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Nederlandse samenvatting

 
‘Actie, actie, actie …’ 
De vakbeweging en de regio Noord-Nederland, 1960-1992

I. Inleiding
In 1995 verscheen de eindrapportage van het EURES-onderzoeksproject naar de invloed van de 
vakbeweging op de ontwikkeling van de regio’s in Europa. Dit project van de Duitse politicoloog 
Detlev Albers was mogelijk gemaakt door het Directoraat Generaal Regionaal Beleid van de Europese 
Commissie.(ALBERS, 1995)
Zijn onderzoek baseert zich op een zeventiental deelstudies in vijf grote West-Europese landen. In 
elk land waren drie regio’s uitgekozen: een structuurzwakke regio, een traditionele industrie regio 
en een economisch bloeiende regio. In Duitsland werden twee extra regio’s aan de drie reeds eerder 
gekozen regio’s toegevoegd, in verband met de beoogde toetreding van de ‘neue Bundesländer’ tot de 
Bondsrepubliek Duitsland en daarmee tot de Europese Unie.

Albers ziet de regio’s als de podia waarop de sociaal-economische ontwikkelingen zich in belangrijke 
mate afspelen. Hij stelt vast, dat de Europese Unie op die ontwikkelingen grote invloed kan uitoefenen 
en ook al uitoefent. Niet alleen omdat dit een relatief nieuw beleidsterrein betreft (het Europees 
regionaal beleid), maar ook omdat het qua omvang al bijna een kwart van het totale Europese budget 
uitmaakt. Bovendien behoeft dit Europese beleid een directe betrokkenheid van zowel de nationale als 
de regionale overheden. Die beide laatste worden door de Europese Commissie uitgedaagd om een 
regionale ontwikkelingsbeleid voor hun eigen regio’s te formuleren. En dat geldt dan in het bijzonder 
voor de structuurzwakke en de traditionele industrieregio’s.
Albers stelt overigens vast, dat het toch de contexten van de nationale staten zijn, die de speelruimte 
voor en de competenties van de regio’s en daarmee ook de speelruimte voor en van de regionale, sociale 
en politieke ‘actoren’ bepalen.
Wel kan in de loop der tijd de context van de nationale staat veranderen, al dan niet samenhangend met 
de sociaal-economische ontwikkelingen van die nationale staat of van de daarbinnen functionerende 
regio’s. En ook de organisaties van de diverse sociale ‘actoren’ kunnen in de loop der tijd veranderen, 
bijvoorbeeld in samenhang met de politieke ontwikkelingen van een land of regio.

Een belangrijk, nieuw beleidsterrein
Albers onderzoekt het optreden van de vakbeweging, in het bijzonder het optreden van de vakbeweging 
in de regio. Hij stelt, dat tot in de jaren negentig de vakbeweging in de West-Europese landen zich 
voornamelijk bezig hield met het werkgelegenheidsbeleid van afzonderlijke bedrijven, het loonbeleid 
en het beleid gericht op de scholing van werknemers. En dat in een strikt nationale context. Het is 
pas sinds enkele decennia, dat de vakbeweging in een aantal West-Europese landen het regionale 
structuur- en ontwikkelingsbeleid als een op zichzelf staand en voor de vakbeweging belangwekkend 
beleidsterrein definieert.

In zijn onderzoek maakt Albers enerzijds duidelijk, dat regionaal beleid voor een regio op termijn alleen 
dan gunstig uitpakt, als wordt aangeknoopt bij de eigen reeds voorhanden productiestructuur en met het 
versterken daarvan (de zogenoemde endogene ontwikkelingsstrategie).
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Anderzijds maakt hij duidelijk, dat, juist bij zo’n benadering, de kans op succes ook nog eens in hoge 
mate afhangt van de mate van betrokkenheid van de regionale ‘actoren’ bij zo’n ontwikkelingsstrategie. 
Hij constateert dat in regio’s met een sterke, eigen identiteit en met een grote mate van autonomie, de 
betrokkenheid van de verschillende maatschappelijke ‘actoren’ bij de ontwikkeling van hun regio veel 
groter is dan bij de louter administratieve (planning)regio’s.

Voorlopige vragen
De EURES-studie van Albers roept ook voor de situatie in Nederland de nodige vragen op. Hoe zit 
dat nu in een land als Nederland? Spelen regio’s daar überhaupt een rol? En zo ja, is dan bijvoorbeeld 
de Nederlandse vakbeweging inderdaad ook betrokken bij het regionaal sociaal-economisch 
ontwikkelingsbeleid? 
Dit soort vragen vormen het vertrekpunt van deze studie.

