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SAMENVATTING

Maandag moet blijken of FNV-voorzitter Jongerius de
interne rebellie tegen uitwerking van het
pensioenakkoord kan bezweren. Overleeft het
Nederlandse poldermodel?

VOLLEDIGE TEKST:

Het gold vorig jaar als typisch voorbeeld van het
Nederlandse poldermodel, het pensioenakkoord dat
bonden en werkgevers in juni sloten. Passend in een rij
van eerdere akkoorden tussen bonden en werkgevers, als
de nullijnafspraak uit 1994 of het 'flexakkoord' uit 1996.
Maar het polderen dreigt alsnog ten onder te gaan als
gevolg van interne revolte binnen de FNV. Ontketend
door eigen bondsactivisten die het poldermodel van
binnenuit willen opblazen.

,,Trek de stekker uit het polderoverleg", luidt de tekst van
een van de vele vlugschriften die recent in de gelederen
van FNV Bondgenoten circuleren. ,,Als we nu het tij
willen keren, zal de leiding (van de vakcentrale, red.)
vervangen moeten worden."

Het is het klassieke model van vakbondsbestuurders die

druk aan het polderen zijn, aanschuiven bij het overleg
met werkgevers en andere sociale partners en daar
tegenover de gestaalde kaders van de bedrijfsvloer", zegt
Ronald Dekker, als arbeidseconoom verbonden aan de
Universiteit Tilburg.

Die clash was er volgens Dekker in het verleden ook wel.
,,Maar inmiddels is de achterban van de FNV hopeloos
vergrijsd. De top begrijpt de noodzaak om te veranderen.
Omdat de toekomst van het pensioenstelsel op het spel
staat. Maar de gestaalde kaders op de werkvloer staan
daar anders in. Ook al omdat de onderhandelingen
gedomineerd worden door abstracte rekenmodellen. Hier
en nu een loonsverhoging bevechten, is dan heel wat
concreter."

Het is niet alleen die vergrijzing, maar ook een achterban
die in snel tempo radicaliseert, zegt Hoogleraar
arbeidsverhoudingen Paul de Beer. ,,Je ziet in de invloed
van de SP in die kring groeien en dus groeit ook een
sentiment dat hervormingen afwijst. De top van de
vakcentrale kan nog wel overtuigd zijn van de noodzaak
voor een nieuw pensioenstelsel. Maar het lukt steeds
moeilijker om die achterban mee te krijgen. De top loopt
nu wel erg voor de troepen vooruit."

De Nederlandse vakbeweging heeft volgens De Beer van
oudsher de reputatie van constructief meedenken met de
sociale partners. ,,Dat heeft ook een aantal stevige en
succesvolle akkoorden opgeleverd waar de bonden
behoorlijke invloed op hebben gehad. Maar je ziet nu een
verschuiving naar de manier waarop bonden in
bijvoorbeeld Frankrijk opereren. Daar zijn de bonden
actiegericht en mobiliseren hun kaders makkelijk. Maar
de invloed van de bonden op het beleid is klein, in
vergelijking met Nederland."

Ook Dekker waarschuwt voor tanende invloed van de
bonden. ,,Ik spreek vaak met
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vakbondsvertegenwoordigers over de Flexwet. Daar
hebben de bonden zich indertijd aan gecommitteerd.
Maar het zijn de kaderleden die nu ook zien dat het in de
praktijk niet gaat zoals indertijd verwacht. Je kunt dan
militant reageren. Maar je kunt ook proberen om in
cao-overleg weer bij te sturen."

Gebrekkige bondsdemocratie maakt die clash tussen de
'polderaars' en de gestaalde kaders extra complex,
verzucht directeur Directeur Liane de Haan van de
ouderenbond Anbo. De bond, die twee jaar geleden
aanschoof bij de FNV is, qua leden tal, na Bondgenoten
en AbvaKabo FNV de derde bond binnen de vakcentrale.

