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Hoofdstuk X Regio en vakbeweging
 samenvattingen en conclusies

10.1 Inleiding

In hoofdstuk III staat de opzet van dit onderzoek beschreven. Daar is ook de aan dit onderzoek ten 
grondslag liggende probleemstelling te vinden. Voor het gemak laten we die probleemstelling nog even 
zien:

“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 op 
de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen en welke maximale 
invloed kan een regionale vakbeweging op vergelijkbare herstructureringsprocessen in de eigen 
regio hebben?”

Afgeleid van deze probleemstelling en mede gestimuleerd door de conclusies van D. Albers in zijn 
onderzoeksproject “in den Regionen für die Regionen Europas” zijn in deze studie uiteindelijk een 
zestal onderzoeksvragen geformuleerd. Deze zes onderzoeksvragen herhalen wij hier ook, omdat ze in 
dit samenvattende hoofdstuk stuk voor stuk zo goed mogelijk zullen worden beantwoord. 
De zes vragen luiden als volgt:
 
1.  Bestaat er een Noord-Nederlandse identiteit en is die gekoppeld aan een streven naar meer 

regionale autonomie? 
2.  Was er in de periode 1960-1992 sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen een ‘beweging tegen de 

achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’? 
3.  Heeft de vakbeweging in Noord-Nederland zijn vrij zwakke structuren kunnen uitbouwen tot 

een relatief sterke regionale vakbeweging, die zich in de betreffende periode ook op een aantal 
momenten als belangrijke actor heeft gemanifesteerd?

4.  Welke rol speelt de regionale vakbeweging (bonden en vakcentrales) bij een aantal spraakmakende 
herstructureringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992?

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

6.  Heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales) in de 
periode 1960-1992 mee geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale actoren? En zo 
ja, zijn daar dan successen mee geboekt?

10.2  Regionale identiteit en het streven naar meer autonomie  

De te beantwoorden vraag is of er een Noord-Nederlandse identiteit bestaat (in het bijzonder in de 
periode 1960-1992) en zo ja, of daar dan een streven naar meer regionale autonomie mee samenhangt.

In hoofdstuk IV werd gememoreerd, dat het in het algemeen de omstandigheden zijn, zowel de sociaal-
economische als de sociaal-culturele, die bepalen of een regio door de eigen bevolking al dan niet als 
een samenhangend geheel wordt gezien. En dat geldt uiteraard ook voor Noord-Nederland. 
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Carola Simon schrijft over een iets verdergaand fenomeen: streekidentiteit. Zij gewaagt van twee soorten 
benadering met betrekking tot streekidentiteit: een essentialistische en een constructivistische. De eerste 
benadering gaat over identiteit als iets vanzelfsprekends, homogeens en statisch. De tweede benadering 
stelt dat (streek)identiteiten aan voortdurende verandering onderhevig zijn, mede omdat de binding 
van mensen met streken kan veranderen. In deze tweede benadering kan een streek ook verschillende 
identiteiten hebben. Streekidentiteiten kunnen in die tweede benadering ook niet los gezien worden van 
de betekenissen en de functies die in bepaalde situaties door actoren worden toegekend aan een bepaald 
soort gedrag.
Een noordelijke identiteit behoeft in die benadering ook niet een Friese of een Groninger identiteit uit 
te sluiten. In het conflict met Den Haag is er wel degelijk  sprake van een noordelijke identiteit, waar 
Den Haag zeker ook rekening mee houdt. 

De sinds 1945 zich ontwikkelende, gemeenschappelijke positie van de drie noordelijke provincies ten 
opzichte van Den Haag is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor het besef van het hebben van 
een gemeenschappelijk heden en mogelijk ook van een  gemeenschappelijke toekomst.
 
Als er dan, zoals deze studie beweert, vanaf 1960 in Noord-Nederland een ‘sociale beweging tegen 
de achterstelling van Noord-Nederland’ ontstaat en groeit, dan moet de aanvankelijk gestelde vraag 
over het al dan niet bestaan van een noordelijke identiteit positief beantwoord worden. Zeker als blijkt 
dat deze ‘sociale beweging’ in de loop van de periode 1960-1992 uitgroeit tot een echte conflictpartij 
in een regelrecht ‘sociaal conflict’ met Den Haag. Alleen al het deel uitmaken van een gezamenlijke 
beweging, laat staan het mee partij zijn in een sociaal conflict, veronderstelt het bestaan van een breed 
levende, noordelijke identiteit. Dat sluit overigens niet het bestaan van spanningen tussen enerzijds die 
noordelijke identiteit en anderzijds de onderliggende provinciale identiteiten uit.

Vervolgens is dan de vraag aan de orde of  Noord-Nederland in de loop der na-oorlogse jaren enigerlei 
mate van autonomie heeft weten te verwerven. Een zekere mate van autonomie is nodig om als regio 
zelf beleid te kunnen maken. En pas dan word je interessant voor diverse andere regionale actoren, 
zoals bijvoorbeeld de regionale vakbeweging. Deze studie concentreert zich op de periode 1960-
1992, een periode waarin de Noordelijke provincies tezamen optrekken om Haags- en Brussels 
ontwikkelingsbeleid los te peuteren, waarbij zij zich telkenmale bereid tonen om voor de uitvoering 
daarvan mee verantwoordelijkheid te dragen. En dat wordt door de nationale politiek (gestimuleerd door 
het Europees regionaal beleid) beetje bij beetje toegestaan. Daarmee is er zowel impliciet als expliciet 
sprake van een zekere erkenning van Noord-Nederland als een eigenstandige regio. De totstandkoming 
van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in 1992 markeert dat groeiende, politieke karakter 
van die noordelijke samenwerking. Noord-Nederland kan vanaf dat moment tot op zekere hoogte 
beschouwd worden als een eigenstandige, samenhangende regio. De noordelijke samenwerking 
is daarmee ook uitgegroeid tot een relatief belangwekkend handelingsniveau, met ook voor andere 
regionale actoren, zoals bijvoorbeeld voor de regionale vakbeweging, de nodige aangrijpingspunten.

Conclusie: er is in de periode 1960-1992 sprake van een steeds toenemend samen optrekken van de 
drie noordelijke  provincies. In samenhang daamee ontluikt er ook zoiets als een Noord-Nederlandse 
identiteit. Mede daardoor ligt het voor de hand om, in het bbijzonder bij de beleidsbepaling en-uitvoering 
op sociaal-economisch terrein, in toenemende mate te pleiten voor tenminste medezegenschap voor 
deze nieuwe regio. Vanaf halverwege de jaren zeventig is daarvan ook daadwerkelijk sprake (denk 
aan de participatie van de drie noordelijke provincies in de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 
(NOM), aan het Integraal Structuur Plan (ISP) en aan de Inverteringspremieregeling (IPR) bij 
bedrijfsvestigingen en/of -uitbreidingen,

opmaak-definitief.indd   170 07-01-2009   11:16:47



171

10.3  Een sociaal conflict Noord-Nederland-Den Haag?

De hier te beantwoorden vraag is of er in de periode 1960-1992 sprake was van een ‘sociaal conflict’ 
tussen de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’. 