De voorlopige vraagstellingen van dit onderzoek luiden dan als volgt:
1. bestond er in Noord Nederland in de periode 1960-1992 een besef van een gezamenlijke, noordelijke 

problematiek, een besef dat ook om een specifiek regionaal (op het Noorden gericht) beleid vroeg? 
En zo ja,

2. was er in diezelfde periode sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen Noord-Nederland en ‘Den 
Haag’? En zo ja, 

3. kon de regionale vakbeweging daarin een centrale rol spelen, c.q. een belangrijke ‘actor’ zijn?

II. Economische geografie
Het onderzoek van Albers vroeg ook om een theoretische verdieping. Daarom is in deze studie nagegaan 
wat de economische geografie zoal over de ontwikkeling van regio’s heeft te vertellen. Daarbij gaat het 
er om, te zoeken naar aangrijpingspunten voor het idee dat de (regionale) vakbeweging een belangrijke 
‘actor’ in de sociaal-economisch ontwikkeling (van regio’s) zou kunnen zijn.
De economische geografie richt zich vooral op de locatiekeuze van bedrijven, op de groei van regio’s 
en op de rol van overheden om ontwikkelingsprocessen te beinvloeden. De vraag is dan of er in dat 
verband al dan niet over een nadrukkelijke rol voor de vakbeweging wordt gerept. In hoofdstuk II 
wordt dit nagegaan. Het blijkt, dat de vakbeweging hier en daar wel genoemd wordt als regionale actor, 
maar dat het daarbij  beslist geen kernthema is van de economische geografie. Des te bemoedigender is 
het, dat in economisch-geografische kring de afgelopen jaren wel enig empirisch onderzoek is  gedaan 
naar de vakbeweging. Het eerste thema-complex in dat onderzoek betreft de relatie tussen de sterkte 
van de vakbeweging en de mate waarin zij erin geslaagd is om in een land een centraal loonbeleid 
af te dwingen. Het tweede themacomplex betreft onderzoek naar de intensiteit van de ‘klassenstrijd’ 
in relatie tot de geografie van de productie. Het derde thema-complex betreft onderzoek naar het 
organisatievraagstuk: waarom worden mensen lid van een vakbond? Ligt de vakbondsorganisatiegraad 
hoger in arbeidssituaties waarbij de werknemers min of meer boven op elkaar zitten? En het vierde 
thema-complex gaat over onderzoek naar de verzwakking van de vakbeweging in de huidige anti-
vakbonds-aera. 
Al met al houdt de zoektocht naar een theoretische fundering voor de relatie vakbeweging-regio niet 
over. Wel is de belangstelling voor de rol van de vakbeweging in de ontwikkeling van regio’s in de 
economische geografie gegroeid. In het verlengde daarvan is ook het onderzoek van Albers en ook dit 
onderzoek, tot stand gekomen.

III. Het onderzoeksproject
De doelstelling van dit onderzoeksproject is het om 

nader zicht te verkrijgen op de regio, de regionale vakbeweging en hun onderlinge relaties bij 
de economische ontwikkeling van regio’s. 
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Gekozen is ervoor om na te gaan hoe in een specifieke regio, in een bepaalde periode, de regionale 
vakbeweging aldaar zich heeft verhouden tot de sociaal-economische ontwikkelingen in die regio.
De probleemstelling, die het uitgangspunt van deze studie is, luidt als volgt:

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

Om toch ook wat algemenere antwoorden te kunnen geven is het zaak te kunnen abstraheren van 
de bevindingen in de speciaal onderzochte regio Noord-Nederland. Daartoe kunnen we opnieuw 
gebruik maken van het onderzoek van Albers. Hij biedt, op basis van zijn vergelijkend onderzoek, een 
regio-typologie. Die typologie nemen wij hier over. Het betreft structuurzwakke regio’s, traditionele 
industrieregio’s en bloeiende regio’s.

De onderzoeksvragen
De voorlopige vragen uit hoofdstuk 1 kunnen nu ook opnieuw geformuleerd worden, zowel tegen de 
achtergrond van de bevindingen van Albers, als tegen de achtergrond van de theoretische verdieping 
vanuit de economische geografie.
De vragen luiden nu 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 speelde de vakbeweging (bonden en centrales) 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 geleid tot een krachtenbundeling van de diverse, regionale actoren? En zo ja, 
zijn daar dan successen mee geboekt?

