsbestand zou daarmee op 2.100 personen kunnen blijven.

D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)
AVEBE kondigt in 1980 het opschorten aan van de voorgenomen milieu-investeringen. De aanleiding 
daartoe is van financiële aard. De voor de eiwitterugwinning benodigde energie legt een te zware 
financiële claim op het bedrijf  (mee oorzaak daarvan zijn de hoge energietarieven als gevolg van de 
tweede, internationale energiecrisis).
Dit alles leidt  tot een intensievere aandacht van AVEBE voor het eventueel ‘profijtelijk’ ingrijpen 
in de eigen productieprocessen. Aan de orde komen daarbij: personeelsreductie, langere campagnes, 
anaerobe vergisting in plaats van de hyperfiltratiemethode bij de eiwitterugwinning, enz.

E. Het herstructureringsplan
AVEBE doet een appèl op de overheid om mee te helpen bij de noodzakelijke schuldsanering (daarbij 
gaat het om de verdere sluiting van een aantal fabrieken en de optimalisering van de productie van de 
resterende bedrijven). AVEBE vraagt het rijk een bedrag van fl. 250 miljoen. In het dan voorliggende 
plan moeten er ook nog eens 465 werknemers worden ontslagen.

F. Het verloop van de herstructurering
De betrokken vakbonden zijn uiteraard niet enthousiast en aarzelen om voor zo’n reorganisatie actie te 
voeren. Toch ontstaat er in de loop van 1980 rond AVEBE een steeds aan kracht toenemende beweging 
ter behoud van het aardappelmeelconcern. Deze coalitie van regio, boeren en werkgevers, ter redding 
van AVEBE, koerst vooralsnog af op een halve oplossing. Met name de werknemers dreigen de lasten 
van de reorganisatie te moeten gaan dragen, namelijk in de vorm van het vervallen van  arbeidsplaatsen 
en kortingen op de lonen. 
Het FNV-district Noord kan niet anders dan wel deelnemen aan de ontstane regionale beweging, al geeft 
dat de nodige wrijving met de direct betrokken bonden (naast de marginale positie van de betreffende 
CNV- en MHP-bond, ging het in dit geval om twee districten van de Industriebond FNV: Groningen 
en Drenthe).
De betrokken bonden kiezen uiteindelijk toch voor een voorzichtige mobilisatie van de leden.  Zo 
organiseren ze eind november 1980 een nog niet zo succesvolle demonstratie in Veendam onder de 
leuze: ‘zetmeel voor het Noorden’. Uiteraard doen de vakcentrales daar dan aan mee.
Het rijk is bereid de gevraagde fl. 250 miljoen op tafel te leggen, uiteraard onder de nodige condities 
(waaronder het, een jaar later doorvoeren van nog een tweede fase van de in gang gezette herstructurering). 
In 1981 komt die tweede fase van de herstructurering inderdaad aan de orde; onder andere moeten er 
nog eens 530 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De maat bij de vakbeweging is dan vol, met een snel 
escalerend conflict tussen de direct betrokken vakbonden en de directie als gevolg. De ruzie loopt zo 
hoog op, dat de bonden een bezettingsactie van het hoofdkantoor van AVEBE organiseren. Mede door 
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die druk is er uiteindelijk sprake van een bijstelling van de sociale paragraaf van de herstructurering: er 
zullen geen gedwongen ontslagen vallen en voor de direct betrokken werknemers komt er een transfer- 
en eventueel een outplacement-regeling.

G. Uiteindelijk resultaat en waardering
Zo blijft AVEBE overeind dankzij de steun van het rijk, van de  boeren en van de werknemers; 
allen betalen mee aan het saneringsplan en de provincie draagt bij aan de kosten van de verdere 
zuiveringsoperaties (onder andere door het opschorten en uiteindelijk laten vallen van de achterstallige 
lozingsaanslagen).
Van de 3.300 arbeidsplaatsen blijven er, blijkt na verloop van tijd,  zo’n 2000 over.
Mede vanwege het sociale conflict Noord-Nederland - Den Haag, dat begin 1980 opnieuw hoog 
oploopt, en mede dankzij de mobilisatie van geheel Oost-Groningen is de rijksoverheid uiteindelijk 
bereid het concern AVEBE te helpen om de problemen te overwinnen. 
Ook in deze sector is het gelukt een moderne industrie op te bouwen. Gezien de Europese  ontwikkelingen, 
wat de interventieprijzen voor aardappelen en aardappelzetmeel betreft, is continuïteit voor AVEBE 
dankzij de herstructurering op termijn niet zeker, maar wel waarschijnlijker geworden. AVEBE blijft 
vooralsnog een belangrijk bedrijf in de Gronings-Drentse Veenkoloniën.