Begin jaren zestig was er in Noord-Nederland sprake van grote verwachtingen op een structurele 
verbetering van de noordelijke economische structuur. De grote uitstroom van jonge mensen op zoek 
naar werk, zoals die sinds 1945 op gang was gekomen, begon wat af te nemen. Op Haags niveau werd 
gesproken over een nieuw spreidingsbeleid ter ontlasting van de Randstad en ter versterking van de 
economie in de andere delen van Nederland. Ook de net op gang komende exploitatie van de gasbel in 
Slochteren deed de hoop op een verdere industrialisatie van het Noorden toenemen. En tenslotte stelde 
de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening (1966) het Noorden een spoedige, versnelde sociaal-
economische ontwikkeling in het vooruitzicht. 

Maar met het vallen van het kabinet Cals-Vondeling (1966) leken ook alle beleidsafspraken tussen 
Noord-Nederland en Den Haag te zijn vervallen. De nota Ontwikkeling Noorden des Lands, die in de 
loop van 1968 uitkwam, viel in het Noorden slecht; maar ook daarbuiten. Zo hadden de drie landelijke 
vakcentrales op 26 februari van dat jaar op een kaderbijeenkomst te Assen de minister van Economische 
Zaken (De Block, KVP) nog opgeroepen om als overheid nu eindelijk werk te maken van een op het 
Noorden gericht regionaal beleid. Toen in dat najaar de beloofde nota uitkwam, toonden zij zich over de 
inhoud zeer ontevreden. De frustraties over het feitelijk uitblijven van pogingen om het Noorden er, wat 
zijn relatieve sociaal-economische achterstanden betreft, bovenop te helpen groeiden met de dag.

Anders dan in de eerste decennia na de oorlog leken de noorderlingen nu zelf ook iets meer bereid om 
voor de eigen toekomst in beweging te komen. Er groeide iets van strijdbaarheid. Zo kwam men in 
Oost-Groningen in 1966 massaal in beweging ter ondersteuning van de plannen voor de aanleg van 
een Dollardkanaal. En in Leeuwarden vond, eveneens in 1966, een grote Fries/Groningse manifestatie 
plaats, ter ondersteuning van de plannen voor de afsluiting van de Lauwerszee. Ook klonken er even 
later protesten tegen de plannen voor de aanleg van een groot militair oefenterrein in Westerwolde. 
Deze strijdbaarheid betrof vooralsnog volledig van elkaar geisoleerde zaken. Maar dat zou op korte 
termijn veranderen. 

Het rommelde al langer in de kartonindustrie en toen de betreffende vakbond, de ABC) feitelijk buiten 
spel stond vanwege een net afgesloten CAO, zag de communist Meis zijn kans schoon om de onvrede 
in activistische banen te leiden. De publieke opinie reageerde verrassend: “eindelijk actie en beweging, 
eindelijk echt verzet tegen de achterstelling van het Noorden, eindelijk de vuist op tafel. 
 
Op nationaal niveau schrok men van de acties van Meis. Men zag hem vooral als communist en 
oproerkraaier. De angst voor oproer was zo groot, dat Den Haag echt in beweging kwam. Dat gold 
evenwel ook voor het Noorden. Zo was de opkomst op de manifestatie bij het station in Winschoten op 
14 januari 1971, bij gelegenheid van het bezoek van de Tweede Kamercommissie voor Economische 
Zaken aan Oost-Groningen met een kleine tienduizend deelnemers uitzonderlijk groot. Meerdere 
actoren hadden tot die demonstratie opgeroepen (gemeentebesturen, de gezamenlijke actie-comitees, 
de vakbeweging, het comitee ‘Plan Kikkert Nooit’, en diverse politieke partijen). Eigenlijk was dit het 
enige moment waarop alle onvrede zich manifesteerde in één gezamenlijke meeting. De potentiële 
kracht was ter plekke voelbaar. Op 17 april 1971 deed de vakbeweging het in de stad Groningen nog 
eens dunnetjes over, al miste die vakbondsdemonstratie het brede karakter van een bruisende regionale 
volksbeweging.
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Effect hadden die grote demonstraties wel. De landelijke politieke partijen waren gedwongen zich 
expliciet over het regionaal beleid naar het Noorden uit te spreken. Zij toonden zich bereid tot het op korte 
termijn treffen van de nodige maatregelen. Om aan de gedemonstreerde gevoelens van de noorderlingen 
en in het bijzonder van de Oost-Groningers tegemoet te komen werden concrete toezeggingen gedaan, 
in eerste aanleg vervat in de beleidsnota van de commissie-Van der Peijl (1970). Het nieuwe kabinet-
Biesheuvel hield het evenwel niet lang vol, zodat pas in 1973 een volwaardig kabinet kon aanreden: het 
kabinet-Den Uyl. De verwachtingen waren hooggespannen, zeker in het Noorden. De botsing tussen de 
noordelijke verwachtingen omtrent een echt regionaal sociaal-economisch stimuleringsbeleid en het tot 
dan toe gevoerde labbekakkerige regeringsbeleid, kende daarmee een kortstondige, verwachtingsvolle 
pauze. 

Bij een gevecht over waarden en/of over claims op status, macht en ook schaarse grondstoffen is er 
enerzijds het sociale conflict met in dit geval Den Haag, anderzijds laait, juist in rustiger tussenfasen, de 
onderlinge rivaliteit hoog op. Het is dan namelijk de inzet van de oppositionele conflict-partijen om de 
door hen begeerde waarden op elkaar te veroveren. In het licht van de strijd tegen de echte tegenpartij 
kan die onderlinge rivaliteit ook zo maar weer verdwijnen. Bovendien lijkt door alle groepen heen een 
verschil te bestaan tussen mensen die coöperatief/kritisch danwel conflictueus kritisch zijn.
De onderzoekers Zanen en Van Schuur84 hebben op dit terrein enig onderzoekswerk gedaan. Zij zijn 
nagegaan hoe noorderlingen tegen de verhouding Noord-Nederland ~ Den Haag aankijken. Er blijkt 
veel onvrede te bestaan. De onderzoekers maken onderscheid tussen enerzijds ‘coöperatief/kritische’- 
en anderzijds ‘conflictueus/kritische’ kritiek’. Als zij die twee begrippen plaatsen tegen de achtergrond 
van de mate van ‘regionale trots’ van de respondenten, dan kan gezegd worden dat hoe groter de 
regionale trots is bij noorderlingen, hoe vaker de respondenten een conflictueus/kritische houding 
jegens Den Haag innemen. 
Hier stoten we op een permanent fundament voor het periodiek manifest worden van het sociale conflict 
Noord-Nederland ~ Den Haag. 
In dit onderzoek komt ook nog de bijzondere positie van Fryslân in deze naar voren. Friezen zijn 
trotser op hun eigen provincie dan op het noorden, terwijl Groningers en Drenten trotser zijn op hun 
noordelijke afkomst dan op hun provinciale. De Friese trots ten opzichte van de eigen provincie is 
zelfs even sterk als hun trots ten opzichte van hun Nederlanderschap, wat er op duidt zij een echte 
dubbele identiteit hebben. Bij de respondenten uit Groningen en Drenthe is trots op het Noorden wel 
ondergeschikt aan de trots om Nederlander te zijn. 