Elk hoofdstuk, startend vanaf  hoofdstuk IV, omvat een specifiek deel van het onderzoek, overeenkomend 
met de hiervoor geformuleerde onderzoeksvragen. 

IV  Noord-Nederland
De vraag wordt hier behandeld in hoeverre er überhaupt gesproken kan worden van de regio Noord-
Nederland. In elk geval is er sinds het begin van de negentiende eeuw sprake van  een culturele integratie 
binnen het nieuwe koninkrijk. Voor de tweede helft van de negentiende eeuw kan ook gesproken worden 
van een economische integratie, al lijkt er aanvankelijk sprake van een eigen industrieele take-off van 
de provincie Groningen. Vanaf 1875 komt langzaam een proces van ‘periferisering’ op, waarbij de 
overtollige bevolking migreert naar het Westen van Nederland, naar het opkomende Ruhr-gebied in 
Duitsland en naar de nieuwe wereld in Noord-Amerika.
Het gemeenschappelijke turfgraversverleden van een fors deel van de bevolking, de mechanisatie 
van de landbouw en daarmee de uitstoot van de landarbeiders, (die in de agrarische provincies 
oververtegenwoordigd waren) en de structureel hoge werkloosheid, die tot na de Tweede Wereldoorlog 
aanhield en opnieuw ook een emigratiegolf veroorzaakte, maakten, dat de drie noordelijke provincies, 
met daaraan nog toegevoegd  delen van Overijssel, enerzijds dezelfde ontwikkelingen hadden 
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meegemaakt en anderzijds steeds meer afhankelijk geworden waren van Den Haag, of misschien beter 
gezegd, van de zich snel ontwikkelende Randstad.
Politiek groeide er ook meer samenhang in Noord-Nederland met de oprichting in 1957 van de 
Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN). Een welbewuste poging om meer greep op de eigen 
regio te krijgen of liever gezegd om de gevolgen voor Noord-Nederland van de ‘nationale’ politiek uit 
Den Haag in positieve zin te beinvloeden. De omstandigheden in de ‘randregio’s’ waren zodanig, dat 
werd besloten tot een soort regionaal ontwikkelingsbeleid.
De eerste periode daarvan liep van 1945 tot 1950 (de wederopbouw).
De tweede periode liep van 1950 tot 1969 (industrialisatie, kernenbeleid en loonexplosie).
De derde periode van 1969 tot 1982 (intensieve groei, spreidingsbeleid, sectorbeleid en het idee van 
integraal ontwikkelingsbeleid).
De vierde periode liep vanaf 1982 tot 1992 (het ISP, de noordelijke polder, en tenslotte - in 1992 - de 
oprichting van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het SNN).

V. Een sociaal conflict?
De teleurstellingen in onder andere Noord-Nederland voor wat betreft de regionale ontwikkeling 
leidden in groeiende mate tot een gespannen verhouding van de regio met Den Haag (de rijksoverheid). 
Dat behoeft een nadere verdieping. In het kort worden enkele bestaande ideeën over dit onderwerp 
aangehaald. Duidelijk wordt gemaakt wat in deze studie een collectief protest, als voorbode van een 
sociale beweging, precies inhoudt:89

Een collectief protest is de sociaal-politieke mobilisatie van een geheel van actoren om een 
bepaalde sociale verandering te bewerkstelligen (of te voorkomen), waarbij men in een situatie 
van ongelijkheid, in het bijzonder machtsverschil, verkeert ten opzichte van een ander geheel 
van actoren - vaak de overheid – waarmee men door de gevoerde actie in een conflict geraakt, 
een actie, die door de andere actoren niet zelden als afwijkend gedrag wordt gepercipieerd.