Zuivelindustrie

A. Algemene situatie in de sector
Twee omvangrijke en  allround zuivelconcerns bepalen in het begin van de bestudeerde periode (1960-
1990) het beeld van deze sector: enerzijds is dat CCF-Frico (met een totaalpakket aan zuivelprodukten 
en als concern sterk geïnternationaliseerd, zowel qua productie-locaties, als qua afzet) en anderzijds is 
dat DOMO-Bedum (wel allround qua productenpakket - poeder, kaas en vele andere zuivelproducten 
- maar als concern niet geïnternationaliseerd en zonder eigen verkooporganisatie voor boter en kaas. 
DOMO-Bedum verkoopt zijn boter en kaas via de Nationale Coöperatieve Zuivelcoöperatie, NCZ.).
Naast deze twee gote concerns is er aan het begin van de bestudeerde periode nog één ander particulier 
concern, namelijk Lijempf, dat op dat moment in een overlevingsstrijd verkeert. De zwakte van dit 
concern is vooral te wijten aan de te smalle basis qua producten, waardoor het niet in staat was tussen 
de diverse  aanwendingsmogelijkheden van melk te switchen.

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Direct voorafgaande aan de bestudeerde periode hielden nog steeds vele tientallen lokale zuivelcoöperaties 
in het gehele Noorden er eigen fabriekjes op na. De meesten waren overigens ook aangesloten bij de 
topcoöperaties CCF, Frico en Domo. In 1970 waren er nog 84 zelfstandige lokale coöperaties met een 
eigen melkfabriek over; in 1985 nog 43; en in 1995 nog slechts 19. Wat de werkgelegenheid betreft was 
de zuivelindustrie een belangrijke sector: er werkten daar in 1970 zo’n 7.500 werknemers. 
Vanaf het begin van de jaren zestig moesten de hiervoor genoemde concerns zich een weg banen door 
een woud van eerst nationale en later internationale prijsvormingsregels en van interventieprijzen en 
restituties. In 1963 trad de eerste EEG-marktordening voor melk- en zuivelprodukten in werking en  in 
1968 was de voorgenomen, interne, Europese harmonisatie helemaal rond.
De zuivelsector vormde tot dan, als gezegd, met zijn vele kleine verwerkingsfabriekjes, zo ongeveer 
de ruggegraat van de plattelandeconomie van Noord-Nederland. Dat karakter begint zij in die periode 
langzaamaan te verliezen (zie de sluiting van de vele melkfabriekjes), al blijft zij nauw verbonden met 
de agrarische sector. In 1985  leveren totaal nog 12.800 veehouders in Noord-Nederland ‘dagelijks’ hun 
melk aan de verwerkende industrie.
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C. Uitgangspositie vakbonden bij de herstructurering
De snel toenemende (geografische) concentratie van de melkverwerking, schept in toenemende mate 
problemen voor de werknemers. De bonden willen herplaatsingsgaranties voor de werknemers van de 
kleinere, te sluiten zuivelfabrieken: ‘de mensen moeten met de melk mee’. Er ontstaat enige onrust. 
In 1986 breken er zelfs stakingen uit: voor een goede (landelijke) CAO en tegen teveel flexibilisering 
en tegen dreigende, gedwongen ontslagen bij de noordelijke werkgevers. En ook in 1992 breekt een 
staking uit. Bij Friesland Frico Domo, zoals het grote noordelijke concern dan heet; gaat het opnieuw 
om de landelijke CAO in combinatie met specifieke noordelijke punten, zoals het verzet tegen de 
dreigende sluiting van twee fabrieken, zonder dat daar garanties op herplaatsing zijn geboden. Deze 
laatste staking leidt uiteindelijk tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. Maar de positie van de 
bonden is er niet sterker op geworden.

D. Uitgangspositie werkgevers(organisaties) bij de herstructurering
De zuivelsector in Nederland kent een hoge mate van gepolitiseerde prijsvorming en valt daarnaast ook 
onder velerlei soorten reglementering. Na de onderschikking aan de nationale en later aan de Europese 
landbouwpolitiek, krijgt deze sector sinds 1984 ook weer te maken met de afbouw van die Europese 
landbouwpolitiek. De overproductie van zuivelproducten moet een halt worden toegeroepen. Dat wordt 
gedaan door de invoering van nieuwe quota-regelingen en door de superheffing (de boete als men 
meer melk produceert dan het aan elk bedrijf toegestane maximale melk-quotum). De noodzaak om de 
voortdurende wisselingen in de vele voorschriften soepel te kunnen opvangen, dwingt de verwerkende 
industrie tot een verdere aaneensluiting. 