Conclusie: er kan heel goed gesproken worden over een in de periode 1960-1992 slepend en af en toe 
oplaaiend ‘sociaal conflict’ tussen Noord-Nederland en Den Haag. Waarbij ‘Noord-Nederland’ een 
gelegenheidscoalitie blijkt te zijn.(Daarbij zij aangetekend dat het in dit geval wel om een langjarige 
‘aangelegenheid’ gaat.)

84 Zanen en Van Schuur onderzochten de mening van de Noorderlingen over een mogelijk optreden van een 
wat radikalere politieke beweging dan de huidige noordelijke politici: Nieuw FoArum. De vraag was of 
zo’n beweging in Noord-Nederland voldoende steun zou kunnen verwerven om in een keer in de Tweede 
Kamer verkozen te kunnen worden. Dat bleek nog niet eens zoveel te schelen. Verder onderzochten Zanen 
en Van Schuur ook de opvattingen van de noorderlingen over de relatie Noord-Nederland~Den Haag.
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10.4  De regionale vakbeweging als een van de 
 dragende conflictpartijen 

De vraag blijft hangen hoe de vakbeweging in de regio zich, na de versterking in de jaren zeventig met 
het opstarten van het districtenwerk, door de jaren tachtig heeft weten heen te slaan. 
Klandermans en Visser, twee vakbondsonderzoekers, signaleren wel de sinds de jaren zeventig 
noodzakelijke versterking van de vakbeweging binnen de arbeidssituatie (de ‘interne vakbond’). Dat 
was ook een nieuw terrein, dat - na de wettelijke modernisering van de ondernemingsraden in de jaren 
zeventig -  door de vakbeweging samen met die nieuwe instituten in de moeilijke jaren tachtig moest 
worden ingevuld. Dat was geen gemakkelijke opgave en

“behoefde noodzakelijkerwijs een omslag in het beleid en in de organisatorische opbouw van 
de vakbeweging. Niet alleen een traditie van honderd jaar centralisme, ook het feit dat de 
grote problemen op de arbeidsmarkt in die periode (stijgend en blijvend hoge werkloosheid, 
bedrijfssluitingen, herstructureringen of zelfs sluiting van gehele bedrijfstakken) alle aandacht 
vroegen, maakte de noodzakelijke, radicale koerswending bij de vakbonden moeilijk.”   

Voor het belang van de versterking van de vakbeweging in de regio hadden de onderzoekers blijkbaar 
geen oog. Maar ook wat het regionale werk betreft was, om het gewenste effect te kunnen bereiken, een 
hele ombouw van de beweging noodzakelijk.
 
Hier raken dus de drie werkvelden van de vakbeweging elkaar: centraal (bestuurders, sinds 1980 
tijdelijk minder succesvol), invloed uitoefenend op de regering en op de wetgeving; in de bedrijven 
(OR-leden en besturen bedrijfsledengroepen), opererend als interne vakbond, invloed uitoefenend 
op de dagelijkse gang van zaken in het eigen bedrijf; en regionaal (kaderleden en gewone leden in 
de leefomgeving), dat wil zeggen vakbondspolitiek actieve kaderleden, die als belangrijke lokale en 
regionale actoren opkomen voor werkgelegenheid en welzijn voor de loonafhankelijke bevolking (het 
gaat ook hier, zie Albers, om “die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes”) 

Conclusie: De vakbeweging in Noord-Nederland kan heel nadrukkelijk gezien worden als één van de 
belangrijkste actoren binnen het sociale conflict van Noord-Nederland met Den Haag. Zij moest die 
rol rond 1970 wel eerst veroveren op de Groninger CPN. En dat kon alleen lukken doordat de wat 
verouderde vakbondsstructuren vervangen werden door nieuwe en het geheel voorzien werd van nieuw 
elan (kaderleden en bestuurders). 
Met name in 1980 speelde de vakbeweging de hoofdrol in het conflict Noord-Nederland~Den Haag, 
totdat de toenmalige schermutselingen overspoeld werden door de nationale acties van de landelijke 
vakbeweging, die overigens tegen dezelfde tegenstander waren gericht: het a-sociale kabinet van Agt.

10.5 Vakbeweging en ingrijpende bedrijfstakherstructureringen

De vraag is hier welke rol precies de vakbeweging (vakbonden en vakcentrales) speelde bij een vijftal 
specifieke bedrijfstakherstructureringen in de regio Noord-Nederland en welk effect dat had op de rol 
van de vakbeweging als belangrijke regionale actor in het sociale conflict tussen Noord-Nederland en 
Den Haag. 
Door vergelijkenderwijs de mate van betrokkenheid van de betreffende vakbonden per  herstructurerende 
sector te meten, kan ook een indicatie verkregen worden van de overall-betrokkenheid van de 
vakbeweging bij deze sectorale herstructureringsprocessen in Noord-Nederland en daarmee van de 
betekenis van de vakbeweging voor de regio.
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De veronderstelling (hypothese) is hierbij, dat:

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

  
Het waren een flink aantal belangrijke, Noord-Nederlandse bedrijfssectoren, die in de jaren zeventig 
te maken kregen met structurele problemen. De herstructureringsprocessen die dat teweeg bracht en 
met name de ontknopingen daarvan in dezelfde periode dat het sociale conflict Noord-Nederland~Den 
Haag hoog oplaaide (1970-1985), maakten, dat de sectorale vakbondsposities via de algemene 
(vakbonds)acties versterkt werden en anders om.  Het mede door de vakcentrales gevoede politieke 
karakter van de achterstellingsproblematiek maakte dat er een echt sociaal conflict tussen Noord-
Nederland en Den Haag ontstond, dat per sector ook zijn eigen dynamiek kende. Zonder regionale 
vakcentrale zouden die transmissies veel moeizamer verlopen.

Overigens heeft de vakbeweging in die periode ook vele kansen laten liggen. Zo heeft het met 
name geschort aan een goede samenwerking tussen bonden en vakcentrales. Behalve 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.

In hoofdstuk VII is desondanks toch voorzichtig de conclusie getrokken, dat de vakbeweging als 
geheel, met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van Noord-Nederland in de periode 
1960-1992, een samenbindende rol heeft gespeeld. Niet zozeer wat de interne verhoudingen binnen die 
vakbeweging betreft, maar meer wat betreft de  samenhang tussen de vakbeweging enerzijds en diverse 
andere regionale actoren anderzijds (politieke partijen, gemeente- en provinciebesturen, werkgevers- 
en andere organisaties). Mede door het actieve optreden van de vakbonden 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 nieuw perspectief en in de zuivel 
consequent de ingezette sociale benadering doorzettend) zijn deze bedrijfstakken, behalve de confectie, 
in dit landsdeel op een hoger plan  gekomen, zowel technologisch als sociaal-maatschappelijk. 

