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Uitkeringsgerechtigden en 

vakbeweging  

Hoe in het 

offensief?  

 

Vandaag, bijna acht jaar later, kampen we 
met een hardnekkig grote werkloosheid 
(ongeveer 600.000) en daarbinnen de zor-
gelijk langdurige werkloosheid van 150.000 
à 200.000. Daarnaast is er het groeiend 
leger van arbeidsongeschikten van meer 
dan 800.000 mensen. Zowel de regeringen 
Lubbers I en II als de werkgevers boden 
geen oplossingen. De laatsten gebruiken de 
situatie juist om de arbeidskosten nog ver-
der te drukken. Het verhaal dat het zo goed 
gaat in Nederland staat haaks op de dage-
lijkse ervaring van enkele miljoenen men-
sen. 
 
Welwillende gebaren 
De nieuwe koalitie heeft jammer genoeg 
maar weinig veranderd. De koppeling is 
hersteld, maar biedt niet veel meer dan een 
kompensatie voor de inflatie. En dan hebben 
we het nog niet over de gevolgen van ‘Oort’. 
Inmiddels is onthuld dat grote groepen mini-
ma deze magere vooruitgang weer moeten 
inleveren, omdat het kabinet weigert de 
inkomensgrens voor kwijtschelding aan te 
passen. Tevens zal de koppeling elk jaar 
opnieuw bevochten moeten worden met als 
voorwaarde het ‘goed gedrag’ van de vakbe-
weging. 
Op het gebied van de werkgelegenheid ge-
ven de strakke financiële marges alleen 
ruimte Voor welwillende gebaren. Een dras-
tiese verbetering, via bijvoorbeeld grootscha-
lige investeringen in de kollektieve sektor, is 
niet te verwachten. 
 
Organisatie 
Uitkeringsgerechtigden kunnen dus de ko-
mende vier jaar niet achterover leunen, 
maar zullen zich moeten organiseren en 
verzetten. 
De vraag is waar en hoe. 
De ervaring leert dat de meest effektieve 
plaats binnen de vakbeweging is. Een aparte 
organisatie biedt weinig mogelijkheden re-
sultaten te boeken en kreëert voor de werk-
gevers een situatie werkenden en niet- wer-
kenden uit elkaar te drijven. Dat is misschien 
één van de belangrijkste lessen uit de krisis 
van de dertiger jaren. 
De afbraak van werkgelegenheid en de po-
ging van regering en werkgevers loonmati-
ging af te dwingen via het chantagemiddel 
van de koppeling zijn het best te bestrijden 
als werkenden en niet-werkenden met één 
stem antwoorden. Het belangrijkste wapen 
van de arbeidersbeweging, het stakingsmid-
del, is uitkeringsgerechtigden ontnomen. 
Massademonstraties, blokkades, enzovoort 
zijn niet alleen mogelijk, maar ook noodzake-
lijk. Maar de kansen om eisen af te dwingen, 
liggen in ons vermogen de werkgevers pijn te 
doen. De macht daarvoor zetelt in de bedrij-
ven. Organisatie binnen de vakbeweging 
geeft de uitkeringsgerechtigden de middelen 
samen met werkenden een krachtige vuist 
te maken. 
 
Kollektieve kracht 
Maar hoe uitkeringsgerechtigden bij de vak-
beweging te betrekken en vast te houden? 
De diskussie voor een uitkeringsgerechtigde 
over het bondslidmaatschap is uiterst prak-
ties.  Hij of zij leeft van een zeer gering bud-