E. Het herstructureringsplan
In Noord-Nederland ontstaat er  vanuit die aandrang rond 1980 een nieuwe herstructureringsdoelstelling: 
de vorming van één noordelijke zuivelgigant, waarin DOMO en Frico tezamen opgaan. Deze nieuwe 
combinatie ziet het levenslicht onder de naam “Noord Nederland”. Ze kan  en gaat vervolgens ook de 
CCF controleren.. 

F. Het verloop van de herstructurering
Het uiteindelijk resultaat van de ‘herstructurering’ is, dat er één groot noordelijk zuivelconcern  - Frisian 
Dairy Foods -  ontstaat.. 
Het aantal werknemers in deze sector is in de periode 1970-1985 met ongeveer 25% afgenomen tot 
zo’n 5.500 personen.
De ontwikkelingsgang van deze sector lijkt nauwelijks beïnvloed te zijn door het sociaal conflict 
Noord-Nederland – Den Haag. De specifieke bedrijfstakproblematiek speelde al voorafgaande aan de 
hier onderzochte periode (1960-1992) en ook daarna. Ten tijde van het hoogtepunt van het voornoemde 
sociaal conflict staan de verhoudingen in die sector niet echt op scherp. Er ligt op dat moment in de 
sector ook geen prangende problematiek die als explosief kan worden beoordeeld en waarvoor dringend 
een specifieke oplossing moest worden gevonden.
De bonden in die sector hadden ook geen behoefte aan het inschakelen van de vakcentrales, noch aan 
een specifiek Haags beleid. Wel profiteert hun eis ‘de werknemers moeten met de melk mee’ van de 
algehele wat gespannen relatie Noord-Nederland – Den Haag. Je kunt maar beter geen trammelant 
hebben, denken de werkgevers.

G. Uiteindelijk resultaat en waardering
In 1997 weet het nieuwe concern “Noord-Nederland” zich nog verder te versterken door te fuseren met 
De Zuid-Oost Hoek, de Twee Provinciën en Coberco.
Daarmee is een groot allround concern ontstaan, dat verondersteld wordt tegen een stootje te kunnen. 
De fusie met Coberco betekent overigens een (geografische)schaalvergroting die niet meer bevat kan 
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worden met specifiek op het Noorden gericht regionaal beleid. Doordat deze bedrijfstak zeer nauw 
verbonden was en is met de landbouw en met de Europese landbouwpolitiek bestond er vanuit de 
sociale verhoudingen in die sector geen vanzelfsprekende hang naar aansluiting bij het sociale conflict 
Noord-Nederland-Den Haag. Feiteljk ontstond er na 1980 een zekere verwijdering tussen de betrokken 
vakbonden (Voedingsbonden) en de vakcentrale-districten.

Scheepsbouw

A. Algemene situatie in de sector
Langs de kanalen in Groningen en Friesland en in een aantal noordelijke havenplaatsen zijn sinds 
jaar en dag scheepswerven gevestigd. Deze werven bouwen voornamelijk schepen voor de kleine 
handelsvaart. 
Het gaat daarbij halverwege de jaren zeventig om 14 werven aangesloten  bij de scheepsbouwvereniging 
Conoship; 5 werven aangesloten bij scheepsbouwvereniging Nescos en nog 5 losse werven; totaal zo’n 
24 werven, waar ongeveer 2.100  man direct  hun brood verdienen (700 bij 14 de Conoship-werven, 700 
bij 5 Nescos-werven en nog eens 700 bij de niet georganiseerde werven).
Naast het aangesloten zijn bij Conoship (dit verband biedt steun bij inkoop, acquisitie en 
staalverwerking) of  NESCOS (grote bedrijven, onderlinge steun bij buitenlandacquisitie en het 
aankopen van staal) zijn al deze werven ook nog eens aangesloten bij de scheepvaartvereniging 
Hoogezand. Dat is de werkgeversorganisatie in Noord-Nederland die met de vakbonden onderhandelt 
over de arbeidsvoorwaarden, de vakopleidingen, enz.
Overigens zijn sinds 1972 de staalbewerkingswerkzaamheden ondergebracht bij Centraal Staal, 
waarmee de onderlinge samenhang in de sector werd versterkt.

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Sinds 1962 is er sprake van stagnatie in de coasterbouw wegens wereldwijde overproductie. De 
scheepsbouwconjunctuur trekt nog wel weer aan in de periode 1964-1970, maar in de eerste helft 
van de jaren zeventig krijgt de sector  te maken met toenemende internationale concurrentie (in eerste 
instantie vanuit Japan). Dat noopt in de periode 1975-1979 tot een proces van herstructurering van 
de gehele Nederlandse scheepsbouw. Binnen die scheepsbouwsector vormen de noordelijke werven 
tezamen een aparte groep,  werfgroep V genoemd. 