Het groeiende inzicht binnen de vakbeweging van het belang van nauwere samenwerking van de drie 
noordelijke provincies op sociaal, cultureel en economisch terrein werd, zeker in het begin van die 
periode, nog lang niet door alle andere maatschappelijke actoren gedeeld. Toch groeide in noordelijk 
verband steeds indringender het besef dat een verder verval van industriele bedrijvigheid hoe dan 
ook voorkomen moest worden. In de in die periode ontwakende ‘beweging tegen de achterstelling 
van Noord-Nederland’ bleek de noordelijke vakbeweging, opererend vanuit die sociaal-economische 
invalshoek, een duidelijke samenbindende rol te spelen. Het versterken van de politieke lading van 
deze beweging bleek evenwel niet op háár weg en in haar macht te liggen. Maar een invloedrijke 
regionale vakbeweging, in dit geval in Noord-Nederland, versterkt op zichzelf reeds de (politieke) 
positie van de regio tegenover de centrale regering. De vakbeweging doet er daarom te allen tijde goed 
aan de eigen organisatie op het ‘nieuwe, door Albers ontdekte’ beleidsterrein regio telkens opnieuw te 
versterken. Daarmee stelt zij zichzelf in staat effectief invloed uit te oefenen op de sociaal-economische 
ontwikkeling van de regio en bepaalt zij mede het politieke perspectief van die regio’s.    
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Vakbeweging en sectorale herstructureringen
Of het bij herstructureringsprocessen tot politieke impulsen komt of dat de regio naar Den Haag opstormt 
teneinde te voorkomen dat soms een gehele bedrijfstak ten onder gaat, hangt af van vele factoren.  
Bij grotere herstructureringsprocessen is er telkens sprake van eenzelfde dynamiek, waar ook alle 
betrokkenen rekening mee hebben te houden. De antwoorden op een reeks samenhangende vragen 
rond de positie van een of meerdere vakbonden bij zo’n (sectorale) herstructurering, verduidelijken 
de ingenomen posities en de gespeelde rollen van de bond(en) in kwestie. Dat gaat om vragen over de 
volgende zaken: 

- Ten eerste is de algemene situatie in een sector bepalend voor de vraag of er een noodzaak is tot 
en/of er sprake kan zijn van een regionaal herstructureringsproces.  

-  Ten tweede speelt de vraag welke aanzetten er zijn om al dan niet aan een  herstructurerings-proces 
te kunnen beginnen en voor de individuele ondernemer speelt de vraag of hij in een groter geheel 
mee wil doen.

-  Ten derde is er de vraag hoe sterk de betrokken vakbonden in de beoogde sector zijn. Zijn zij 
in staat een zodanige positie af te dwingen dat ze echt invloed hebben op het verloop van zo’n 
herstructureringsproces?

-  Ten vierde is de vraag aan de orde hoe de betrokken werkgeversorganisatie staat tegenover een 
collectief gebeuren.

-  Ten vijfde is het de vraag of er na verloop van tijd een herstructureringsplan op tafel 
ligt, dat bijvoorbeeld voorgelegd kan worden aan de werknemers van dat bedrijf of op 
vakbondsvergaderingen.

-  Ten zesde is er de vraag hoe vervolgens de herstructurering feitelijk verloopt, dat wil zeggen 
sociaal en economisch gezien.

-  En ten zevende is er de vraag naar het verwachte en bereikte eindresultaat van de gehele operatie. 
Is er duurzaam werkgelegenheid zeker gesteld? Zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd? Is het 
productieproces geïnnoveerd?

Een meestal alles bepalende voorwaarde voor een geslaagde regionale bedrijfstak- herstructurering 
is de bereidheid van de overheid om raadgevend en financieel mee te doen. Maar uitsluitsel daarover 
blijkt meestal pas tijdens het proces.

Toen in de periode 1960-1992 de problematiek in diverse regionale bedrijfstakken in Noord-Nederland 
zich begon te mengen met de regionale achterstellingsproblematiek, kregen alle sociaal-economische 
gebeurtenissen een politieke lading. Automatisch groeiden de direct betrokken regionale vakbonden 
daarmee in de loop van de jaren zeventig uit tot spraakmakende delen van de vakbeweging als geheel 
en werden ze ook zelf tot actoren in de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’. En 
dat gold in het bijzonder de op 1 januari 1972 gevormde Industriebond-NVV. Vanaf dat moment was 
de Industriebond namelijk bij vier van de vijf in dit onderzoek bestudeerde herstructureringsprocessen 
betrokken. Het was dan ook onontkoombaar dat het NVV-district Noord en de Industriebond-NVV 
(later beide FNV) elkaar soms op politiek-maatschappelijk vlak wel eens voor de voeten liepen. 

Conclusie: de door de verschillende vakbonden in hun bedrijfstakken gespeelde rollen blijken nogal te 
hebben gevarieerd; en dat geldt ook voor de mate waarin de regionale vakbeweging als geheel bij de 
diverse herstructureringsprocessen werd betrokken. 
De kartonherstructurering lijkt in alle opzichten het best te zijn geslaagd. Aan de herstructureringsprocessen 
in de confectie en de zuivel heeft het nodige gemankeerd. Van de confectie zou je kunnen zeggen:”operatie 
geslaagd, patiënt overleden”. Voor de zuivel geldt dat de regionale impact beperkt is geweest en dat 
er nauwelijks samenhang is geweest met de meer algemene ontwikkeling van Noord-Nederland. Per 
sector kan aan de hand van tabel 7.1 de gang van zaken bezien worden.  
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Met name op vraag 7 (“kreeg het conflict ook een algemeen karakter: is naast de vakbond ook de 
vakcentrale er bij betrokken geweest”, met als antwoordmogelijkheden “ja”, “slechts op afstand’ en 
“nee”) werd negatief gescoord.

Conclusie: De vakbeweging had een nog veel grotere rol kunnen spelen in de sectorale 
herstructutreringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992, indien de interne structuren 
binnen de vakbeweging een veel nauwere samenwerking tussen bonden en vakcentrale(s) mogelijk 
hadden gemaakt.

10.6 Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken  tegen de 
 rol en betekenis van de regionale vakbeweging 
 (volgens de geënquêteerde OR-leden)?

Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de vakbeweging? Wordt zij vooral gezien als een 
organisatie die opkomt voor de individuele belangen van haar leden? Wordt zij vooral gezien als de 
belangenbehartigende organisatie van de werknemers per bedrijf of bedrijfstak?  Of wordt zij (ook) 
gezien als een invloedrijke actor in de regio? 

Grote(re) bedrijven spelen een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van regio’s. In het kielzog van 
deze grote(re) bedrijfsvestigingen volgen er vaak ook veel kleinere bedrijven die profiteren van de 
economische voorspoed van deze grotere bedrijven. Door hun grootte ontwikkelen die grotere bedrijven 
veelal een uitgebreid netwerk van toeleveranciers en afnemers om zich heen.
De hiervoor geschetste ontwikkeling wordt, zeker als het gaat om de economische groei van regio’s, 
binnen de economische geografie allang niet meer als centrale these gehanteerd. Toch spelen 
grotere bedrijven die in een bepaalde regio gevestigd zijn daar vanzelfsprekend wel een belangrijke 
rol, bijvoorbeeld als grote werkgever of als deelnemer in lobbies bijvoorbeeld ter realisering van 
infrastructurele verbeteringen in de eigen regio.

