
De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties 

2020 – Onder redactie van Rosa Kösters en Wim Eshuis verscheen bij De Burcht een bundel over 

‘De vakbond en de werkvloer, op zoek naar nieuwe relaties’. 

Twee hoofdvragen liggen aan het boek ten grondslag: 

1. Hoe heeft de relatie tussen vakbonden en de werkvloer zich de laatste decennia ontwikkeld? 

2. Kan de versterking van de positie van vakbonden op de werkvloer een oplossing bieden voor 

de afbrokkelende positie van vakbonden en de dalende organisatiegraad? 

Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken en zeven intermezzo’s. De Intermezzo’s schetsen een beeld 

van typen vakbondswerk zoals dat recent op de werkvloer is uitgevoerd of nog wordt gedaan. 

 

De Inleiding geven de redacteuren de volgende titel mee: ‘Nut en noodzaak van de relatie tussen 

vakbonden en werkvloer’. Zij lichten hier de hoofdvragen toe en gaan kort in op de huidige situatie 

van vakbonden in bedrijven. 

In recente publicaties van de vakbeweging over haar strategie wordt geen aandacht besteed aan de 

relatie tussen de vakbond en de werkvloer. De schrijvers denken dat daar wel kansen liggen en 

achten dat dus een goede reden voor het opstellen van dit boek. 

 

Intermezzo 1. ‘Kadergroep en ondernemingsraad in actie voor werkgelegenheid’. In dit stukje staat 

dat er nog circa 400 Bedrijfsledengroepen actief zijn. Zij bevinden zich vooral in de sectoren die vallen 

onder de vakbonden die voortkomen uit FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV. Zij vormen een brug 

tussen de vakbond en de OR en/of tussen de bond en het bedrijf en/of tussen de bond en de leden.  

 

Het tweede hoofdstuk: ‘De vakbond op de werkvloer. Leren uit het verleden’ is geschreven door 

Kösters. Zij put daarin onder andere uit het archief van Stan Poppe, sociologisch adviseur van de 

ANMB (de Algemene Nederlandse Metaalbedrijven Bond) een voorloper van de huidige FNV 

Vakbond.  

Poppe gaf de aanzet voor een statutenwijziging van de ANMB die het mogelijk maakte om als 

vakbond in bedrijven actief te zijn. Voorheen – en nog steeds eigenlijk – werd dat door twee zaken 

belemmerd. a) het model van de moderne vakbeweging die centralistisch is georganiseerd en 

opereert met betaalde bestuurders die namens de leden onderhandelen; en b) het ‘historisch 

compromis’ waarmee de vakbonden vlak na de Tweede Wereldoorlog afzagen van bemoeienis 

binnen arbeidsorganisaties ten gunste van de opbouw van de welvaartstaat.  

De lessen die Kösters trekt zijn de volgende. 

1. Actief vakbondswerk op de vloer biedt oplossingen voor een lage organisatiegraad en lage 

betrokkenheid van kader en leden.  

2. Voor centralistische bonden is het noodzakelijk een oplossing te vinden voor de spanningen 

die vakbondswerk op de vloer intern kunnen veroorzaken. 

3. Het jarenlange centralistische optreden van vakbonden geeft hen niet makkelijk een 

herkenbare en geloofwaardige positie op de werkvloer.  

4. Vakbonden kunnen baat hebben bij het regelmatig (met externe academici) onderzoeken van 

hun werk en resultaten en het systematisch evalueren daarvan. 

 

Intermezzo 2. In een bouwbedrijf pakken vakbondsbestuurder, ondernemingsraad en UTA personeel 

gezamenlijk werkdruk aan. Zij voerden een werkdruk-enquête uit en hielden gesprekken op 6 

bouwlocaties. Het onderzoek had als resultaat dat het projectbureau werd uitgebreid, er meer 

voormannen kwamen, zoals een timmerman die voorman werd en dat de uitvoerders werden 

gecoached. 

