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Uitkeringsgerechtigden en vakbeweging  

Onderhandelingsteams  

 

Aan het woord is Wim van Seeters, beleids-
medewerker Voedingsbond FNV, belast met 
de koördinatie van het vakbondswerk voor 
en door uitkeringsgerechtigden. De basis 
van dat werk wordt gevormd door de zoge-
naamde onderhandelingsteams. Kadergroe-
pen van zeven tot vijftien uitkeringsgerech-
tigden, ondersteund door een regiobestuur-
der. Gestart in 1988 in Twente en inmiddels 
uitgegroeid tot zo’n tien teams, die vrijwel 
het gehele land bestrijken. 
 
Kollektieve belangenbehartiging 
Zoals de naam - 'onderhandelingsteams' - al 
aangeeft, gaat het niet om deelname aan 
bijvoorbeeld gemeentelijke overleg- en ad-
vieskommissies. De teams zijn gericht op 
direkte belangenbehartiging van uitkerings-
gerechtigden in de papieren wirwar en de 
doolhoven van sociale diensten, arbeidsbu- 
roos, bedrijfsverenigingen, raden van arbeid, 
enzovoort. Dat gebeurt door hulp bij individu-
ele problemen en klachten. De bundeling 
daarvan krijgt veel aandacht, zo wordt de 
basis gelegd voor kollektieve belangenbe-
hartiging. Dat gebeurt in onderhandelingen 
met de verschillende instanties en de ge-
meentelijke overheid en wordt begeleid door 
publiciteit en waar nodig ondersteund door 
akties. De teams reageren echter niet alleen 
op klachten. Ze volgen het beleid van de 
instanties aktief, gaan op onderzoek en 
treden met hun bevindingen naar buiten en 
oefenen zo druk uit. De leden van de teams 
hebben zich geschoold in de sociale wetge-
ving, opereren zelfstandig en weten zich 
gesteund door het bondsapparaat. Hun 
motto is: herkenbaarheid en bereikbaarheid. 

“Ik heb het uitkeringsgerechtigdenwerk 

heel lang ervaren als de organisatie van het 

ongenoegen. Daar kom Je niet veel verder 

mee. Bij de Voedingsbond FNV zijn we een 

andere weg ingeslagen. Namelijk die van 

het vakbondswerk. Bij de werkenden heb je 

het arbeidsvoorwaardenbeleid met CAO- 

eisen, onderhandelingen, akties en stakin-

gen. Parallel daaraan is een herkenbaar 

uitkeringsgerechtigdenbeleid nodig. Met 

konkrete eisen voor koopkrachtverbetering, 

een sterkere rechtspositie en een betere 

kwaliteit dienstverlening van de betreffende 

instanties. Onderhandelingsteams van ka-

derleden-uitkeringsgerechtigden gaan met 

dat eisenpakket aan de slag, onderhande-

len en voeren akties.” 
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Direkt Inspringen 
Wim geeft een voorbeeld van een kwestie 
die in verschillende gemeentes de afgelopen 
jaren aan de orde was. "De leden van één 
van de onderhandelingsteams in Gelderland 
hoorde dat ook in Zevenaar, na onder ande-
re Twello en Hellevoetsluis, sprake was van 
de verschuiving van de uitbetalingsdatum. 
De Gemeentelijke Sociale Dienst ging over 
op een nieuw systeem, waarbij overgestapt 
werd van 'betaling vooraf' naar 'betaling 
achteraf'. Voor de uitkeringsgerechtigden 
houdt dit in dat tijdens de invoeringsfase 
langer dan de gebruikelijke periode rond 
gekomen moet worden van de toch al te 
lage uitkering. Na onderzoek bracht het 
onderhandelingsteam deze kwestie in de 
publiciteit. Er werd daarna een bijeenkomst 
belegd waar ook de betreffende wethouder 
aanwezig was. Deze werd ter plekke ge-
dwongen de maatregel in te trekken."  
In dit voorbeeld van Zevenaar werd ook het 
onderscheid met de plaatselijke FNV-
kommissie duidelijk. Achteraf bleek namelijk 
dat deze kommissie van de datumverschui-
ving op de hoogte was en niet had geprotes-
teerd. Wim betrekt hierin de vergelijking 
tussen een ondernemingsraad en een vak-
bondsgroep. "Zo’n kommissie is als een 
ondernemingsraad regelmatig in overleg, in 
dit geval met de wethouder. Ze probeert 
goed werk te doen, maar ontwikkelt door dat 
permanente kontakt geen strijdbare opstel-
ling. Wij verwachten van het onderhande-
lingsteam juist het tegenovergestelde, net 
zoals een vakbondsgroep dient te werken. 
Direkt inspringen, eisen opstellen, tot aktie 
overgaan en weten dat het bondsapparaat 
klaar staat." 
 