Om enig zicht te krijgen op het beeld dat in Noord-Nederland over de vakbeweging bestaat, is daarom 
een onderzoek verricht onder de leden van de ondernemingsraden van 41 grotere bedrijven in Noord-
Nederland. De voorzitters van die 41 ondernemingsraden zijn mondeling geënquêteerd en de andere 
leden (van diezelfde 41 ondernemingsraden) hebben een korte, schriftelijke vragenlijst ontvangen met 
het verzoek die in te vullen en te willen retourneren. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij deze specifieke groep noorderlingen inderdaad  een 
uitgesproken beeld bestaat over de vakbond in zijn relatie tot (grotere) bedrijven in een regio, maar 
slechts een beperkt beeld over de rol van de vakbeweging als regionale actor met grote invloed op de 
sociaal-economische ontwikkeling van in dit geval de regio Noord-Nederland.

De vakbeweging speelt, naar de mening van de meeste OR-leden,  in enkele bijzondere situaties, vooral 
binnen grotere bedrijven en/of regionale bedrijfstakken, een zekere rol. De verwachtingen omtrent de 
mogelijkheden die de vakbeweging heeft ter beïnvloeding van de gang van zaken in die bedrijven in 
bijzondere situaties, lijken hoger gespannen te zijn dan de feitelijke mogelijkheden die de bonden ten 
dienste staan. Alleen indien vakbonden zich in zulke situaties nadrukkelijk presenteren als deel van een 
brede sociale vakbeweging, kan mogelijk zoveel invloed uitgeoefend worden op de andere, rond die 
bijzondere situaties betrokken partijen, dat  de bonden wel aan de geuite verwachtingen van de OR-
leden zouden kunnen voldoen. 
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Toch vindt 60% van de ondervraagde OR-leden85, dat de vakbonden zich ‘niet meer dan nu’ met hun 
bedrijf moeten bemoeien.

Binnen het bedrijf heeft de OR, volgens de geënquêteerde OR-leden, net zoveel medezeggenschap 
als wettelijk is voorgeschreven, en bijna nooit meer. In sommige gevallen blijkt het zelfs helemaal 
niet vanzelfsprekend te zijn dat alle wettelijke rechten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgeoefend. 
Steun van de vakbond(en) is dan gewenst.                                                                                                         

Indirect, namelijk via de OR-leden die  lid zijn van een vakbond, hebben vakbonden een zekere 
invloed op de besluitvorming binnen ondernemingen, zeker als daar belangrijke ontwikkelingen aan 
de orde zijn. Zeventig procent van de voorzitters gaf echter aan, dat de verschillende standpunten 
van de op de achtergrond opererende vakbonden tijdens de OR-vergaderingen niet of nauwelijks naar 
voren komen. Er blijkt binnen de ondernemingsraden ook nauwelijks gewerkt te worden met fracties. 
Meningsverschillen tussen OR (maar dan meestal als één geheel) en vakbonden komen overigens wel 
degelijk voor. Deze hebben meestal te maken met de bredere kijk van de bonden op de in het bedrijf 
spelende problemen. De ondernemingsraden blijven bij dergelijke problemen meestal strict redeneren 
binnen de eigen onderneming en de daar bestaande bedrijfsverhoudingen.

De invloed van de vakbeweging op de instrumenten van het regionale beleid van de overheid wordt 
door de OR-leden en de OR-voorzitters niet al te groot ingeschat. Zelfs niet wat de besluitvorming 
binnen een instrument als de NOM betreft, waarin de vakbeweging toch een sterke positie heeft.

De invloed van de verschillende overheden op de bedrijfsvoering is volgens de respondenten ook niet 
erg groot, maar, voorzover aanwezig, wel positief. De gemeente en de rijksoverheid hebben daarbij 
volgens hen de grootste invloed. De invloed van de provincie en ‘het noorden’ wordt duidelijk minder 
groot geacht.

OR-leden van grote, noordelijke bedrijven in het algemeen …
De gedachte dat de ondernemingsraadsleden van de grote(re) bedrijven in Noord-Nederland 
een bijzondere populatie vormen, die extra goed zicht heeft op de regionale ontwikkeling in z’n 
algemeenheid en op het optreden van de vakbeweging rond die ontwikkeling in het bijzonder, moet 
- achteraf gezien - misschien als onjuist worden gekwalificeerd. Het leek wel alsof de ondervraagde 
ondernemingsraadsleden volledig in beslag werden genomen door de wederwaardigheden van hun 
‘eigen’ bedrijf. De betrokken vakbonden houden zij eerder liever wat op afstand, dan daar heel nauw 
mee te willen optrekken, of dat nu over de uitwerking van de CAO binnen het ‘eigen’ bedrijf of over 
reorganisaties gaat. Van het optreden van de regionale vakbeweging als sociale partner of als actor in 
een sociaal conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag, bleken zij niet tot nauwelijks op de hoogte. 
Mogelijk is toch ook de tijdspanne die ligt tussen het feitelijke sociale conflict  Noord-Nederland~Den 
Haag (met als hoogtepunten de jaren 1971 en 1980) en de ‘no-nonsense-periode’ (halverwege de jaren 
negentig) te groot geweest om de huidige groep ondernemingsraadsleden als speciale, goed ingevoerde 
populatie te beschouwen. De helft van de betrokken ondernemingsraadsleden zat pas vanaf 1993 in de 
OR, zo bleek bij nadere inspectie van de data.

85  Bij de schriftelijke enquete zijn er totaal 458 ondernemingsraadsleden benaderd. Uiteindelijk werden er 
141 ingevulde formulieren teruggestuurd. Daarmee kwam de respons uit op ongeveer 30%.
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… en hun verwachtingen over de rol van de vakbonden  
Niettemin hebben we een aardig inkijkje gekregen in de relatie OR-vakbond.
Voor het doel van deze studie in z’n algemeenheid is het bijvoorbeeld heel nuttig gebleken om zicht 
te hebben op de verwachtingen die leven bij de OR-leden omtrent het optreden van de bij hun bedrijf 
betrokken vakbonden, bijvoorbeeld bij dreigende faillissementen (76 % acht de invloed van de 
vakbonden daarbij matig tot groot) en ook bij grotere reorganisaties (71 % acht daarbij de invloed van 
de vakbonden matig tot groot).

Via deze invalshoek krijgt dit hoofdstuk ook een directe verbinding met hoofdstuk VII. Ook daar gaat 
het om grote reorganisaties en herstructureringen. Een belangrijk verschil daarbij is echter wel, dat 
het daar juist ging om gehele bedrijfstakken die in de herstructurering kwamen. Daarmee kwamen de 
regionale aspecten van die herstructureringen als vanzelf in het centrum van de aandacht te staan. Bij de 
enquête onder de OR-leden ging het daarentegen vooral om de positie van de afzonderlijke bedrijven. 
De aard van zo’n bedrijf (bijvoorbeeld het al dan niet behoren tot een concern) speelde daarbij een 
grotere rol dan de regio van vestiging.