C. Uitgangspositie vakbonden bij de herstructurering
De grilligheid en onwilligheid van de afzonderlijke ondernemers maakten het voor de vakbeweging 
moeilijk vruchtbaar mee te doen aan de herstructurering in deze bedrijfstak, al zaten ze wel in de 
begeleidingscommissie van werfgroep V. De vakbonden pleitten voor de integrale uitvoering van de in 
het kader van werfgroep V geformuleerde plannen, zeker toen de Conoship-werven niet wilden fuseren. 
De vakbonden steunden expliciet de totstandkoming van Cono Industry Group (CIG), een soort holding 
van toeleveranciers.

D. Uitgangspositie werkgevers (organisatie) bij de herstructurering
De herstructurering van de scheepsbouwsector als zodanig ging uit van de nationale overheid; werfgroep 
V kwam als laatste aan de beurt, op een moment dat de schwung van de herstructurering al weer een 
beetje was weggezakt.

E. Het herstructureringsplan
De herstructureringsplannen behelsden voor werfgroep V  enerzijds een 20% capaciteitsreductie en 
anderzijds het, langs de weg van fusies, creëren van één of hooguit  twee Noordelijke werfgroepen. In 
het laatste geval zou het dan gaan om de holdings Conoship-Amels en Nescos. Ook ontstond het idee 
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van een buitendijkse werf, om ook iets grotere schepen (breder dan 16 meter) te kunnen bouwen. Zowel 
in Friesland als in Groningen aasde men op realisering van dat laatste plan. Uiteindelijk bleek dit plan 
de splijtzwam tussen de Groninger en de Friese scheepsbouwers te zijn.

F. Het verloop van de herstructurering
In 1978 dreigt vrij plotseling de werf van de gebroeders Suurmeyer in de problemen te geraken. Ontslag 
dreigt voor zestig man. In die situatie rustig filosoferen over de meest gewenste herstructurering 
kan natuurlijk niet. Een grote kadervergadering, opgezet ter ondersteuning van het idee van de 
totstandkoming van een holding Conoship-Amels, wordt onverwacht geconfronteerd met het bericht 
dat de werf van Suurmeyer in de problemen zit en mogelijk op vrij korte termijn zal moeten sluiten. 
Uit protest trekken de bonden zich daarop terug uit de begeleidingscommissie van de herstructurering 
van werfgroep V. Dat om druk te zetten op het ministerie van Economische Zaken (en dat van  Sociale 
Zaken) om voor de betrokken zestig werknemers een bijzondere regeling te treffen. Het faillissement 
wordt op 1 juni 1979 uitgesproken, ondanks alle bemoeienissen van derden. Mede vanwege de opnieuw 
toenemende spanning tussen Noord-Nederland en Den Haag  wil men landelijk alsnog een pleister op 
de zere wonde plakken: per 10 augustus laat EZ alsnog aan de sociale beleidingscommissie weten, dat 
er inderdaad een bijzondere regeling voor de werknemers van Suurmeyer is getroffen. 
Eind 1979 blijkt de herstructurering van werfgroep V toch mislukt, nadat nu op hun beurt  de werkgevers 
zich uit de begeleidingscommissie terugtrekken.. Woede heerst daarover bij de vakbeweging. De 
Industriebonden oefenen druk uit op de regionale en de landelijke overheden om toch betrokken te 
blijven bij deze sector. De tot op dat moment, al sinds 1967 verleende steun (in de vorm van een 
renteoverbruggingsregeling) is volstrekt onvoldoende om de bedrijfstak in de benen te houden. Medio 
1980 komt de rijksoverheid inderdaad over de brug met een generieke steunmaatregel: bij elk afgesloten 
nieuwbouwcontract wordt door EZ een subsidie verleend. Dat werkt. Er is weer werk aan de winkel 
op de werven.

G. Uiteindelijk resultaat en waardering
Ondanks het mislukken van de bedrijfstakherstructurering, hebben de inspanningen om zo’n proces 
tot een goed einde te brengen heilzaam gewerkt. Toen de werkgevers zich terugtrokken, dorst de 
rijksoverheid zich niet uit deze sector terug te trekken. Mede in het licht van de toenemende politieke 
spanningen rondom de relatie Noord-Nederland-Den Haag, kwam de rijksoverheid flink over de brug, 
waarmee een proces van koude sanering in de scheepsbouwsector kon worden afgewend. 
Zelfs blijkt er in de periode 1980-1985 in de structuur van de noordelijke scheepsbouw toch weer beweging 
te zitten, mede vanwege de (financiële) problemen bij  Niestern-Sanders. In die omstandigheden wordt 
Cono Industriegroep NV  omgevormd tot de Central Industry Group NV , mede dankzij de actieve, 
groeiende participatie van de NOM in deze sector. De NOM neemt vervolgens ook deel, vanaf 1985 in 
de Friese  variant van de buitendijkse werf: de Frisian Shipyards CV, die in 1992 wordt omgezet  in
de Frisian Shipyards Welgelegen BV.  
Het lijkt er op, dat de noordelijke scheepsbouw, onder druk van een actieve regionale vakbeweging, 
mede door het actief ingrijpen van rijk en NOM in 1979 als zodanig behouden is gebleven. In 2006 
wordt de scheepsbouw nog steeds als één van de noordelijke sleutelsectoren gezien. Het kan verkeren.
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7.6 Confirmatie of falsificatie van de hypothese