Maar De Haan beschouwt de interne verhoudingen
binnen Bondgenoten nog steeds als een cultuurshock.
,,De interne democratie bij Bondgenoten is een 'manke
kameel'. Het bestuur van Bondgenoten kreeg opdracht
om over het pensioendossier te onderhandelen op basis
van zelf vastgestelde uitgangspunten en criteria.
Vervolgens wordt de uitkomst van die onderhandelingen
niet afgewacht, maar laten betaalde krachten van
Bondgenoten bereikte resultaten selectief uitlekken en
voeren daar vervolgens oppositie tegen. Ik zou dat
uitleggen als een motie van wantrouwen tegen het
bestuur. Bij Bondgenoten niet. Daar heet dat
onderhandelingstactiek."

Volgens De Haan waren de pensioendeskundigen van
Bondgenoten van meet af aan betrokken bij het
concept-pensioenakkoord dat vervolgens begin april werd
afgewezen. ,,Er is een werkgroep waarin alle
pensioendeskundigen zitting hebben, ook die van
Bondgenoten. Via hen werden ook de bondsbestuurders
op de hoogte gehouden, dus ook die van Bondgenoten.
Zij wisten precies wat er in het dossier speelde. Dat
kaderleden soms niet weten wat er speelt kan ik me
voorstellen, maar dat kunnen de betaalde
pensioendeskundigen niet volhouden."

Als Bondgenoten maandag in de federatieraad van de
FNV het conceptakkoord blijft afwijzen, is er het risico
dat er geen akkoord komt en het kabinet een nieuw
pensioenstelsel oplegt. Dat kan het einde betekenen van
het poldermodel. De Beer: ,,Als het niet lukt om
consensus te bereiken, kan dat de vakbeweging in een
lastig parket brengen. Dan raken ze het initiatief kwijt.
De kans is dan groot dat er wetgeving komt waar de
bonden alleen nog maar defensief op kunnen reageren.
Maar het Nederlandse poldermodel is al vaker ten dode
opgeschreven en vervolgens uit de eigen as herrezen. Pas

als de vakcentrales van hun achterban niet meer mogen
overleggen over belangrijke dossiers als het
pensioenstelsel, is het poldermodel dood."

Dat is ook de overtuiging van oud-voorzitter Hans
Blankert van werkgeversvereniging VNO-NCW, in de
jaren negentig een van de belangrijkste architecten van
het Nederlandse poldermodel. ,,Het is noodzakelijk dat
sociale partners vanuit informeel overleg tot formele
resultaten komen. Dat is de enige manie. Vechtend over
straat rollen, lost niets op. Dan zal je nog altijd wel
strubbelingen houden en groeperingen die zich benadeeld
voelen. Maar ook dat is van alle tijden. Die kritiek op die
achterkamertjes is ook niet van deze tijd. Die geluiden
hoorde je vroeger ook."

Nieuwe aanwas is volgens De Beer essentieel. ,,Die
vergrijsde aanhang maakt steeds meer de dienst uit.
Waardoor de bonden per definitie niet meer aantrekkelijk
zijn voor jongeren. Want die voelen zich niet thuis in die
conservatieve sfeer van het tegenhouden van
hervormingen. Dat is een dilemma waar de leiding van de
vakcentrale nog geen antwoord op heeft gevonden."

'De interne democratie bij FNV Bondgenoten is een
'manke kameel'

Liane de Haan, directeur ouderenbond Anbo

Bonden vergrijzen

De vakbonden vergrijzen in snel tempo. Het aantal
jongeren dat aangesloten is bij een bond, is sinds 1973
afgenomen van 282.000 leden naar 71.000 in 2010, een
daling van 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In diezelfde periode steeg het aantal AOW-gerechtigde
leden van 8 procent in 1973 naar 13,5 procent in 2010.

In het totaal telden de vakverenigingen vorig jaar 1,87
miljoen leden, 17.000 minder dan in 2009. Het aantal
leden bleef de afgelopen 15 jaar nagenoeg stabiel. Maar
omdat de werkzame beroepsbevolking in die periode
sterk steeg, daalde de organisatiegraad.

Het aantal vrouwelijke leden steeg tussen 1973 en 2010
van één op de elf in 1973 naar één op de drie in 2010. dat
is meer dan een verviervoudiging.
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