Er is pas sprake van een sociale beweging als het collectief protest een duidelijk organisatorisch 
karakter heeft of krijgt. Turner en Killian stellen dat sociale bewegingen het beste gezien kunnen 
worden als bewegingen met door alle participerende organisaties onderschreven, gemeenschappelijke 
waardenoriëntaties.
Smelser onderscheidt diverse determinanten die moeten zijn vervuld, wil collectief gedrag kunnen 
plaatsvinden. Dat loopt van het aanwezig zijn van structurele spanningen, via mobilisering van 
deelnemers aan actie, tot aan de werking van sociale controle.
Turner en Killian zien daarenboven nog, als een soort basisvoorwaarde voor het ontstaan van een sociale 
beweging, het voorkomen van een snel groeiende en een zich snel verspreidende gemeenschappelijke 
overtuiging. Snelle sociale veranderingen brengen de nodige spanningen en conflicten met zich mee. 
In bijzondere omstandigheden kan dat leiden tot sociale bewegingen. Is dat het geval, dan botst zo’n 
sociale beweging vaak al snel met de bestaande orde. Vanaf dat moment kan haar protest ook als een 
‘sociaal conflict’ begrepen worden.
Volgens Weber en Oberschall gaat het daarbij meestal om een gevecht over waarden en/of over claims 
op status, macht (en soms om schaarse grondstoffen).
Tilly, Olson en Oberschall gaan de kansen van het ontstaan van sociale conflicten na.
En vervolgens de factoren die bepalend zijn voor de mate van succes van de in opstand komende 
partij.

In paragraaf 5.2 wordt nagegaan of er in Noord-Nederland in de onderzochte periode (1960-1992) 
sprake is van een ‘sociaal conflict’. De conclusie luidt, dat dat het geval is, namelijk het ‘social conflict’ 

89 L.Rademaker, Benaderingen van collectief protest, 1993, pag. 13
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Noord-Nederland~Den Haag. Vervolgens wordt nagegaan wie dan precies de dragers van dat ‘social 
conflict’ zijn, hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe die beweging/dat conflict zich ontwikkelt.

Het onderzoek van Van Schuur en Zanen
Een onderzoek naar de voedingsbodem voor een ‘sociaal conflict’ Noord-Nederland~Den Haag is 
gedaan door Van Schuur en Zanen. Het ging om een aantal vragen over de relatie Noord-Nederland en 
‘Den Haag’, gesteld aan een representatieve steekproef uit de Noordelijke bevolking.
Er blijkt in de beantwoording van de gestelde vragen brede overeenstemming over het idee dat Noord-
Nederland wordt benadeeld, dat de drie noordelijke provincies meer samen zouden moeten werken om 
voldoende aandacht van de landelijke politiek te krijgen en dat de noorderlingen meer zouden moeten 
profiteren van de noordelijke aardgasbaten. De respondenten beschouwen deze zaken als belangrijke 
kwesties. Of noordelijke vertegenwoordigers van nationale partijen voldoende hebben gedaan voor het 
Noorden, staat duidelijk ter discussie, maar het idee dat Noord-Nederland onafhankelijker zou moeten 
worden van Den Haag wordt door een grote meerderheid verworpen (33% van de ondervraagden is die 
mening toegedaan.
Nader onderzoek van de data wijst onder andere uit, dat er twee afzonderlijke vormen van kritiek 
op ‘Den Haag’ zijn te onderscheiden. Die vormen worden in dit boek aangeduid als de conflictueus-
kritische en de cooperatief-kritische opstelling. 
Er kan ook nog een nieuwe variabele worden onderscheiden: regionale trots. Het blijkt dat hoe groter de 
regionale trots, hoe meer de respondent een conflictueus/kritische houding inneemt jegens Den Haag. 
Overigens blijken de beide basishoudingen, cooperatief/kritisch en conflictueus/kritisch, gerelateerd 
te zijn aan het begrip regionale trots. Dat laatste begrip werd gemeten aan een aantal houdings- en 
gedragsindicatoren, namelijk gebruik van de streektaal, het luisteren naar of het lezen van regionale 
media.  Overigens verschillen Friezen enerzijds en Groningers en Drenten anderzijds in deze enigszins 
van elkaar, met name wat het verschil in appreciatie van de eigen provincie dan wel van Noord-Nederland 
betreft. Voor het onderzoeksproject ‘de vakbeweging en de regio Noord-Nederland, 1960-1992’ is de 
vondst van de twee houdingen ten opzichte van de rijksoverheid wel uiterst relevant en interessant. De 
conflictueus/kritische houding kan als een permanente voedingsbodem voor een sociaal conflict gezien 
worden. De cooperatief/kritische houding is dan de opvatting van die omstanders, die niet zonder meer 
partij kiezen voor een zich ontwikkelende regionale, sociale beweging. En dat zeker niet zullen doen als 
die sociale beweging zich zou manifesteren in de vorm van collectieve actie. Voor collectieve actie, met 
de kans op een hernieuwd sociaal conflict, loopt deze groep noorderlingen vooreerst niet gauw warm. 
Maar de omstandigheden bepalen of, bij het oplaaien van het sociale conflict met ‘Den Haag’, niet toch 
deelgroepen in zo’n actie worden meegezogen.