Van de in de vorige paragraaf gehanteerde vragen71 - waarmee de vijf afzonderlijke sectorale 
herstructureringsprocessen werden geanalyseerd - lenen zich slechts enkele voor een meer kwantitatieve 
benadering.
Zoals in paragraaf 7.3 reeds werd gesteld, kan bij een negental van die vragen aangegeven worden of 
daar wel of niet, dan wel slechts gedeeltelijk aan de kwantificeerbaarheid is voldaan, uit te drukken 
met een plusteken, een minteken of een plus-min-teken (wat staat voor de waarde 1, respectievelijk 
0 en 0,5). Het gaat bij deze vragen om een ‘meting’ van die variabelen die bepalen of de hypothese 
geconfirmeerd dan wel gefalsifieerd kan worden. 

De hypothese luidde en luidt als volgt:
De vakbeweging in Noord-Nederland heeft zich in de periode 1960-1992, door zijn directe en 
indirecte bemoeienis met een aantal diepingrijpende sectorale herstructureringsprocessen in 
toenemende mate tot een samenbindende kracht in de regio ontwikkeld.

De negen te benutten vragen waren en zijn de volgende:

1. Betekenis van de sector voor de regio (2); (omvang sector, aantal bedrijven, concentratie in de 
regio): groot, beperkt, klein?

2. Hoe heeft het werknemersbestand zich ontwikkeld tussen 1960 en 1992 (6);  
   gegroeid of stabiel gebleven, beperkt verminderd, fors verminderd? 
3. Was de aard van de herstructurering specifiek voor de regio (8); 
   ja, enigszins, nee?
4. Speelde het gevecht om de herstructurering zich af  tussen 1970 en 1980 (10);   (de periode van het 

conflict Noord-Nederland-Den Haag): ja, ook, nee?
5. Is de organisatiegraad van de vakbeweging in de sector groot (12);                         
   ja (> 60%), gaat (40% à 60%), nee (< 40%)?
6. Is de actiebereidheid in de sector in de betreffende periode groot (13); 
   ja (gestaakt), beperkt (alleen korte acties), nee (geen acties gevoerd)?
7. Kreeg het conflict ook een algemeen karakter: is naast de vakbond ook de vakcentrale er bij 

betrokken geweest (15); ja, slechts op afstand, nee?
8. Is er sprake van een duidelijke verwevenheid van de sectorherstructurering met het sociale conflict 

Noord-Nederland-Den Haag in de periode 1970-1980 (28);
   nadrukkelijk, zijdelings, nauwelijks?
9. Is er nieuw sectoraal of regionaal beleid ontwikkeld (29); ja, niet echt, nee?

De getallen achter de hiervoor geformuleerde vragen tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de 
vragenlijst, zoals die in bijlage 1 staat weergegeven. 
Wij hanteren bij de meting ten behoeve van de samenstelling van tabel 7.1 nu verder als vraagnummers 
1 tot en met 9, zoals hierboven reeds aangduid.
Per vraag kan de te behalen score zijn: 1(+), 0,5(+) of 0 (-)

Wat tabel 7.1 betreft, daar ontstaat per geanalyseerde sector een score van maximaal negen keer een + 
(met als maximale waarde dus 9). Om van die per sector behaalde scores  een soort rapportcijfers - op 
een schaal van 0 tot 10 - te maken, moeten de per sector behaalde scores vermenigvuldigd worden met 
een factor 10/9.

71 Zie bijlage 1
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In tabel 7.1 is, in de meest rechtse kolom, het resultaat te zien. 
               
Het uiteindelijke resultaat van de ‘meting’ is samengevat in tabel 7.1

Tabel 7.1 Vakbondsoptreden bij sectorale herstructureringsprocessen in Noord-Nederland ten 
tijde van het sociaal conflict met Den Haag

vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          score per 
          sector          x 10
 sector                                          9

Karton + + + + + + + + + 9 10

Confectie + - - + - + + + + 5  5,6

Aardappelmeel + + + + + + + + + 8,5  9,4

Scheepsbouw + + + + + + - + + 6,5  7,2

Zuivel + + + + + + - - - 5  5,6
      
score per vraag  5 3,5 3,5  5 3,5 4  2 3,5 4   6,8
  
x 2 10 7 7 10 7 8 4 7 8 7,6

Is de vakbeweging een samenbindende kracht geweest in de onderzochte periode (1960-1992)? En zo 
ja, was dat in het bijzonder ook te danken aan de rol die de diverse vakbonden speelden bij een aantal 
diepingrijpende herstructureringsprocessen in de regio? Ziedaar de vragen die aanleiding waren om de 
hiervoorgaande bedrijfstakanalyses te maken.