De kapitalistiese krisis van 1979-1982 en 

haar naweeën heeft in de jaren tachtig en 

negentig de vakbeweging opnieuw op dra-

matiese wijze voor het vraagstuk geplaatst 

van uitkeringsgerechtigden en hun verhou-

ding tot de vakbeweging. 
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get, alleen het essentiële telt dan nog. Door 
aan te tonen dat het lidmaatschap essenti-
eel is en resultaten oplevert, wordt een lid 
geworven of behouden. 
In de nota FNV 2000 staat dat tussen 1979 
en 1985 het gewicht van uitkeringsgerech-
tigden in de FNV sterk toenam, van 13 naar 
28 procent. Dat behoeft geen uitleg. De FNV 
reageerde hierop met ‘maatwerk’ en uitbrei-
ding van het apparaat. Hetzelfde antwoord 
kreeg overigens de dalende organisatie-
graad in de bedrijven. 
Natuurlijk dient de vakbeweging een rol te 
spelen in de individuele belangenbeharti-
ging, ook bij uitkeringsgerechtigden. Maar 
dat is niet haar voornaamste taak. Individue-
le belangenbehartiging kan hooguit zorgen 
voor een eerlijke toepassing van de bestaan-
de regels. Dat is belangrijk, maar mensen 
worden of blijven lid omdat ze verwachten 
via de kollektieve kracht en aktie van de 
vakbeweging verbeteringen af te dwingen op 
het gebied van werk, inkomen, enzovoort. 
 
Reëel gesproken 
Het fundamentele probleem van de vakbe-
weging is dat ze die kracht over het alge-

meen niet gebruikt Dat geldt zowel voor 
uitkeringsgerechtigden als voor werkenden. 
Vanaf de recessie van 1979-1982 is het 
uitgangspunt van de FNV-leiding dat de be-
langen van werkgevers en werknemers pa-
rallel lopen. Bezuinigingen, kortingen op de 
sociale zekerheid, loonmatiging, bedrijfsslui-
tingen, reorganisaties, gedwongen ontsla-
gen, enzovoort worden ‘reëel gesproken’ 
aanvaard om de rendementen te herstellen. 
De FNV-leiding draagt ook verantwoordelijk-
heid voor de huidige afkeer van vele werkne
(e)m(st)ers van arbeidstijdverkorting (atv). 
Systematies is door onderhandelaars aan-
vaard dat harde afspraken over herbezetting 
niet te maken waren. Hierdoor kregen de 
werkgevers de vrije hand atv te gebruiken 
om hun overkapaciteit weg te werken op 
kosten van de werkne(e)m(st)ers. Nog 
steeds wordt geaksepteerd dat in bedrijven 
met volle orderportefeuilles geen vaste ba-
nen komen, maar wel overwerk, uitzend-
krachten, enzovoort. Het schiet je dan in het 
verkeerde keelgat als goed betaalde be-
stuurders van de Industriebond moraliseren 
over langdurig werklozen die niet willen wer-
ken. Zo’n verhaal speelt de werkgevers, die 

voor de volle 100 procent verantwoordelijk 
zijn voor de huidige situatie, in de kaart. 
Nederland heeft vandaag, naast de Bonds-
republiek, de hoogste arbeidsproduktiviteit 
in Europa. Deze is niet bereikt via investe-
ringen in nieuwe machinerie, maar via 
loonmatiging en verhoging van de werk-
druk. Vandaar het hoge ziekteverzuim en 
de hoge arbeidsongeschiktheid. Mensen 
slijten sneller. 
 
Solidariteit met de rijken 
Deze strategie is verkocht onder het motto 
‘solidariteit met de zwakkeren’. In werke-
lijkheid is het solidariteit met de rijken 
geweest. Wil de vakbeweging uitkeringsge-
rechtigden aantrekken en behouden dan 
zal zij zich moeten baseren op de solidari-
teit van gezamenlijke strijd voor gezamen-
lijke eisen. Onze strategie moet zijn om 
verdeeldheid systematies te overwinnen 
en eenheid te smeden. Onze strijdleus 
kunnen we ontlenen aan de zuidafrikaan-
se (en engelse) vakbeweging: "Een onrecht 
tegen één is een onrecht tegen allen". 
Nodig is een strijdbaar program dat uitgaat 
van de eenvoudige stelling dat de taak van 
de vakbeweging is de gehele arbeiders-
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klasse te verdedigen. Arbeid(st)ers - werken-
den en niet-werkenden - moeten niet betalen 
voor een krisis die zij niet hebben veroor-
zaakt. 
Ons uitgangspunt moet zijn: recht op vol-
waardig werk met een volwaardig (CAO-)loon 
voor iedereen. Dat staat ook in het FNV-
programma, maar wordt niet tot praktijk 
gemaakt. Niet voor niets erkent het rapport 
"Het kan anders beter" dat de vakbeweging 
op dit punt heeft gefaald. Met de reeks werk-
gelegenheidsprojekten is over het algemeen 
niet veel meer bereikt dan een gespekte 
werkgeverskassa en verdringing van werkge-
legenheid. 
 