Dit vakbondskarakter wordt ook duidelijk in 
het voorbeeld van Twello. In een vergelijkba-
re situatie had de onderhandelingsdelegatie 
met Burgemeester en Wethouders een kom-
promis bereikt. De mensen die dat wilden, 
konden een voorschot krijgen om de twee 
‘lege’ weken te overbruggen. Dat voorschot 
zou niet van de uitkering afgetrokken wor-
den, maar moest aan het einde van de uitke-
ringsperiode worden terugbetaald. Wim: "Dat 
kompromis werd in een echte achterbanver-
gadering met veertig tot vijftig leden afgewe-
zen. ‘Ga maar terug, dit is onvoldoende’. Na 
nieuwe onderhandelingen werd geen kom-
pleet sukses binnen gehaald, er kwam wel 
een verbetering. De terugbetaling verviel 
voor de mensen die na hun uitkeringsperio-
de onder de minimumgrens zouden komen. 
Dit lijken kleine resultaten, maar ze zijn heel 
konkreet en herkenbaar en versterken het 
zelfvertrouwen.” 
 
Machtsvorming 
De werkwijze van de Voedingsbond kent een 
uitstraling binnen de FNV. Er zijn inmiddels 
FNV-werkgroepen die als onderhandelings-
teams werken; in Gelderland, de IJsselstreek 
en in de steden Groningen en Nijmegen; in 
Brabant is er een begin gemaakt. Voor Wim 
gaat deze doorwerking te langzaam. "Er zijn, 
ook met onze financiële steun, zes nieuwe 
beleidsmedewerkers aangetrokken. Wat ons 
betreft gaan ze de opzet van onderhande-
lingsteams uitproberen. Maar er wordt bin-
nen de FNV verschillend over gedacht. De 

term wordt te zwaar gevonden, de voorkeur 
gaat uit naar een ‘meldpunt-model’. Dat vind 
ik jammer. Er wordt te veel afgewacht. Goe-
de duidelijke kadergroepen die de mouwen 
opstropen en er echt tegenaan gaan, dat is 
onze lijn. Anders blijf je steken in de sfeer 
van individuele klachtenbehandeling met 
daarnaast informatie- en ontmoetingsbijeen-
komsten. ” 
 
Om deze aarzelingen te doorbreken is het 
van belang dat ook de FNV-werkgroepen 
meer mandaat krijgen en niet voor elk wisse-
wasje aangewezen zijn op de FNV-
bestuurder. De bestaande struktuur is een 
belemmering. Dat geldt ook voor veel bon-
den. Met de Vervoersbond en de Diensten-
bond kent de Voedingsbond een vakgroep 
(bedrijfsgroep) uitkeringsgerechtigden. Deze 
groep heeft een volwaardige plaats in de 
bondsstruktuur met een vertegenwoordiging 
naar de bondsraad. In de overige bonden 
hebben de groepen uitkeringsgerechtigden 
een adviserende funktie. Maar zoals altijd is 
het niet alleen een kwestie van strukturen. 
Wim: “Dit afwachten heeft natuurlijk te ma-
ken met de vraag of je met het onderhande-
lingsteam macht wilt uitoefenen. Wij hebben 
die keuze gemaakt. Op plaatselijk nivo, bin-
nen de vakbeweging en op landelijk nivo 
naar de politiek. En dan vooral gericht op 
kollektieve belangenbehartiging. Dat houdt 
in dat de vakbeweging zou moeten komen 
met een heel duidelijk landelijk eisenpakket 
als leidraad voor de onderhandelingsteams. 
Nu ligt er te veel nadruk op de bestuurlijke 
taken op het gebied van de sociale zeker-
heid. De taak van belangenbehartiging, door 
de mensen zelf, moet veel meer aandacht 
krijgen. Onze ervaring is dat de mensen zich 
geweldig inzetten en steeds weer nieuw elan 
inbrengen. Ze houden elkaar vast, praten 
elkaar moed in, ze laten zien dat ze weer 
meetellen.” 
 