1.  In de kartonsector, in het bijzonder na 1970, is de regionale politiek door de vakbeweging nauw 
betrokken bij de herstructureringsproblematiek. De sector vormde het toneel voor het oplaaien 
van het sociaal conflict Noord-Nederland – Den Haag en later het onderwerp van een geslaagde 
sectorale herstucturering. Den Haag toonde zich van zijn meest betrokken kant. De werkgevers 
werden uiteindelijk gedwongen hun toekomst indringend onder ogen te zien. Dat leidde tot hun 
terugtreden en tot de omvorming van de sector tot twee grote concerns. Er is blijvend, aan de tijd 
aangepaste werkgelegenheid ontstaan, waarmee de sector nog steeds een belangrijke bijdrage aan 
de sociale structuur van vooral Oost-Groningen levert. Het gaat hier dus om een echte Noordelijke, 
want Groninger bedrijfstak, al is de binding met de regio verzwakt (oud-papier als grondstof in 
plaats van stro).

2.   In de confectie was de vakbeweging te laat actief betrokken om een substantieel deel van deze 
bedrijfstak te kunnen behouden voor Noord-Nederland. Wel kwam de regionale politiek op scherp 
te staan, met als hoogtepunt de bezetting van Seriös te Nieuweschans, iets waar de bonden overigens 
niet blij mee waren. De rijksoverheid kwam over de brug met een toegespitst arbeidsmarktbeleid, 
wat de pijn van de teloorgang van de confectie deed verzachten. De confectie is niet meer in 
Noord-Nederland. 
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3.   In de aardappelmeelsector wist de vakbeweging de regionale politiek af en toe op scherp te 
zetten, al lag het soms ook andersom. Uiteindelijk werd de herstructurering, die eigenlijk al 
begon met het overnemen van de aardappelmeelpoot van KSH door AVEBE, op een redelijke 
wijze afgerond. Iedereen deed mee: boeren, werknemers, provincie en de directie en uiteindelijk 
ook de rijksoverheid. De verhouding vakbeweging-werkgevers was verworden tot de relatie 
vakbeweging-AVEBE. De lotgevallen van dat ene concern bepalen nu de toekomst van de sector. 
Gezien het veranderende landbouwbeleid van Europa staat het concern nog het nodige te wachten. 
Tot nu toe is AVEBE nog steeds een belangrijke werkgever, in het bijzonder in Oost-Groningen en 
de Gronings- en Drentse Veenkoloniën. En dat is in een heleboel opzichten mede te danken aan het 
opereren van de vakbonden, al werden die soms teveel gestuurd door hun landelijke besognes. Een 
echte noordelijke bedrijfstak met een ongewisse toekomst, maar zeker met ontwikkelingskansen, 
ziedaar wat Noord-Nederland in deze rest.

4.  In de scheepsbouw kwam in de tweede helft van de zeventiger jaren eveneens een herstructurering 
aan snee. De vakbeweging wist, met steun van de rijksoverheid, dat herstructureringsproces op 
gang te krijgen. De werkgevers bleven evenwel onberekenbaar, al schikten zij zich uiteindelijk 
in de wat meer samenhangende verhoudingen. Het rijk kwam, ondanks het niet echt slagen 
van de herstructurering mede na aandrang vanuit het Noorden de scheepsbouw tegemoet. De 
werkgelegenheid bleef redelijk behouden, al is het cyclische karakter voor de afzonderlijke 
werven altijd weer een probleem. Al met al is een belangrijke Noordelijke maakindustrie behouden 
gebleven. Ook hier rest een goed ingebedde bedrijfstak. Door actieve betrokkenheid van de diverse 
overheden en het gaande houden van het gesprek tussen alle scheepsbouwers en de vakbeweging, 
heeft de scheepsbouw in Noord-Nederland zeker nog toekomst.

5.  In de zuivelindustrie was een vrij autonoom proces gaande, meer in reactie op het Brusselse 
landbouwbeleid, dan bepaald door de toestand van de bedrijven in het Noorden zelf. De 
totstandkoming van twee en later één groot zuivelconcern, waaraan de vakbeweging gaarne zijn 
medewerking verleende, maakte de sector flexibel genoeg om op veranderende politieke en ook 
markttechnische ontwikkelingen in te spelen. De vakbeweging wist de hele ontwikkelingsgang van 
vele tientallen kleine zuivelfabriekjes naar enkele grote productielokaties van de twee concerns 
sociaal acceptabel te doen verlopen, door permanent het beginsel ‘de mensen moeten met de melk 
mee’ vol te houden.