 

In Hoofdstuk 3 gaat Wim Eshuis in op het huidige vakbondswerk op de werkvloer: ‘De vakbond en 

de werkvloer anno 2020, een verkenning.’  Hij neemt zeven typen vakbondswerk waar:  

1. Vakbondskadergroepen die het bedrijfsbeleid pogen te beïnvloeden en het 

arbeidsvoorwaardenoverleg ondersteunen. 

2. De vakbondsbestuurder die overlegt met de bedrijfsleiding over een bedrijfs-cao, een sociaal 

plan of de beheersing van werkdruk. 

3. De vakbondsconsulent, een kaderlid. 



4. Organizing, het op basis van vooronderzoek versterken van de vakbondsmacht van een 

bepaalde groep ter verbetering van hun arbeidsvoorwaardenpositie en/of de 

arbeidsomstandigheden van een bepaalde groep. 

5. Handhaving en naleving van de cao, mede ter voorkoming van valse concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden en voor een goed werkgeverschap (geen schijnconstructies of foute 

verdienmodellen). 

6. Bureau beroepsziekten dat binnen bedrijven de verbetering van de arbeidsomstandigheden 

bepleit en compensatie van schade eist. 

7. Digitale cao-raadpleging.  

Naast het traditionele en dominante ‘vakbondswerk voor de leden’ onderscheidt Eshuis: 

‘vakbondswerk voor en met de leden’ en ‘vakbondswerk door de leden’.  

Hij komt tot de slotsom dat er sprake is van een ‘democratische tekort’ omdat a) vakbonden 

overwegend ver afstaan van de werkvloer en b) de ondernemingsraad of de 

personeelsvertegenwoordiging dat gat niet dicht omdat ze weinig contact met de achterban hebben, 

in het bijzonder niet met jongeren die werken op flexibele contracten. Hij verwijst voor de oorzaken 

ook naar de moderne vakbeweging en naar het historisch compromis, waarop Kösters wees. 

Daarnaast noemt hij een verschil in visie tussen bonden. Waar binnen de ene bond de notie van het 

machtsverschil tussen arbeid en kapitaal overheerst, wordt de werkplek in een andere bond gezien 

als plek voor een ‘sociale dialoog’ en bestaat er in een derde type bond de opvatting dat de werkplek 

vooral een werkgemeenschap van professionals is.  

 

Intermezzo 3: Vakbondsconsulenten en vakbondscontactpersonen op de werkvloer in het onderwijs. 

De AOb heeft 50 vakbondsconsulenten; dat zijn mensen met een betaalde baan in het onderwijs die 

daarnaast, bijvoorbeeld 2 dagen in de week, aan collega’s informatie en advies geven over werk en 

inkomen en die de cao uitleggen. Daarnaast zijn er binnen de AOb sectorconsulenten en pr-

vakbondsconsultenen. De sectorconsulent bezoekt scholen binnen een sector en ondersteunt de 

AOb leden in medezeggenschapsraden en ondernemingsraden. De pr-vakbondsconsulent zoekt 

leerkrachten in opleiding op. Er bestaat ook nog een netwerk van vakbondscontactpersonen, mensen 

die de gelegenheid krijgen om betaald, bijv. gedurende een halve dag uitleg te geven aan de cao. 

 

Hoofdstuk 4 draagt de titel ‘Vakbond en goed werk’ en is geschreven door Frank Pot. Met dit artikel 

wil Pot een bijdrage leveren aan de door Mirjam de Rijk aangezwengelde discussie over een 

kernvraagstuk voor de vakbeweging. De vakbeweging moet volgens De Rijk, ‘een visie vormen op de 

toekomst van arbeid, productiviteit en de inzet van technologie’. De vraag is of zij bijvoorbeeld moet 

kiezen tussen het op peil houden van de werkgelegenheid in uren óf voor minder uren en hogere 

lonen in verband met de toegenomen productiviteit. Voorwaarde voor het tweede scenario is dat de 

bevolking navenant profiteert van de stijging van de productiviteit en dat ook de kwaliteit van het werk 

er op vooruit gaat.  