Strijdbaar programma 
Een moedige aanpak is nodig. Dat betekent 
onder meer: 
 Een gevecht tegen ieder verlies van ar-

beidsplaatsen. De eis ‘geen gedwongen 
ontslagen’ biedt weinig soulaas voor uitke-
ringsgerechtigden en schoolverlaters. 

 Atv op kosten van de werkgevers, met 
volledige herbezetting. Dat is een konkreet 
aantal arbeidsplaatsen opeisen. Uitvoering 
volledig onder kontrole van de vakbewe-
ging. Een algemene werkweek van 32 uur 
(dus niet per bedrijfstak) in 1992 is mini-
maal noodzakelijk. 

 Struktureel maken van de mogelijkheid tot 
vervroegd pensioen. Dus zonder dat dit ten 
koste gaat van de loonruimte. 

 Terugdraaien van de bezuinigingen op 
sociale voorzieningen en uitkeringen. Ge-
koppeld aan een programma van nuttige 
openbare werken. Er is genoeg werk te 
doen, maar dan wel in vaste banen op CAO
-basis. 

 Een noodprogramma om de scholingsach-
ter- stand in te lopen, die veroorzaakt is 
door de kortzichtige afbraak van onderwijs 
en opleidingen. 

 Het aanname- en ontslagbeleid volledig 
onder de kontrole brengen van de vakbe-
weging. Hetzelfde geldt voor de huidige 
tandeloze tijger van de arbeidsinspektie. 

 Onvoorwaardelijk herstel van de koppeling, 
samen met de automatiese prijskompen-
satie. 

 
Zo'n strijdbaar programma - dat niet in de 
kast verdwijnt, maar konkreet wordt bevoch-
ten - kan uitkeringsgerechtigden overtuigen 
dat de vakbeweging serieuze voornemens 
heeft en dat het wel degelijk nut heeft om lid 
te zijn. 
 
Volwaardige deelname 
Hoe wordt de betrokkenheid van uitkerings-
gerechtigden vergroot? 
In een groot deel van de vakbeweging wordt 
gedecentraliseerd; met als sleutelwoorden 
‘maatwerk’ en ‘individualisering’. Veel leden 
zien dat oprecht als een weg naar een ef-
fektieve en demokratiese bond. Het is de 
vraag of dat op deze manier bereikt wordt. 
Waarschijnlijker is dat de landelijke leiding 
meer manouvreerruimte krijgt en de kollek-
tieve kracht van de organisatie wordt aange-
tast. 
Juist van die kracht is de positie van uitke-
ringsgerechtigden zeer afhankelijk. Een ver-
sterking is dan ook vrijwel zeker niet te ver-
wachten. Het heeft immers geen zin lid te 

worden van een brede beweging om vervol-
gens daarin geïsoleerd te worden. 
Vanzelfsprekend is het ook voor uitkerings-
gerechtigden noodzakelijk te diskussiëren 
over zeer specifieke problemen. Maar niet 
ten koste van het geheel. Hun betrokken-
heid wordt namelijk vergroot wanneer ze op 
volwaardige wijze kunnen deelnemen aan 
de algemene diskussie over strategie en 
eisenpakket. De bondsafdelingen zijn daar-
voor een onmisbaar arena, daar kunnen het 
onderlinge kontakt en vertrouwen vergroot 
worden. 
 