 De invoering van de superheffing en de melkquota dreigde in de jaren tachtig de zuivelbranche 
stevig te zullen raken. De verdere schaalvergroting van het Noordelijke en later zelfs Noord-
Oostelijke zuivelconcern maakte dat ze die onzekerheden (bij de grondstofleverantie) goed wist te 
pareren.  

 Als het bedrijf en een sterke daarin actief opererende vakbond elkaar blijven verstaan, kan deze 
zuivelindustrie nog zeer lang de Noordelijke economie stutten.

Al met al kreeg het sectorale vakbondsoptreden gemiddeld slechts een magere 6,8 als rapportcijfer (zie 
tabel 7.1). Het optreden in de karton bleek uiteindelijk goed/voldoende te zijn (in tabel 7.1 werd zelfs 
een 10 gescoord). Maar het gezamenlijke  vakbondsoptreden in de confectie (schoolcijfer 5,6) en de 
zuivel (eveneens 5,6) liet veel te wensen over.
De vakbonden, betrokken bij de verschillende branches (achtereenvolgens de Algemene Nederlandse 
Bond van Textielarbeiders(-sters) de Eendracht, de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, de Algemene 
Nederlandse Metaalbewerkersbond, de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, de 
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 Industriebond NVV, de Voedingsbond NVV, de Industriebond FNV en de Voedingsbond FNV72) hebben 
in de onderzochte periode, naast hun sectorale rol ook nog een input in de regionale vakcentralestructuren 
gehad.  Met name in de periode 1968-1982 heeft die vakcentrale een nauwe bemoeienis gehad met het 
sociale conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag (zie hoofstuk V).
Voor die vakcentrale geldt dat zij in toenemende mate 
- de regionale politiek op scherp wist te zetten, 
- met succes het rijk wist te betrekken bij zowel sectorale als algemene, sociale problemen in Noord-

Nederland (al kostte dat telkens weer de nodige moeite), 
- in toenemende mate een bondgenootschap aan wist te gaan met de centrale werkgeversorganisaties 

(uitmondend in het convenant van Beetsterzwaag in 198573 en de daaruit voortvloeiende instelling 
van de sociaal-economische adviesraad Noord-Nederland – de SEAN – begin jaren negentig), 

- haar steun aan enkele vakbonden (bijvoorbeeld in de kartonherstructurering) goed wist vorm te 
geven, 

- haar bestuurlijke betrokkenheid bij bedrijfstak-ontwikkelingen, met het betrachten van een 
duidelijke distantie, duidelijk wist vorm te geven, bijvoorbeeld bij de herplaatsing van werknemers 
in de confectie en de kartonindustrie en bij haar participatie vanaf 1976 in de NOM, 

- haar algemene beleid gericht op behoud van werkgelegenheid en op het scheppen van nieuwe 
kansen redelijk uit de verf kwam, zowel in de diverse bestuurlijke verbanden, als via het mobiliseren 
van de eigen achterban (denk aan de grote manifestaties in 1971 en in 1980) en de invloed daarvan 
op de politieke besluitvorming.

Dat had overigens allemaal beter gekund. Zoals uit tabel 7.1 blijkt verdient de regionale vakbeweging 
met haar optreden een 7,6 als rapportcijfer. Het waren een flink aantal belangrijke regionale 
bedrijfssectoren, die in de jaren zeventig te maken kregen met structurele problemen. Dat die 
herstructureringsprocessen in dezelfde periode tot hun ontknoping kwamen, maakte dat de sectorale 
vakbondsposities via acties werden versterkt. Het vakcentrale-optreden versterkte de positie van de 
afzonderlijke bonden nadrukkelijk. Het mede door de vakcentrales gevoede politieke karakter van de 
achterstellingsproblematiek maakte dat er een echt sociaal conflict ontstond dat ook zijn eigen dynamiek 
kende. Overigens heeft de vakbeweging vele kansen laten liggen. Zoals uit tabel 7.1 blijkt heeft het 
met name geschort aan een goede samenwerking tussen bonden en vakcentrales. Een rapportcijfer 
4 (zie tabel 7.1, vraag 8) is wel zeer mager. Behoudens in de karton was de relatie van de bonden 
met de vakcentrales in hun acties rondom de herstructurering van hun sectoren, minimaal. Met als 
gevolg communicatieproblemen, ruzie, afzonderlijke, soms tegengestelde benaderingen van sectorale 
en regionale problemen en verwarring bij de leden.