In paragraaf 5.4 wordt het verloop van het conflict Noord-Nederland~Den Haag nader beschreven. Wat 
de noordelijke ‘beweging’ en het in actie komen betreft, blijkt het te gaan om eenheid in verscheidenheid 
en om een af en toe opflakkeren van een smeulend conflict. De vraag is natuurlijk of de in opstand 
komende partij voldoende kracht weet te ontwikkelen om een echte bedreiging te kunnen vormen voor 
de bestaande orde. Het als beweging mobiliseren van aanhang is een langdurig proces. Daarbij gaat het 
om achtereenvolgens het vormen van menigten, groepen, associaties en organisaties, alle gericht op het 
realiseren van de collectieve doelen.

VI. De regionale vakbeweging als deel van de nationale vakbeweging
De na-oorlogse vakbeweging in Nederland moest zich eerst vrijmaken uit de beklemming van de geleide 
loonpolitiek om weer als een sociale beweging te kunnen worden gezien. Als politiek concept had die 
geleide loonpolitiek overigens wel zijn waarde bewezen. Nederland was heel lang een goedkoopte-
eiland. Er kon daardoor op grote schaal geexporteerd worden. Van 1947 tot aan 1963 wist Nederland 
daardoor op een spectaculaire wijze de oorlogsschade te boven te komen. En na de wederopbouw kon 
alras begonnen worden met het  leggen van een fundament voor de welvaartstaat.
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Voor de vakbeweging had die na-oorlogse pas op de plaats wel geleid tot een intern probleem: het 
vraagstuk van het uiteengroeien van ‘leiding en leden’. De vakbeweging professionaliseerde en omdat 
er nauwelijks strijd was op sociaal-economisch vlak betekende dat het ineenschrompelen van het lokale 
en regionale vakbondsleven. Het was een en al centralisme wat de klok sloeg.
In de loop van de jaren zestig kwam de zaak weer wat in beweging (bijvoorbeeld de landelijke 
bouwstaking in 1960, het loslaten van de geleide loonpolitiek, de discussie over een ongedeelde 
vakbeweging (voorstel van A. Kloos), het opheffen van de communisten-clausule en de bemoeienis 
met enkele regio’s met grote werkloosheidsproblemen). 
Vooral in het Noorden, waar de CPN nog de nodige aanhang had, bleek eind jaren zestig de noodzaak 
van zo’n actieve bemoeienis (het inzetten in het Noorden van de vice-voorzitter van het NVV, Adri de 
Boon) ook echt nodig.
Eind jaren zestig groeide binnen de vakbeweging het idee om te komen tot een versterking van de 
vakbeweging in de regio. Onder invloed van de algehele democratiseringsbeweging ontstonden er ook 
gedachten om het regionale (en lokale) werk uit te gaan bouwen. De vakbeweging ging zich ook met 
steeds meer zaken bemoeien. De lokale en regionale mobilisering van actieve kaderleden kwam op 
gang.

Twee decennia lang was er - voor wat de vakcentrales betreft - sprake van een brede vakbeweging. 
Breed in de zin van betrokken bij vele maatschappelijke vraagstukken en breed in de zin van gedragen 
door een zeer itgebreid en actief kaderbestand.

Begin jaren negentig begon daar evenwel de klad in te komen. De landelijke vakbonden waren zo groot 
gegroeid, dat ze zelf op alle maatschappelijk relevante terreinen actief wilden zijn. Ze hadden geen 
vakcentrale meer nodig. Die vakcentrale moest vervolgens vechten voor haar voortbestaan (dat was al 
een keer eerder gebeurd, namelijk begin jaren tachtig met de dramatische teruggang van het ledental). 
Begin jaren negentig werd in die overlevingsstrijd de lokale en regionale vakbondsinfrastructuur 
geslachtofferd.

Bijzonder is, dat de organisatiegraad in Noord-Nederland altijd flink hoger is geweest dan elders in 
het land, behoudens Zeeland. Dat feit werd door de vakbondscritici nauwelijks opgemerkt. Een deels 
ook academische discussie draaide telkens om het nut, de kans en de zin van het blijven bestaan van de 
vakbeweging. Maar wat was nu het bijzondere van die vakbeweging in Noord-Nederland?