AbvaKabo 
De AbvaKabo neemt in het uitkeringsgerech-
tigdenwerk in sommige opzichten een bijzon-
dere positie in. Uitkeringsgerechtigden en 
het uitvoerend personeel van de landelijke 
en gemeentelijke overheid nemen deel aan 
gemeenschappelijke strukturen. Als deze 
positie goed gebruikt wordt, bestaat de mo-
gelijkheid tot gezamenlijke standpunten en 
resultaten die een voorbeeld kunnen zijn 
voor andere bonden. 
De noodzaak daarvan was een aantal jaren 
geleden duidelijk te zien bij de invoering van 
de voordeurdelerskorting. Een deel van het 
personeel van de sociale diensten had be-
zwaren tegen deze maatregel. Jammer ge-
noeg is het protest tot individuen beperkt 
gebleven. In Amsterdam bijvoorbeeld kwam 
het recht op overplaatsing en werd de maat-
regel onverkort doorgevoerd. Als de Abva-
Kabo hierbij een duidelijk afwijzend stand-
punt had ingenomen en in het hele land 
samen met uitkeringsgerechtigden akties 
had voorbereid, was er een kans geweest 
deze kortingsmaatregel tegen te houden. 
Ook voor een positieverbetering van uitke-
ringsgerechtigden is een gezamenlijke stra-
tegie mogelijk. Vaak worden zij van het kast-
je naar de muur gestuurd om hun recht op 
subsidies, kwijtschelding, enzovoort te kun-
nen opeisen. Velen geven dit op. De verant-
woordelijkheid van de uitvoering van deze 
regelingen zou overgeheveld moeten worden 
van het individu naar de gemeente. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen via een regelmatige 
oproep door sociaalraadslieden om de rech-
ten te onderzoeken en daarna te zorgen dat 
één en ander in orde komt. Dit eist uiteraard 
uitbreiding van de betreffende dienst en dat 
levert op zijn beurt werkgelegenheid op. 
 
Een gezamenlijke bondsstruktuur van niet- 
werkenden en werkenden biedt de mogelijk-
heid tot systematiese samenwerking en 
uitwisseling van informatie. Zo kan bijvoor-
beeld voorkomen worden dat noodzakelijke 
maatregelen ten gunste van uitkeringsge-
rechtigden verhaald worden op de kwaliteit 
of arbeidsomstandigheden van een bepaal-
de dienst. Zo werd de invaliditeitspas voor 
het openbaar vervoer, die een aantal jaren 
geleden terecht werd ingevoerd, betaald uit 
de bestaande begroting van het amsterdam-
se GVB. Met andere woorden ten koste van 
andere zaken. 
De weg van samenwerking kan de betrok-
kenheid van uitkeringsgerechtigden vergro-
ten. Voorwaarde is dan wel dat de vakbewe-
ging voor voorzieningen zorgt. De situatie 
van uitkeringsgerechtigden is nu eenmaal 
niet zo dat ze elkaar ‘automaties’ tegenko-

men. Nodig is een eigen werk-, vergader- en 
ontmoetingsruimte, waar je altijd in en uit 
kan lopen, spreekuren en bijeenkomsten 
mogelijk zijn, middelen beschikbaar zijn om 
de achterban te benaderen, enzovoort. Als 
dit ontbreekt, blijft het uitkeringsgerechtig-
denwerk een aangelegenheid voor individu-
en. 
De vergroting van de betrokkenheid legt ook 
de basis om uitkeringsgerechtigden te mobi-
liseren voor allerlei bondsaktiviteiten; organi-
satie van demonstraties/manifestaties, 
propaganda via pamfletten naar het publiek, 
aktieve leden- werfkampanje naar bijvoor-
beeld arbeidsburoos en sociale diensten, 
enzovoort. 
 
Socialistiese verandering 
Op de korte termijn is de blokkade van de 
schandalige aanval van dit kabinet op de 
positie van werkloze jongeren urgent. Op de 
langere termijn moeten wij als vakbeweging 
ons erop voorbereiden dat de mooi-weer- 
verhalen van de werkgevers van korte duur 
zijn. Dat na de huidige ekonomiese opleving 
een nieuwe recessie komt, is zo zeker als de 
nacht op de dag volgt. Het feit dat een groot 
deel van de gekreèerde werkgelegenheid 
een tijdelijk karakter heeft, betekent zelfs 
een vertraging van de ekonomiese groei en 
waarschijnlijk een vrij sterke stijging van de 
werkloosheid. De vakbeweging zal ook poli-
tieke keuzes moeten maken. Dat noodzaakt 
een programma voor socialistiese verande-
ring. Dat wil zeggen voor de nationalisatie 
van de produktiemiddelen onder demokra-
tiese arbeiderskontrole en beheer. Want 
uiteindelijk is dat de enige manier om uitke-
ringsgerechtigden de gelegenheid te geven 
opnieuw en volwaardig deel te nemen aan 
de samenleving. 
 
Jo Hoffman 
(Lid Groep Uitkeringsgerechtigden Ab-
vaKabo- Amsterdam; eind-redaktrice Offen-
sief, blad van de marxisten in de PvdA en 
vakbeweging)  
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