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Hoofdstuk XI Nabeschouwing  

11.1 Regio’s en vakbeweging in Nederland in de 
 éénentwintigste eeuw 

De resultaten van dit onderzoeksproject als geheel kunnen mogelijk betrokken worden bij de verdere 
vormgeving van het toekomstig regionaal c.q. ruimtelijk-economisch beleid, alsook bij de verdere 
ontplooiing van de vakbeweging in de regio.

Het regionaal c.q. ruimtelijk-economisch beleid is, met het verschijnen van de nota ‘Pieken in de Delta’, 
in een nieuwe fase beland. Dit beleid richt zich namelijk niet meer exclusief op bepaalde regio’s, doch 
wil juist de sterke punten van de economie steunen. 
Het voormalige regionaal beleid gericht op Noord-Nederland (het tussen Brussel, het rijk en de 
noordelijke provincies overeengekomen Kompas-programma) was al bijna verdwenen, maar dat ging 
de Europese Commissie te ver. Het Noorden kon alsnog op Europese middelen aanspraak maken, mits 
de co-financiering van het rijk of derden rondkwam. De regering Balkenende moest wel toegeven.86 
Toch werden de criteria voor de in de lopende beleidsperiode uit te voeren projecten wel geleend uit de 
nota ‘Pieken in de Delta’. Zo worden het ruimtelijk-economisch en het regionaal beleid van Brussel en 
het rijk een welhaast onontwarbaar geheel en lijkt het er op, dat het Noorden slechts enkele pieken zal 
kunnen ontwikkelen en verder niet meer in aanmerking komt voor ruimtelijk-economisch beleid.
Een dergelijke behandeling is niet nieuw. Met de baten van de aardgaswinning gebeurt hetzelfde. Alles 
gaat in de grote pot en bij de verdeling wordt het Noorden onderbedeeld. Projecten als de afronding 
van de HSL naar het Zuiden, de Betuwelijn naar het Oosten, de Tweede Maasvlakte in de Europoort 
en de uitbreiding van Schiphol, dat alles wordt gerealiseerd met behulp van het Fonds Economische 
Structuurversterking.87 De bulk van deze middelen werd dus wel regionaal ingezet, maar dan in de regio 
Randstad, alleen werd dat niet zo benoemd. 

Hoe dan ook, de noordelijke provincies zullen de komende jaren meer zelfstandig hun eigen 
regionale ontwikkelingsbeleid, hun eigen economische structuurversterking vorm moeten gaan 
geven. Daarbij ligt de keuze voor om vooral in te spelen op de algemene Europese en nationale 
ontwikkelingsprogramma’s, danwel zelf ook nieuwe, eigen beleidslijnen vast te stellen. Realisering van 

86 Begin september 2005 hebben de Noordelijke provincies een akkoord bereikt met de rijksoverheid over 
de afbouw van het regionaal beleid: voor 2006 en de periode 2007 t/m 2010 blijft nog een bijzondere 
financieringsstroom overeind, zij het dat de projecten die daarmee kunnen worden gefinancierd moeten 
voldoen aan de in de rijksnota “Pieken in de Delta” (in 2004) geformuleerde criteria. Daarmee is er een einde 
gekomen aan het zorgvuldig door rijk en noordelijke provincies ontwikkelde, sinds 1998 functionerende 
‘Kompas-programma’.

87 Een recent onderzoek naar de besteding van dat deel van de (noordelijke) aardgasbaten dat jaarlijks 
toevloeit naar het Fonds Economische Structuurversterking (FES) heeft uitgewezen, dat in de regio Noord-
Nederland slechts 2% van die middelen zijn besteed, tegen 88% in de Randstad. (IOO, 2006)
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regionaal ontwikkelingsbeleid, c.q. economische structuurversterking behoeft structurele financiering. 
Daarover zal met de rijksoverheid gesproken moeten worden. De regionale overheden doen er daarbij 
overigens ook goed aan om de diverse regionale actoren actief bij een dergelijk debat te betrekken, 
opdat een zo groot mogelijk draagvlak voor zo’n  nieuw beleid kan ontstaan. De vakbeweging blijft 
daarbij mijns inziens, zeker in potentie, één van de belangrijkste actoren. 