Verschuivingen 
In een periode van teruglopende geregi-
streerde werkloosheid, banenpools en ver-
nieuwd regeringsbeleid dringt de vraag zich 
op of daarvan in het uitkeringsgerechtigden-
werk van de Voedingsbond wat te merken is. 
In de cijfers in ieder geval niet. 
Evenals bij de andere bonden in de markt-
sektor’ blijft het percentage leden dat van 
een uitkering afhankelijk is op 25 hangen 
(over de gehele FNV is het gemiddelde onge-
veer 18 procent). Het aantal uitkeringsge-
rechtigde leden neemt toe (de Voedings-
bond werkt ook voor nog-niet-leden). Midden 
augustus 1989 waren dat er 12.360, 
1 januari van dit jaar 12.535. Ongeveer een 
derde daarvan is lid van de vakgroep uitke-
ringsgerechtigden (3.540), dat lidmaatschap 
is vrijwillig. De overgrote meerderheid is 
ouder dan 45 jaar, ruim de helft daarvan is 
65-plusser; ongeveer een derde van de le-
den van de vakgroep is WAO-er. 
Verandert er de laatste tijd dan wel iets in de 
aard van het werk van de onderhandelings-
teams? Wim: "Wij horen dat er minder klach-
ten binnenkomen. Volgens mij heeft dat te 
maken met het feit dat heel veel mensen na 
een periode van akties langzamerhand een 
manier van leven hebben gevonden van ‘ik 
houd me gedeisd’. Daarbij komt dat er op 

het nivo van de landelijke politiek sprake is 
van een iets ander beleid. De mensen 
wachten af wat dat oplevert. Wat ik nu al 
zie, is een verschuiving in de samenstelling 
van de groep werklozen. De grootste pro-
bleemgevallen blijven over. Het is steeds 
alsof een soort room afgeschept wordt. 
Met name bij de langdurig werklozen ne-
men de problemen toe, mensen leven van 
dag tot dag om te overleven. Ook voor onze 
kaderleden blijkt het niet gemakkelijk deze 
groep te bereiken. Verder worden veel 
mensen verschoven naar de gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid. Deze groep blijft 
groeien, dat is een ernstig probleem. Voor-
al de laagste funktiegroepen vallen tussen 
de wal en het schip, ook omdat ze niet in 
aanmerking  komen voor aanvullende CAO
- regelingen voor WAO-ers." 
 
Haast maken 
Aan het slot van ons gesprek benadrukt 
Wim dat de gehele vakbeweging op deze 
verschuivingen een antwoord zal moeten 
geven. De al bestaande tweedeling onder 
de loon- en uitkeringafhankelijken ver-
scherpt zich. De vakbeweging zal haast 
moeten maken. Van alle uitkeringen ligt 80 
procent op het minimumnivo, van dat on-
leefbare inkomen moeten zo’n 1,7 miljoen 
mensen zien rond te komen. En dan heeft 
ook nog een groot deel daarvan te maken 
met een slechte kwaliteit dienstverlening 
van de uitkerende instanties. “De FNV en 
de bonden moeten al die klachten en pro-
blemen bij elkaar brengen en omzetten in 
een aktief landelijk beleid, met eisen en 
akties. Nu reageert het hele apparaat van 
de vakbeweging achteraf, als de schade al 
is aangebracht." 
 
Hans Boot  
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