Conclusie 1: Voor een direct betrokken groep werknemers, waarvan zou mogen worden verwacht dat 
ze goed kennis draagt van het functioneren van de regionale vakbeweging (we hebben het over de 
leden van de 41 ondernemingsraden van de grootste ondernemingen in Noord-Nederland), geldt, dat ze 
blijkens hun respons op de in de schriftelijk enquête aan de orde gestelde vragen, nauwelijks zicht heeft 
op het functioneren van de regionale vakbeweging als uitgesproken sociaal-regionale actor.
De 41 voorzitters zien wel een behoorlijke invloed van de regionale vakbeweging op respectievelijk 
het functioneren van de arbeidsbureaus, het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, de investeringen van de 
NOM en het eventueel toekennen van investeringspremies (figuur 8.1). Voor de gewone OR-leden is dat 
allemaal wat minder duidelijk (zie hoofdstuk VIII, figuur 8.2)
Verder blijken alle OR-leden tezamen toch wel een hoge dunk te hebben van de rol van de betrokken 
vakbonden bij de ontwikkeling van het ‘eigen’ bedrijf; en in geval van een dreigend faillissement 
verwachten ze opnieuw vooral van de vakbeweging bijstand.

Conclusie 2: De mening van de 41 voorzitters over de rol van de regionale vakbeweging en over de 
mate van invloed van die beweging op diverse sociale situaties, gecombineerd met de mening van de 
gewone OR-leden over de invloed van de vakbeweging op de ontwikkeling van hun’eigen’ bedrijf, 
alsmede hun verwachting omtrent de steun die de regionale vakbeweging zal geven bij een dreigend 
faillissement, dat alles maakt, dat (achteraf gezien) bij alle OR-leden tezamen toch een positief beeld 
bestaat omtrent de rol en invloed van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland. 
 

10.7 De vakbeweging als bindende factor in de regionale lobby

De vraag in dit deel van het onderzoek luidde als volgt:
heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales tezamen) in 
de periode 1960-1992 mee geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale actoren? En zo 
ja, zijn daar dan successen mee geboekt?
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Al in 1967 meende het toenmalige NVV-district Groningen/Drenthe dat er voldoende plannen voor de 
ontwikkeling van het Noorden op tafel lagen:

‘Wil de regering ernst maken met de uitvoering daarvan, dan zal zij de daaraan verbonden 
kosten moeten financieren. Reeds te lang zien wij uit naar de regeringsnota met betrekking 
tot deze materie, welke reeds meerdere keren werd aangekondigd, maar tot dusver nog steeds 
uitbleef.’

De schrijver van dat verslag, G.Dijkhuizen, moest toen nog vijf jaar wachten op een plan dat echt kon 
worden uitgevoerd.
 
De ombouw van het NVV-district Groningen/Drenthe naar een nieuw soort district, krijgt gestalte 
met het per 1 januari 1970 van start gaan van het NVV-district Noord. Inhoudelijk bijt dat nieuwe 
district zich direct vast in de regionaal sociaal-economisch problematiek van Noord Nederland. 
Dat resulteert al snel in het vaststellen van het eerste Plan voor het Noorden (van de drie regionaal 
samenwerkende vakcentrales samen met de landelijke vakcentrales). Ook wordt geexperimenteerd 
met een coordinerende en sturende rol van de vakcentrale, in het bijzonder bij dreigende sluiting van 
bedrijven of fors ingrijpende herstructureringen. 
Dat Plan voor het Noorden (van de drie vakcentrales) speelt direct een rol in de beinvloeding van de 
regering. Op 15 april 1970 wordt het door een delegatie van bezoldigde en onbezoldigde leden der 
drie vakcentrales te Den Haag aan de regering (premier De Jong) aangeboden. Daarmee wist het NVV 
binnen een half jaar een inhoudelijk antwoord te formuleren op de uitdaging van Meis. Om de druk 
op de rijksoverheid op te voeren en nu eindelijk eens te komen opdagen met de beloofde maatregelen 
stond de vakbeweging in september opnieuw op de stoep van de regering. En toen dat nog weinig 
effect sorteerde ging de vakbeweging aan de slag om een grote vakbondsdemonstratie voor te bereiden. 
In januari liep eerst nog Oost-Groningen te hoop in Winschoten, ter gelegenheid van een bezoek van 
de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken. De noodklok werd geluid en de duizenden 
demonstranten illustreerden de gespannen verhouding Noord-Nederland vs Den Haag.
Op 17 april 1971 vond de grote vakbondsdemonstratie plaats te Groningen. Zo’n 10.000 demonstranten 
maakten een geweldige indruk. De regering moest nu toch echt wel met iets goeds te voorschijn 
komen.
Op 6 november 1971 waren op een grote kadervergadering van de drie vakcentrales te Leeuwarden alle 
fractievoorzitters uit de Tweede Kamer uitgenodigd zitting te nemen in een forum over de noordelijke 
problematiek. Deze vergadering werd gevolgd door een vergadering op 26 februari 1972 te Assen. De 
drie meest bij de noordelijke problematiek betrokken ministers uit het kabinet Biesheuvel stonden daar 
een grote, kritische kadervergadering te woord.  En op 25 maart 1972 werd te Drachten deze cyclus van 
demonstatieve kaderbijeenkomsten  afgerond met een debat met onder anderen de landelijke voorzitters 
van de drie vakcentrales.
En eindelijk, in september 1972 verscheen dan toch de nota Noorden des Lands, oftewel de Nota-
Langman. Opnieuw werden grote kadervergaderingen belegd, met als afronding de vergadering in Assen 
van 18 november 1972. In maart 1973 werd, voorafgaande aan de behandeling van de nota-Langman 
in de Tweede Kamer in Meppel nog een hoorzitting belegd, waar onder andere de vakbeweging haar 
mening nadrukkelijk naar voren bracht. En in augustus 1973, aan de vooravond van de parlementaire 
behandeling van de nota-Langman, werd er nog een indringend gesprek gevoerd met de nieuwe minister 
van Economische Zaken, de heer R. Lubbers. De verwachtingen waren opnieuw hoog gespannen.  