Momenteel is de vakbeweging in Nederland onderwerp van een diepgaand  herstructureringsproces. De 
fusieperikelen, waar een aantal nieuw gevormde bonden de afgelopen jaren mee geworsteld hebben (in 
het bijzonder FNV-Bondgenoten) en de mede als gevolg daarvan nog wat onduidelijke verhoudingen 
tussen vakbonden en vakcentrales, hebben in het bijzonder bij de kaderleden over hun rol de nodige 
onduidelijkheid geschapen. Temeer daar lokaal en regionaal, in elk geval wat de vakcentrale betreft, 
het verenigingskarakter van de vakbeweging is afgebouwd. Gevreesd werd al, dat mede daardoor 
het vermogen van de vakbeweging tot mobilisatie van de leden sterk zou zijn afgenomen. Nochtans 
is in oktober 2004 gebleken, dat dat vooralsnog nog wel mee valt. Zo’n 300.000 vakbondsleden 
demonstreerden tegen het voorgenomen kabinetsbeleid, in het bijzonder wat het sociaal beleid en 
het beleid inzake VUT en pensionering van het kabinet Balkenende-I betrof. Dit feit, de geslaagde 
mobilisatie van de achterban, kan niet genoeg op waarde en betekenis worden geschat.

Het verschaffen in deze studie van een helder zicht op de mogelijkheden die het regionale beleidsniveau 
de vakbeweging biedt, leidt er mogelijk toe, dat de komende jaren door landelijke besturen wordt 
overwogen om toch opnieuw te investeren in de eigen regionale structuren. 
Dat kan, hoopt deze studie te hebben duidelijk gemaakt, van groot belang zijn voor de sociaal-
economische ontwikkeling van regio’s (zoals bijvoorbeeld de regio Noord-Nederland) en daarmee ook 
voor de daar woonachtige vakbondsleden (en hun families). 

Mocht het rijk volharden in zijn autistische verhouding tot Noord-Nederland, dan kan zich zeker opnieuw 
een sociaal conflict ontwikkelen, al dan niet met een sterke inbreng van een (regionale) vakbeweging.

11.2 Afsluiting

In mei 1995 eindigde mijn dienstverband met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). 
Daarmee kwam er een einde aan een eenentwintig-jarig dienstverband als districtsbestuurder in Noord-
Nederland. 
In 1974 werd ik als districtsbestuurder aangesteld bij het toenmalige NVV. Slechts enkele jaren daarvoor 
was het NVV-district-Noord ontstaan, mede als gevolg van regionale, sociaal-economische spanningen 
in Noord-Nederland. 
Voor die aanstelling had ik, maar toen meer vanuit een politieke invalshoek (zo was ik onder andere lid 
van Provinciale Staten van Groningen van 1971 tot in 1974), de opbloei van een sociale beweging, die 
met recht ‘de beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ genoemd mag worden, zich zien 
voltrekken. Nee, sterker nog, ik was mee een  actor in die ontwikkeling.
Het idee om achteraf systematisch de opkomst en ontplooiing van de in die periode zich manifesterende 
‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ te bestuderen en te beschrijven, was al snel 
één van mijn ambities. Enkele gesprekken met professor P.H. Pellenbarg openden een perspectief om 
als extern promovendus bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen met zo’n soort project aan de 
slag te gaan. Wel zou dan externe financiering moeten worden zekergesteld. 
In datzelfde jaar 1995 woonde ik in Brussel de afsluitende studiebijeenkomst bij van het project van 
professor D. Albers. Dat Europees gefinancierde onderzoeksproject betrof een vergelijkende studie 
tussen diverse soorten regio’s in een vijftal grotere, bij de Europese Unie aangesloten landen. Aanwezig 
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waren wetenschappers vanuit diverse disciplines, mensen die vooral ook studie gemaakt hadden van 
de ontwikkelingsprocessen in hun eigen regio van herkomst, en vakcentralebestuurders uit diezelfde 
regio’s. Het was een spannende bijeenkomst. En alleen al de titel van de afsluitende publicatie bood 
als het ware een nieuw programma voor regionale vakbewegingen en voor onderzoekers van de 
ontwikkeling van regio’s:

“In den Regionen für die Regionen Europas:
Über die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes”      

Nederland kwam in die studie niet voor. Nader onderzoek naar de situatie in Nederland, als middelgroot 
Europees land, leek een waardevolle aanvulling op die studie te kunnen zijn. Bovendien zouden enkele 
vragen die Albers had opgeroepen nader onderwerp van studie kunnen zijn. 
Bij het betrokken Directoraat-Generaal voor regionaal beleid van de Europese Commissie was men 
enthousiast over dit plan. Als het mij zou lukken in Nederland voor het voorgestelde onderzoeksproject 
financiering te regelen, dan zou dat beschikbaar komende bedrag door de EU mogelijk verdubbeld 
kunnen worden. Wel adviseerden zij mij het onderzoeksproject meer te doen aansluiten bij het project 
van professor Albers. 
Intensief overleg met Albers in Bremen leidde tot een herformulering van het onderzoeksproject. Dat 
project werd vervolgens, ter medefinanciering, ook voorgelegd aan het Nederlandse ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Beide bleken 
bereid mee te financieren. Wat de faculteit ruimtelijke wetenschappen betrof, kon met het studieproject 
een aanvang gemaakt worden. Overigens werd besloten de binding met de faculteit iets minder direct 
te laten zijn. Besloten werd tot de oprichting van een stichting (de stichting Unite). Die stichting kon de 
subsidiegelden beheren en ik kon daarbij in dienst treden.
Ronduit teleurstellend was het om, met een uitgewerkt, mede op hun verzoek aangepast projectvoorstel 
in de hand, te moeten vernemen dat de belangstelling van het directoraat-generaal regionaal beleid 
van de EU voor dit soort onderzoeksthema’s inmiddels tanende was. De toenmalige, toekomstige 
uitbreiding van de Europese Unie diende zich toen reeds aan. Sociale verhoudingen en regionale 
ontwikkelingsprocessen in vooral ex-communistiche landen, daarnaar ging de interesse uit. Wellicht, 
was het advies, was er bij het DG Sociaal Beleid nog wel enige bereidheid mijn onderzoeksvoorstel mee 
te financieren. Maar dat bleek een weg die noodzakelijkerwijs weer terugvoerde naar het Nederlandse 
ministerie van Sociale Zaken en vervolgens weer naar de Nederlandse vakbeweging, en in het bijzonder 
de FNV.
Met het zo ontstane gat in de financiering werd toen besloten een beperkter onderzoek te doen en wel 
een onderzoek naar de ontwikkelingsgang van de regio Noord-Nederland in de periode 1960-1992. 
Dat onderzoek werd onder de titel ‘regionale ontwikkeling en vakbeweging’ (‘Noord-Nederland in het 
vizier’) voorjaar 1999 aangeboden aan de financiers. 
Met prof. Pellenbarg werd afgesproken dat dat rapport de basis zou kunnen vormen van een nog wat 
te verbreden onderzoeksproject, leidend tot een proefschrift. Het structurele gebrek aan tijd, mede 
vanwege hernieuwde politieke activiteiten (de oprichting en uitbouw van de Partij voor het Noorden) 
en de noodzaak om ook te zorgen voor brood op de plank, maakte dat ik slechts in de vakanties aan 
dit project kon werken: een uiterst inefficiënte manier van doen. Maar, de volhouder wint en het ei is 
gelegd.
Mijn bewondering en dank gaan in het bijzonder uit naar mijn promotor, P. Pellenbarg, die de trage 
ontwikkelingsgang van de totstandkoming van dit proefschrift, zo goed en zo kwaad als dat ging, 
heeft begeleid. Dank ook voor de gastvrijheid die de faculteit ruimtelijke wetenschappen mij al die 
tijd heeft geboden. Het was aangenaam onder studenten, AIO’ers, stafleden en - meer algemeen - in de 
universitaire wereld te verkeren. 
Wie weet kan dat contact op de een of andere wijze worden voortgezet.
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Hier dank ik ook mijn vrouw voor het mij toestaan om, naast alle andere drukte, ook nog eens tijd vrij 
te hebben kunnen maken om deze dissertatie te schrijven. 

Hoe dan ook, het boek ligt er. 

Teun Jan Zanen
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