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OMGAAN MET
VERANDERINGEN

TOEKOMST VAN VAKBEWEGING OP
ZOEK NAAR SOLIDARITEIT IN
RISICOMAATSCHAPPIJ 

HARRY COENEN 

De westerse geïndustrialiseerde wereld bevindt zich in een overgangsfase.

Decennia lang zijn deze ‘moderne’ samenlevingen beschouwd als

samenlevingen die een proces van voortdurende vooruitgang doormaken.

Nieuwe machines en uitvindingen brengen mee dat we minder hoeven te

werken, nieuwe producten maken ons leven aangenamer. In dit

vernieuwingsproces worden modernisering en vooruitgang veelal opgevat

als nagenoeg inwisselbare begrippen. 

Maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat de nog uit de vorige eeuw stammende

vooruitgangsprincipes niet alleen niet langer voldoen, maar zelf de bron zijn van

nieuwe onzekerheid. Zo brengt het streven naar een voortdurende groei van de eco-

nomie steeds meer gevaren voor het milieu met zich mee (ecologische risico’s).

Daarnaast zijn diezelfde sectoren van economie, wetenschap en technologie die de

producten leveren die in vergaande mate een sturende invloed uitoefenen op de sa-

menleving, zelf niet te sturen. De grootschalige herstructurering van het bedrijfsle-

ven bijvoorbeeld, gaat gepaard met problemen die via de traditionele vormen van

beheersing niet meer kunnen afgedekt worden (beheersingsrisico’s). Verder zien we

dat bestaande, voorheen als vanzelfsprekend beschouwde sociale verbanden en in-

terpretatiekaders afbrokkelen zonder dat daar altijd nieuwe alternatieven voor in de

plaats komen. Het resultaat is, dat mensen zich steeds meer op zichzelf teruggewor-

pen voelen in een steeds complexer wordende maatschappij, die zij nauwelijks nog

kunnen doorzien en controleren (individualiseringsrisico’s). 

Kortom, de productie van rijkdom komt steeds meer in de schaduw te staan van de

productie van risico’s, waarmee duidelijk wordt dat het huidige moderniseringspro-

ces beslist niet garant staat voor vooruitgang, en evenzeer achteruitgang met zich

mee kan brengen. Beck spreekt terzake van (de fase van)

de risicomaatschappij. Niet zozeer de productie van risi-

co’s als zodanig is nieuw in onze samenleving, als wel hun

‘profiel’. Anders dan vroeger veelal het geval was zijn de

huidige risico’s, zoals bijvoorbeeld op ecologisch vlak,
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noch in de ruimte, noch in de tijd begrensd, noch blijven zij beperkt tot bepaalde so-

ciale klassen; zij treffen iedereen (vervuilde lucht hangt boven ons allemaal).

Niemand kan zich verzekeren tegen deze risico’s, die het resultaat zijn van het men-

selijk handelen zelf en veelal onomkeerbare processen betreffen (lucht kun je niet

vervangen). Ondertussen is het niet of nauwelijks mogelijk de veroorzakers van deze

risico’s als verantwoordelijke aan te wijzen. Beck heeft het in dit verband over een

situatie van “georganiseerde onverantwoordelijkheid”. Ten slotte geldt dat van de te-

genwoordige risico's vaak gezegd wordt dat het optreden ervan statistisch gezien

zeer onwaarschijnlijk is, waarmee ze iets onwerkelijks krijgen. Dit neemt echter niet

weg dat ze wel degelijk (kunnen) optreden en daarbij gevolgen veroorzaken die het

menselijk voorstellingsvermogen welhaast te boven gaan.

Van oudsher is ook de vakbeweging gericht op voortdurende economische groei,

waarbij de verzorgingsstaat bedoeld was als ‘vangnet’ voor de negatieve gevolgen van

het kapitalisme. Als een van de mede-ontwerpers van het arbeidsbestel en de verzor-

gingsstaat is de vakbeweging mee verantwoordelijk voor de modernisering waaraan

ze heeft meegewerkt. Ze heeft zich daarbij echter vooral druk gemaakt om de verde-

ling van de rijkdom, niet om de productie ervan en de daaraan verbonden risico’s.

Deze strategie werkt niet meer, en verzet tegen de voortgaande afbouw van de ver-

zorgingsstaat is niet voldoende als basis voor een nieuwe strategie. Voor de ontwik-

keling van een nieuwe aanpak is het in de eerste plaats nodig dat er binnen de vak-

beweging de bereidheid ontstaat zich te willen bezinnen op de negatieve onbedoelde

gevolgen van modernisering, om op grond van een dergelijke analyse tot bijstelling

van het gevoerde beleid te kunnen komen. Gebeurt dit niet, dan blijft de vakbewe-

ging bijdragen aan een modernisering die toch niet zoveel vooruitgang en emancipa-

tie brengt als gehoopt en gedacht, en die op haar beurt nieuwe problemen veroor-

zaakt. Ze blijft dan onderdeel van een moderniseringsproces dat halverwege gestopt

is, en vormt daarmee in feite een halfmoderne organisatie met een halfmoderne visie.