Ondertussen vergaderde het Verbondsbestuur in augustus 1970 in Zwolle met alle noordelijke NVV-
districtsbestuurders, zowel die van de bonden als die van de vakcentrales. Aanleiding van die bijeenkomst 
was de vraag hoe de vakbeweging de invloed van Meis kon pareren. Meis zaaide verdeeldheid binnen 
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de vakbeweging. Bovendien ging het hem vooral om het versterken van de positie van de CPN. Het 
verbondsbestuur had al per 1 januari het nieuwe NVV-district Noord ten doop gehouden. Nu wilde het 
met de bestuurders overleggen over het idee om de vakcentrale een meer coördinerende rol toe te bedelen, 
in het bijzonder bij bedrijfsproblemen of bij plotselinge dreigende sluitingen of reorganisaties. 
Veel animo om wat van hun autonomie in de regio af te staan, ter versterking van de rol van het NVV/ 
de FNV als regionale actor bleek er niet te bestaan. Men verwachtte zo nodig Meis zelf wel te kunnen 
pareren. Een lichte vorm van bemoeienis bij de regionale problematiek werd uiteindelijk dan toch 
wel van belang gevonden. Daarmee kreeg de bemoeienis van Adri de Boon met de ontwikkeling in 
Noord-Nederland een stevig fundament en ontstond de functie van de werkgelegenheidscoordinator 
(eerst was dat Tinus Arends en vanaf eind 1971 Henk Muller). De op 18 december 1971 te Heerenveen 
gekozen werkgroep bestond vooreerst uit acht gekozen kaderleden vanuit de NVV-districtsraad (die 
een jaar later overigens al weer overbodig bleek) en de vijf districtsbestuurders van de vakcentrale.
Als voorzitter werd verkozen de werkgelegenheidscoordinator Tinusn Arends. Per 12 mei 1973 kreeg 
het NVV-bestuur in Noord-Nederland een meer definitieve vorm door enerzijds de toetreding van een 
vijftal bezoldigde districtsbestuurders van bonden en anderzijds totaal elf  vertegenwoordigers vanuit 
de NVV-afdelingen in Groningen, Friesland en Drenthe en ambtshalve de vier districtsbestuurders van 
de vakcentrale. De dubbele samenstelling(vanuit de bonden en vanuit de NVV-afdelingen) betekende 
de definitieve doorbraak van de onbezoldigde kaderleden in het bestuur van het NVV-district Noord. 
Een regionale vakbeweging was geboren.
Het sociale conflict van Noord-Nederland met Den Haag vond feitelijk plaats tussen 1968 en 1981. 
Dat was ook de periode van de herstructureringsprocessen die in deze studie geanalyseerd zijn. In 
deze tijdsperiode was het ook duidelijk welke regionale actoren op de voorgrond traden en hoe die 
verschillende actoren zich tot elkaar verhielden.

Daar had je de CPN die als strak centralistische organisatie in Groningerland kansen voor zichzelf 
zag, om sturing te geven aan een brede beweging van onrust en onvrede. Hun kans kregen ze bij de 
bijzondere situatie in de strokartonsector. Hun resultaat was de vorming van een soort alternatieve 
leiding van het NVV in de provincie Groningen: ‘de gezamenlijke actiecomitees’. Met het zich 
herpakken van de vakbeweging trachtte de CPN haar invloed in een meer politieke vorm zeker te 
stellen: de Volkscongressen tussen 1972 en 1980

Naast de CPN speelden ook de PSP en de PvdA in deze periode een rol. De Partij van de Arbeid 
kwam pas echt goed in beweging na de overwinning van Meis bij de Statenverkiezingen van 1970. De 
eerste sociaal-economische kwestie die zich begin 1971 aandiende, was het dreigende faillissement van 
het confectiebedrijf Muller. Zowel de CPN als de PSP en de PvdA bemoeiden zich met deze affaire. 
Maar de vakbeweging had de zaak alweer stevig in de hand. Adri de Boon, Tinus Arends en Gerrit 
Kok wisten, na een aanvankelijk nog aarzelend optreden, met redelijk succes (de oprichting van de 
overheidsgefinancierde stichting herplaatsing werknemers in de confectie) deze bedrijfsherstructurering 
op te vangen.
De PSP stelde zich feitelijk op achter de zich weer ontplooiende regionale vakbeweging. De PvdA deed 
aan ‘damage-control’. Zij moest haar electorale verlies terugwinnen. En daarbij ging ze desnoods op de 
tenen van de vakbeweging staan. Zij bleek zelfs bereid om samen met de CPN, tegen de wens van de 
vakbeweging in, betrokken te zijn bij een bedrijfsbezetting, zoals in 1975 bleek bij de bezetting van het 
confectiebedrijf Seriös te Nieuweschans.
Per 1 januari 1972 was inmiddels de Industriebond NVV ontstaan. Al snel verkreeg zij grote invloed in 
de bedrijven. In het bijzonder ook in de bedrijven waar Meis nogal wat Anklang had gehad. Het was die 
bond duidelijk, in het bijzonder ook na de Seriös-bezetting, dat zij heel scherp actie moest voeren. Dat 
leidde uiteindelijk in een periode van zo’n jaar of vijf (1976 – 1980) tot een zevental bedrijfsbezettingen, 
die allemaal min of meer succesvol verliepen en waar de Industriebond de regie behield. 
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In die periode verdwenen de CPN, de ‘gezamenlijke actiecomitees’ en de Volkscongressen eigenlijk 
heel ongemerkt van het toneel.
 
Zo kreeg de Industriebond-FNV wat meer ruimte. Alleen werd de verdere ontplooing van de Industriebond 
tot echte regionale actor in toenemende mate gehinderd door het steeds groeiende centralisme van die 
bond. Toestemming om actie te voeren als het moest bleef uit en verplicht actievoeren werd soms 
opgelegd zelfs als daar bij de leden niet al te veel animo voor bestond.
Zowel bij de OKTO-affaire als bij de crisis bij Avebe (beide in 1980) leidde dat onontkoombaar ook tot 
de nodige spanningen tussen Industriebond en FNV-district Noord. 

De afloop van het OKTO-conflict leidde tot een korte periode van nauwe samenwerking tussen PvdA 
en FNV in de drie noordelijke provincies. Hier ontstond een gezamenlijke strategie voor wat het voort 
te zetten regionaal sociaal-economisch beleid betrof.
Ook de afloop van de crisis bij de AVEBE had tot een nauwer, gezamenlijk optreden tussen PvdA en 
FNV kunnen leiden. Maar dat gebeurde niet. De terugkeer, na twee jaar afwezigheid, van de PvdA in 
het college van GS van Groningen enerzijds en de wat gespannen verhouding tussen FNV-district-
Noord en de Industriebond-FNV anderzijds, blokkeerde een dergelijke ontwikkeling. Zeker met de 
verslechtering van de conjunctuur en het groeien van de werkloosheid tot ongekende hoogten en dit 
keer in het gehele land.

Ook in de jaren tachtig kwam de vakbeweging in verzet, in het bijzonder tegen de rijksoverheid, 
Vismarkt, 2 maart 1985.
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De noordelijke vakbeweging trok zich daardoor, na de herstructurering bij de AVEBE, weer meer terug 
op haar algemene belangenbehartigende rol. De acties van de jaren tachtig waren dan ook meer deel van 
het landelijke verzet tegen het, tegen de vakbeweging gerichte overheidsbeleid, dan een voortzetting 
van de beweging ‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’.
Zowel met het kabinet Van Agt-Den Uyl als met de kabinetten Lubbers verliep het contact met de 
vakbeweging, in het bijzonder nationaal, niet zo best. Meerdere malen leidde dat tot grote conflicten. 
Te beginnen met de grote demonstratie begin 1980 in Amsterdam (“Willen we naar de Dam, dan gaan 
we naar de Dam”, Herman Bode) Veel succes wist de vakbeweging daarbij niet te halen. Uiteindelijk 
wendde zij zich in arre moede tot de werkgevers, wat tot het Akkoord van Wassenaar leidde (de uitruil 
van arbeidstijdverkorting tegen bevriezing van de lonen.

Ook in Noord-Nederland waren de acties begin jaren tachtig verbitterd. Was landelijk de focus helemaal 
gericht op de voorgenomen kabinetsingrepen in de Ziektewet, daar kwam in Noord-Nederland nog 
extra bij de strijd tegen de werkverschaffing onder de leuze ‘Betaalde Arbeid, geen werkverschaffing’. 
Feitelijk werd de actie van de FNV gevoerd tegen vooral de regionale en lokale PvdA, daartoe aangezet 
door staatssecretaris Ien Dales.