Pot zet dan uiteen wat kwaliteit van de arbeid is, wat de recente trends in kwaliteit van de arbeid zijn 

en wat objectieve criteria voor goed werk zijn. Hij wijst op het WRR rapport uit 2019: ‘Het betere werk’ 

en dat daarin opnieuw een intensivering van de arbeid wordt vastgesteld. Daarnaast is er voor grote 

groepen werknemers sprake van lage inhoudelijke taakeisen en weinig autonomie. Dat is een situatie 

waarin werkenden risico’s lopen op werkstress en zich niet kunnen ontwikkelen.  

Pot geeft een uitvoerig historisch overzicht van de vele vakbondsacties die de afgelopen 50 jaar zijn 

ondernomen om de kwaliteit van de arbeid te beïnvloeden. Hij trekt daaruit conclusies voor de 

vakbondsstrategie. 

Tot dusverre werd de vakbondsstrategie gekenmerkt door doelen op korte termijn, 

belangenbehartiging, het coalitiemodel, actief op verschillende niveaus en een ambivalente 

verhouding met de ondernemingsraad binnen bedrijven. 

Dat zou vanaf nu dienen te worden aangevuld met een sterke vakbond op organisatieniveau vooral in 

verband met de negatieve gevolgen van flexibilisering, intensivering en technologisering. In bedrijven 

waar een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid heerst, kan werkoverleg worden aangegrepen om 

de kwaliteit van arbeid te verbeteren. Vakbonden moeten ondernemingsraadleden scholen. En zij 

dienen dubieuze contractvormen aan te pakken juridisch en op landelijk niveau. 

Pot draagt drie bijlagen aan voor de bundel, zie hieronder 



Intermezzo 4. Organizing en vakbondsvernieuwing in de schoonmaak. 

Organizing is het opbouwen van vakbondsmacht op de werkvloer. In werksituaties waar sprake is van 

onderwaardering en een race naar de bodem voor wat betreft lonen, flexibele arbeidscontracten en 

arbeidsomstandigheden doen ‘organizers’ onderzoek, werving en recrutering van kaderleden. Samen 

met de mensen op de vloer zetten vakbondsmensen de werkgever onder druk om de situatie te 

verbeteren. In de schoonmaaksector werd zo’n vijftien jaar geleden zo’n actie ontwikkeld. Er waren op 

het hoogte punt een vaste researcher, een communicatiemedewerker en 16 organizers aan het werk. 

Zij leverden samen met de mensen een ‘gevecht’ tegen de werkgevers en ze boekten successen. Er 

was een enorme toeloop van nieuwe leden, maar ook een groot verloop. Slechts één op de vijf 

nieuwe leden hield de bond vast.  

 

Hoofdstuk 5. ‘Activerend vakbondswerk en de werkvloer, twee kanten van één medaille’, is 

geschreven door Jan Verhagen. Verhagen schetst eerst een aantal visies op wat ‘activerend 

vakbondswerk’ is of zou moeten zijn. Activerend vakbondswerk ontstond als begrip in reactie op 

organizing, dat veel weerstand had gewekt binnen de bonden. Maar er zijn uiteenlopende visies op 

en omschrijvingen van activerend vakbondswerk. En de recentste versie rekt het begrip zo ver op dat 

vrijwel elke actie (zoals, ‘het ophangen van een affiche’) er onder kan vallen. Verhagen stelt dat 

tussen 2005 en 2015 diverse organizing acties en activerend vakbondswerk hebben plaats gevonden, 

bij Schoonmaak, Schiphol, Deliveroo, Pakketbezorgers, Post NL, Young & United, AH en ETOS, 

Jumbo . Maar sinds 2015 is er hapering doordat er terughoudendheid is in het definiëren van 

activerend vakbondswerk, de marginale positie van de FNV, focus op de individuele 

zaakwaarnemersrol, top-down benadering, bezuinigingen en aandacht voor de fusie. 