In hoofdstuk 6.4 wordt het ontwaken van de vakbeweging na 1960 beschreven vanuit de optiek van 
de regio Noord-Nederland. Een regio waarvan in toenemende mate enkele dominante bedrijfstakken 
in de problemen komen. Herstructurering van bedrijven en bedrijfstakken noopt de vakbonden tot een 
actief contact met de leden in de diverse bedrijven. En dat gaat eerst nogal moeilijk, maar alras krijgt 
men de smaak te pakken. Het bedrijvenwerk wordt zelfs begin jaren zeventig als organisatieconcept 
uitgewerkt, in het bijzonder bij de Industriebond. 
De vakbeweging moet nu waarmaken dat ze weer als sociale beweging door het leven gaat. Het gaat, 
zeker ook symbolisch, om de vraag of zij in actie komt of de boel op z’n beloop laat.   

VII         Bedrijfstak-analyses 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de herstructureringsprocessen in een vijftal sectoren van 
bedrijvigheid. Hoe is de herstructurering daar verlopen?
Als hypothese wordt daarbij gebruikt:

“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”
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Dat nu is onderzocht. Er zijn zeven aspecten geselecteerd waarlangs de rol en invloed van de 
vakbeweging worden meten. Het gaat dan om driepuntsschalen: negatief, neutraal, positief. Een 
positieve score op alle zeven aspecten betekent dan, dat er sprake is van een maximale invloed van de 
vakbeweging (in de betreffende sector). Daarmee is zij in die sector  zowel de centrale actor als de in die 
sector samenbindende kracht. Naarmate vaker neutraal of negatief gescoord wordt, blijkt die dominante 
positie slechts in mindere mate het geval te zijn. 
Dit onderzoek loopt van 1960 tot 1992. 
De navolgende sectoren zijn gekozen: de strokarton, de confectie, de aardappelmeel, de scheepsbouw 
en de zuivel. 
Per sector zijn er negenentwintig vragen gesteld. Het gaat daarbij om het verzamelen van informatie 
om een kwalitatieve beschrijving te kunnen maken van de betreffende herstructureringen. Hoe was 
de algemene situatie in de sector, hoe ontstonden er aanzetten tot sectorale herstructurering, welke 
(uitgangs)positie hadden de betrokken vakbonden in die sector, welke uitgangspositie hadden de 
werkgeversorganisaties, was er een herstructureringsplan, hoe verliep de herstructurering, wat was het 
uiteindelijke resultaat? 
Op basis van de vragen per sector is een beeld verkregen van de betekenis van de sector voor de regio. 
Verder is nagegaan welke rol de vakbeweging (bonden en centrale) in die sector speelden tijdens de 
processen van herstructurering, in de betreffende regio, in de periode 1960-1992.

VIII, IX, X en XI

Hoofdstuk VIII informeert ons over de meningen van de leden van de eenenveertig ondernemingsraden 
van bedrijven met meer dan 200 werknemers in Noord-Nederland.
Deze OR-leden wordt gevragd naar hun opvatting over de activiteiten van de vakbeweging in Noord-
Nederland in de periode 1960-1992.
Hoofdstuk IX onderzoekt de relaties tussen de verschillende actoren die een rol spelen in het sociale 
conflict met Den Haag.
Hoofdstuk X geeft de over-all conclusies van dit onderzoeksproces weer.
En hoofdstuk XI, tenslotte, geeft een terugblik op dit gehele project.

De voorzichtige conclusie van dit al is, dat de vakbeweging als geheel in de periode 1960-1992 
inderdaad een samenbindende rol heeft gespeeld in de regio. Door het actieve optreden van de bonden 
zijn een viertal sectoren niet alleen behouden gebleven, maar ook op een technologisch en sociaal-
maatschappelijk hoger plan gekomen. Het vakbondsoptreden heeft het idee van Noord-Nederland als 
samenhangende regio sterk bevorderd, wat veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een op het 
Noorden gericht regionaal beleid.

De vakbeweging maakte vanaf het begin deel uit van de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-
Nederland’. Ook was ze op de momenten dat die beweging de vorm aannam van een heus ‘sociaal conflict’ 
van de partij, al werd haar (vanwege de noordelijke politiek en vanwege de landelijke vakbeweging) 
uiteindelijk geen ruimte gegund om het sluimerende sociale conflict ook in politieke vorm uit te vechten 
met Den Haag. Inmiddels is de regionale en lokale ‘infrastructuur’ van de vakbeweging min of meer 
afgebouwd. Dus het zal vooreerst de regio Noord-Nederland moeten zijn, die in een op enig moment 
groeiend gevecht met Den Haag de regionale vakbeweging weer tot leven kust (uit eigen belang).
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