Voorzichtig mag de conclusie getrokken worden dat ten aanzien van de samenhang in en de sociaal-
economische ontwikkeling van Noord-Nederland de vakbeweging als geheel   in de periode 1960-
1992 inderdaad een samenbindende rol heeft gespeeld. Door het actieve optreden van de bonden 
in de onderzochte sectoren (in de karton na een valse start, in de confectie eigenlijk wat te laat, in 
de aardappelmeel binnen een veel bredere beweging, in de scheepsbouw systematisch bouwend 
aan perspectief  en in de zuivel consequent de ingezette sociale benadering doorzettend) zijn deze 
industrieën, behoudens de confectie, in dit landsdeel op een hoger plan  gekomen, zowel technologisch 
als sociaal-maatschappelijk. De vorming van één Noordelijk vakcentrale-district heeft bovendien 
binnen de vakbeweging het inzicht in de samenhang van Noord-Nederland op sociaal, cultureel en 

72 Gezien de krachtsverhoudingen in Noord-Nederland tussen enerzijds de NVV/FNV-bonden en anderzijds 
de katholieke en de christelijke bonden is in deze studie gekozen voor het exclusief bestuderen van de 
NVV/FNV-bonden en - vakcentrale

73 Zie ZANEN, ‘Macht en Onmacht’, 2003, blz.217
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economisch terrein aanzienlijk bevorderd. Een inzicht dat zij heeft trachten te delen met vele andere 
maatschappelijke organisaties en de regionale politiek. In een ontwakende ‘beweging tegen de 
achterstelling van Noord-Nederland’ bleek de noordelijke vakbeweging een duidelijke rol te spelen. 
Het lag evenwel volgens velen niet op háár weg om die politieke invalshoek verder vorm te geven. Dat 
blijft evenwel een belangwekkende opgave. Een sterke regionale vakbeweging versterkt immers de 
positie van de regio tegenover de centrale regering, zeker in landen die centralistisch van aard zijn. Dat 
is in Nederland het geval. En dus zou de vakbeweging er goed aan doen zelf ook in de eigen regionale 
structuren te investeren. Dat betekent invloed uitoefenen op de sociaal-economische ontwikkeling van 
de eigen regio en daarmee het plegen van een perfecte vorm van belangenbehartiging van de leden en 
van de factor arbeid in het algemeen.  

7.7 Afsluiting

In dit hoofdstuk is ingegaan op de rol van de vakbeweging rond enkele regionale bedrijfstak-
herstructureringen. Die herstructureringen speelden allemaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De 
vakbeweging ontplooide noodgedwongen grote activiteit. Toen de sectorale problematiek zich begon te 
mengen met de regionale achterstandsproblematiek, kregen alle sociaal-economische ontwikkelingen een 
politieke lading. Ongewild werd de regionale vakbeweging in de loop van de jaren zeventig tot één van 
de centrale actoren in wat de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ wordt genoemd. 
Het vertrekpunt vormde daarbij de rol van de betrokken bonden bij de herstructureringsprocessen in de 
vijf uitgekozen sectoren. Maar de relatie met de algemene situatie van Noord-Nederland maakte, dat er 
ook aandacht was voor de meer algemene positie van de vakbeweging.

In hoofdstuk VIII willen we nagaan hoe, achteraf, een speciale groep kaderleden van de vakbeweging 
aankijkt tegen dat optreden van bonden en vakcentrale in de periode 1960-1992. Het betreft 
ondernemingsraadsleden van grotere, noordelijke ondernemingen. De vraag aan hen is, bij welke 
ontwikkelingen in Noord-Nederland de rol van de vakbeweging bepalend is geweest. Op welke terreinen 
zien zij ook vandaag nog het belang van het optreden van vooral de regionale vakbeweging? Bij het 
schrijven van dit hoofdstuk kon gebruik gemaakt worden van informatie die vrijkwam in het kader 
van een leeronderzoek van de faculteit der ruimtelijke wetenschappen (FRW) van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Dat onderzoeksproject, ‘Vakbond en Bedrijf’ genaamd, werd door Jouke van Dijk en Teun 
Jan Zanen begeleid. 
            

In hoofdstuk IX wordt nagegaan welke rol de belangrijkste actoren in het conflict met Den Haag 
speelden en hoe ze zich onderling verhielden.

Hoofdstuk X biedt de  conclusies van deze studie. Per in hoofdstuk III opgeworpen vraag worden in dit 
hoofdstuk de bevindingen beknopt samengevat. En daarmee kan dan een overall conclusie getrokken 
worden. 

Tenslotte resteren in hoofdstuk XI dan nog enkele, mogelijk prikkelende opmerkingen en wat suggesties 
voor nader onderzoek.      
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