Verhagen concludeert dat activerend vakbondswerk de vakbondsmacht kan vergroten, invloed kan 

doen toenemen en de organisatiegraad kan verhogen. Maar dat geldt alleen als er a) een helder en 

gedeeld beeld is van wat het is, b) als het niet beperkt wordt tot een methode maar als het – in zijn 

essentie van collectieveren en activeren – bepalend wordt voor vakbondswerk op alle terreinen, c) 

zichtbaar is in een vastberaden gang naar de werkvloer en d) geen panacee is.  

Hij besluit zijn betoog met een hartenkreet: ‘dit is een ingrijpende maar broodnodige 

revitaliseringsoperatie’.  

 

Intermezzo 5. FNV Handhaving en Naleving reduceert flexwerk in de pakketbezorging.  

Bij Post NL deden postsorteerders het zelfde werk binnen verschillende contracten en met een 

verschillende beloning. Een deel werkte volgens de cao Uitzendarbeid en een ander deel via 

Contracting. De bond is hier in geïnteresseerd omdat: a) sprake is van oneerlijke concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden en b) niet goed werkgeverschap omdat de werkgever zich niet houdt aan de wet: 

gelijk loon voor gelijk werk.  

FNV bestuurders hebben gesprekken gevoerd met uitzendkrachten aan de poort en met hen 

kadergroepen gevormd. De groep bleek niet in de eerste plaats warm te lopen voor meer loon, maar 

wel voor betere werktijden, geen gele kaarten van de werkgever en warme werkkleding. Acties 

daarvoor leidden tot succes en tot aanvulling van achterstallig loon. Bovendien startte SZW een 

onderzoek naar schijnconstructies. Daardoor stopten de betrokken Uitzendbureaus met contracting.  

Het betekende tevens een versterking van de positie van de bond.  

 

Hoofdstuk 6 Een stabiele arbeidsmarkt is voorwaarde voor zeggenschap op de werkvloer: interview 

met Zakaria Boufangacha. 

Dit interview met deze bestuurder van vakbond FNV, tevens coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid 

werd gehouden en gerapporteerd door de twee redacteuren.  

Er zijn goede voorbeelden van vakbondsbolwerken, zoals de oude TataSteel en Ned Car maar ook 

opkomende zoals de ziekenhuizen. Maar de bond is zwak in de detailhandel, financiële sector en in 

distributiecentra van grote winkelketens. Hier is sprake van een grote loyaliteit met de werkgever 

en/of met de klant. Of er is een grote angst voor verlies van je baan. Of de vakbond wordt negatief 

geframed door de werkgever. Soms organiseert de werkgever de werknemers ‘om de vakbond heen’ 

via de OR bijvoorbeeld. 

De FNV-strategie voor de toekomst is gericht op twee doelen: 1) versterking van de FNV en 2) de 

agenda werk en inkomen, waarbij de aanpak van onzeker werk voorop moet staan. De FNV wil 

voorlopig geen syndicalisme. Er staan offensieve projecten, landingsplekken en coördinatiecao’s op 



het programma. De offensieve projecten betreffen vooral cao-onderhandelingen. Coördinatie cao’s 

zijn cao’s met veel leden en een hoge actiebereidheid. Daar investeert de FNV extra tijd in. 

Landingsplekken zijn plekken waar je als vakbond wil zijn omdat er wat te halen valt. En plekken waar 

zich ongewenste ontwikkelingen voordoen die kenmerkend zijn voor wat op de arbeidsmarkt gebeurt. 

Denk aan Uber, Deliveroo, Picnic en aanbestedingen in het vervoer. 

Boufangacha stelt vast dat in de structurele organen van de vakbond FNV vooral oude leden zitten. 

Een studie moet uitwijzen hoe dat te veranderen is. In ieder geval moet de bond zichtbaarder zijn en 

mensen betrekken bij cao-trajecten.   

 

Intermezzo 6, Vakbondswerk met beroepsziekten reduceert gezondheidsklachten bij 

elektrodenproducent. 