In de jaren tachtig stond de vakbeweging als organisatie onder grote druk. Hoge werkloosheid, 
grootschalig ledenverlies en bestuurlijke verwarring teisterden de Nederlandse vakbeweging in al 
haar geledingen. Uiteindelijk, nadat die beweging toch weer opveerde, ging men op zoek naar nieuwe 
structuren.
De ontwikkeling naar een meer Romaanse opbouw van de vakbeweging in Noord-Nederland was, door 
die verschillende centralistische conflicten en nu ook onder invloed van die nieuwe structuurdiscussies, 
beginnen te stagneren. De centralistische vakbonden zochten hun heil weer meer in centralisme en 
individuele belangenbehartiging, dan in een verdere regionalisering. Geleidelijk aan, dat duurde van 
1980 tot 1992, claimden en verwierven de vakbondsdistricten en dan vooral de bezoldigde collega’s  ook 
in de vakcentrale-districten een steeds dominantere positie. Eerst - vanaf 1982 - werden de onbezoldigde 
kaderleden, die vanuit de afdelingen in het districtsbestuur zaten, vervangen door (veelal bezoldigde) 
vertegenwoordigers van de bonden. En in 1992 ging ook de samenstelling van de halfjaarlijkse 
districtsvergadering op de schop. De delegaties van de FNV-afdelingen moesten plaatsmaken voor 
delegaties vanuit de bondsdistricten. 
De vakcentralebestuurders kwamen daarmee onder steeds grotere (vaak meervoudige) druk te staan. 
Het sinds 1971 gegroeide karakter van belangrijke regionale actor ging met het terugdringen van de 
positie van de vakcentrale-kaderleden snel verloren. 

Vanaf 1990 veranderde het karakter van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland meer en meer 
van  dominante actor in een social conflict, tot een alom geaccepteerde sociale partner. Toch kon steeds 
moeilijker verhuld worden dat de vakbondsstructuren hol waren en dat de vakbeweging, behoudens 
loonacties, meer en meer een bestuurdersbeweging dan een regionale beweging was geworden.
 
Conclusie: De vakbeweging heeft zeker een rol gespeeld in de groei van de sociale beweging en 
uiteindelijk ook het sociale conflict in Noord-Nederland in de periode 1960-1992. De aanvankelijk 
snel groeiende samenhang, met voor de vakcentrale een echt coördinerende rol, kwam voort uit angst 
voor Fré Meis en niet door een bewuste keuze voor een andere regionale vakbondsstructuur. De 
vakbeweging worstelde nog met het trauma van de grote afstand leiding-leden. Haar ingegroeid zijn in 
de maatschappij maakte dat het actievoeren verloren was gegaan en daarmee tegelijkertijd het contact 
met juist het actieve deel van het ledenbestand. De keuze voor een veel hechtere samenhang in de regio, 
met zelfs een coördinerende taak voor de vakcentrale, waar het om bedrijfseconomische conflicten 
ging, was spannend en werd alleen genomen onder druk van Meis.
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Verder leidde het groeiende contact met de regionale overheden tot een sterkere positie van de vakbeweging 
in het sociaal-economish krachtenveld. De sfeer waarin massa-ontslagen maatschappelijk gezien niet 
acceptabel waren, versterkte de positie van de bonden bij onverwachte herstructureringskwesties. 
Permanent kon vanuit de verworven posities (bijvoorbeeld in de Raad van Commissarissen van de 
NOM) geageerd worden tegen het verder wegzakken van deze regio en voor het scheppen van nieuwe 
perspectieven.
Het grote succes van de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ is natuurlijk geweest 
het afgedwongen regionaal beleid gedurende meer dan een halve eeuw (namelijk van 1948 tot 2005) en 
het langzaam opkrabbelen van het landsdeel Noord-Nederland qua welvaart en economische structuur. 
Wat nog rest in de behoefte aan wat meer regionale autonomie, zodat de regionale actoren met elkaar 
ook wat meer te zeggen krijgen over de meest gewenste ontwikkelingen voor de toekomst. 
Inmiddels heeft de vakbeweging overigens zijn positie als drijvende regionale actor min of meer 
verloren. Sectorale conflicten brengen de gemoederen nog steeds in heftige beweging, maar deze acties 
kunnen niet meer gezien worden als onderdeel van de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-
Nederland.

10.8  Verder onderzoek

Vragen die zich, mede in relatie tot de in dit boek opgeworpen vragen, als vanzelf naar voren 
dringen betreffen de aard van regio’s enerzijds en de rol van regionale vakbewegingen in die regio’s 
anderzijds.

Hoe staat het met de mate van autonomie van de regio’s in Europa? Biedt de regio een beter 
aangrijpingspunt voor de sociaal-economische ontwikkeling dan het bevorderen van de nationale 
economieën van de landen waarbinnen die regio’s gevestigd zijn?  Ziehier een eerste thema.

Een tweede thema is het begrip identiteit en dat vooral in een gekoppelde vorm aan regio’s: regionale 
identiteit. Wat is bepalender, een etnische basis (taal en regionale cultuur) of een sociaal-economische 
basis. Heeft de (geografische) omvang van regio’s iets van doen met de totstandkoming, de bloei en het 
verval van regionale identiteiten? 

Een derde thema vormt de ontwikkeling van de (regionale) vakbeweging
Kennen vakcentrales en bonden nog regionale structuren? En zo ja, wat zijn daarmee de ervaringen in 
de afgelopen jaren? Weten de vakbonden voldoende werknemers uit de commerciele dienstensector en 
uit de culturele sector als lid in te schrijven? 
Hoe is de relatie van de vakbeweging met de politiek? En hoe ligt dat in de (diverse typen) regio’s?

Tenslotte blijft ook de regio Noord-Nederland stof tot onderzoek bieden. De hele bestuurkundige en 
politieke gang van zaken rond het Zuiderzeelijn-project biedt zeker inzicht in de verhouding van de 
regio Noord-Nederland met Den Haag; maar ook in de vraag welke regionale actoren vandaag een 
prominente rol spelen en in hoeverre de onderlinge samenwerking tussen de drie noordelijke provincies 
al dan niet erodeert. Een andere vraag zou kunnen zijn in hoeverre een ‘sociale beweging tegen de 
achterstelling van Noord-Nederland’ op enig moment zou kunnen veranderen in een ‘beweging voor 
meer autonomie voor dit landsdeel’.

Het onderzoeksgebied is ruim genoeg voor een hele serie geëngageerde onderzoekers. De 
economische geografie blijkt zonder probleem wel de benodigde ruimte te kunnen bieden aan veel 
van dit aangeduide onderzoek, zeker indien dit samen met de culturele geografie wordt opgepakt. 
Maar, zonder sociologie en sociale geschiedenis komen we niet ver genoeg. 

opmaak-definitief.indd   183 07-01-2009   11:16:50



184

opmaak-definitief.indd   184 07-01-2009   11:16:50