Bij elektrodenfabrikant Smitveld werken 130 mensen, Een aantal (oud)medewerkers heeft klachten 

die ze toeschrijven aan de arbeidsomstandigheden bij Smitveld. De medewerkers hadden de klachten 

wel al voorgelegd. Maar pas nadat de vakbondsbestuurder met de betrokken leden het Bureau 

Beroepsziekten FNV hadden ingeschakeld en een preventieve collectieve aansprakelijkheidsstelling 

bij de werkgever hadden neergelegd, volgde overleg en onderzoek. De fabriek heeft daarna 

maatregelen genomen zodat de gevaren zijn weggenomen. Maar de schadeclaims liggen nog bij de 

verzekeraars. 

 

Hoofdstuk 7 Slot: de vakbond en de werkvloer. Conclusies en aanbevelingen 

In het slothoofdstuk komen de redacteuren terug op de twee hoofdvragen. 

Op de eerste vraag, die naar hoe de relatie vakbond – werkvloer er nu uitziet, antwoorden de 

schrijvers dat de vakbond thans in hooguit 15.000 arbeidsorganisaties aanwezig is, maar in 42.000 is 

hij onzichtbaar. Dat gaat dan om vakbondswerk in klassieke vorm, zoals kadergroepen, 

vakbondsbestuurders die er optreden voor de leden en vakbondsconsulenten. Nieuwe vormen zijn: 

organizing, handhaving en naleving, vakbondswerk met beroepsziekten, digitale raadpleging en leden 

betrekken bij de cao-onderhandelingen.  

Ook ontstaan er op de werkvloer collectieve acties buiten de vakbonden om, zoals de vorming van 

sociale mediagroepen en groepen professionals. 

Het bedrijvenwerk in de jaren ’60 en ’70 moest vooral de arbeidsinhoud en immateriële 

arbeidsomstandigheden verbeteren. Maar Frank Pot komt in zijn historisch overzicht van de 

afgelopen decennia tot de conclusie dat werknemersvertegenwoordigers niet erg succesvol zijn 

geweest in het aanpassen van de werkorganisatie of de functie-inhoud. Wel succes is behaald waar 

het ging om veiligheids- en gezondheidsaspecten.  

In 2010 was het voornemen van grote bonden om een vakbondsmacht op de vloer op te bouwen in 

de vorm van ‘activerend vakbondswerk’. Maar dat is anno 2020 een marginaal fenomeen. 

Boufangacha is blij met een sterke positie van de vakbond in enkele bedrijven. De meeste 

werkgevers houden de vakbond echter buiten de deur en de flexibilisering helpt hen daarbij. Hij ziet 

het als uitdaging om eerst voor de leden de publieke opinie te beïnvloeden, de regering en de 

Tweede Kamer. Activerend vakbondswerk acht hij van belang om macht op te bouwen in de polder 

om eerst de arbeidsmarkt te veranderen. 

 

Intermezzo 7. Vakbond De Unie ontwikkelt een methode voor digitale cao-raadpleging.  

Bij de onderhandelingen over de bedrijfscao van onlinesupermarkt Picnic heeft De Unie gebruik 

gemaakt van DigiC-raadpleging. Onderzoekers hebben eerst gesproken met een ‘denktank’ van 

medewerkers die al eerder geraadpleegd waren over bijvoorbeeld HR-vraagstukken. Zo ontstond een 

brede lijst van wensen ten aanzien van de invulling van het arbeidsvoorwaardenpakket. Dat was de 

basis voor de cao-onderhandelingen. In die periode zijn ook op 42 locaties webinars gehouden 

waarop werknemers vragen konden stellen. De concept-cao is digitaal aan alle medewerkers 

voorgelegd. Een groot deel van het personeel heeft de vragenlijst ingevuld en de cao is door 86,5% 

van de respondenten goedgekeurd.  

 

Bijlage 1. Vakbonden en ondernemingsraden in Nordrein-Westfalen (NRW) 

Bijlage 2. Overheidsinitiatief in woonzorgcentra Vlaanderen 

Bijlage 3. Europese ondernemingsraad Solvay sluit Agreement on Digital Transformation 
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