CRISIS VAN HET ARBEIDSBESTEL 

Hoewel het even misleidend als onvermijdelijk is over ‘de’ vakbeweging te spreken,

kan gezegd worden dat het streven naar volledige werkgelegenheid toch een doel-

stelling vormt die alle vakorganisaties onderschrijven. Werkgelegenheid gaat daar-

mee nog steeds vóór de oplossing van milieuproblemen en betaalde arbeid vormt

nog altijd de hoeksteen van het vakbondsbeleid. Dit terwijl zich tegen de achter-

grond van de risicomaatschappij cruciale ontwikkelingen in het arbeidsbestel vol-

trekken, die de traditionele, aan de betaalde arbeid verbonden zekerheden en van-

zelfsprekendheden doen wankelen. 

Ten eerste leidt de verschuiving van industriële productie naar een dienstverlenings-

industrie en de invoering van moderne technologie en logistiek ertoe, dat de traditio-

nele grenzen tussen sectoren verdwijnen en dat nieuwe werksoorten ontstaan. Voor

de vakbeweging betekent deze herstructurering en innovatie dat de traditionele basis

van haar organisatie - werknemers in de industriële productie - afneemt en dat zij

nieuwe leden moet gaan rekruteren in de nieuwe branches. Ook zal de organisatie-

structuur van sectorgerelateerde bonden ter discussie (moeten) komen te staan.
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Bovendien dient er rekening mee gehouden dat er grote variatie zal ontstaan tussen

(het belang van) loonarbeid voor verschillende categorieën werknemers.

Ten tweede wordt de vakbeweging geconfronteerd met decentralisatie van de ar-

beidsverhoudingen. Dit betekent meer en meer werk voor de bonden op het terrein

van de collectieve onderhandelingen. Hierbij komt ook de groeiende behoefte aan

een gedifferentieerd beleid t.a.v. werkgelegenheidsvoorwaarden, en voor maatwerk

in de arbeidsvoorwaarden voor verschillende categorieën werknemers.

Ten derde geldt, dat de toenemende individualisering leidt tot een veranderende be-

tekenis van betaalde arbeid in het leven van mensen en in de samenleving als geheel,

en daarmee tot een steeds verdere differentiatie van posities en belangen. Collectieve

betekeniskaders die gebaseerd waren op een industriële klassenmaatschappij en

waaraan mensen hun individuele en sociale identiteit ontleenden, brokkelen af. Ook

het lidmaatschap van een vakbond is daarmee niet langer vanzelfsprekend.

Een vierde punt dat aantoont dat het belang en de centrale maatschappelijke plaats

van betaalde arbeid niet langer als onomstreden kunnen beschouwd worden, is dat

het streven naar volledige werkgelegenheid een steeds minder reële doelstelling

blijkt. Nog afgezien van het feit dat steeds duidelijker wordt dat deze betrachting op

gespannen voet staat met de milieuproblematiek, kan, gezien de honderdduizenden

die langs de kant staan, met recht gesproken worden over een structurele crisis op

de arbeidsmarkt. Als gevolg van de combinatie van een constant groeiende werk-

loosheid en perioden van economische groei (baanloze groei), zinkt het vooruitzicht

van volledige werkgelegenheid zelfs steeds verder weg achter de horizon.

Het oude bestel, waarin betaalde arbeid als belangrijkste middel tot emancipatie ge-

zien werd, voldoet hiermee niet langer. Van alle activiteiten die bijdragen aan het

functioneren van de maatschappij, neemt het aandeel dat (nog) georganiseerd is in

de vorm van betaalde arbeid in een (bijna) voltijdbaan, sterk af. Bovendien blijkt veel

van de tegenwoordig geboden werkgelegenheid zowel in kwalitatief als in kwantita-

tief opzicht zodanig beneden de maat, dat het zeer de vraag is wat het emancipato-

risch karakter ervan nog is. Dit brengt ook mee, dat de inzet vanuit de vakbeweging

op (herverdeling van de) betaalde arbeid te kort schiet als strategie voor de toekomst. 

Ook als we het maatschappelijk krachtenveld beschouwen, luidt de vaststelling dat

het arbeidsbestel in een kritieke fase verkeert. Er komen steeds meer grote, multina-

tionale ondernemingen waarbinnen de invloed van de bonden tot een minimum be-

perkt wordt. Eén effect van deze stand van zaken is, dat de arbeidsverhoudingen

steeds minder op centraal nationaal niveau geregeld worden; er wordt steeds meer

overgelaten aan bedrijven en sectoren. In plaats van centrale akkoorden tussen de

top van werkgevers- en werknemersorganisaties en de regering, is nu nog slechts

sprake van “klimaatsbeïnvloeding”. Daarmee staat de vakbeweging van de toekomst

voor de moeilijke opdracht verschillende belangen tot een eenheid te smeden, ter-

wijl die door bedrijfsleidingen relatief gemakkelijk teniet kunnen gedaan worden. 

Al met al betekent dit, dat de betekenis van de vakbeweging zal afnemen, tenzij die

kiest voor een bredere opstelling dan alleen de belangen te behartigen van werkne-

mers in een vaste betrekking. Het duidt tevens aan, dat zij haar opvattingen omtrent

het arbeidsbestel zal moeten moderniseren. 
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BINNEN OF BUITEN DE BOOT IN DE RISICOMAATSCHAPPIJ?

Naast het feit dat binnen de risicomaatschappij de betekenis van betaalde arbeid aan

erosie onderhevig is, geldt ook dat, als gevolg van de differentiatie in risico’s, be-

paalde groepen op de arbeidsmarkt grotere kans lopen om werkloos te worden dan

andere. In de moderne samenleving, met haar verschuiving van industriële produc-

tie naar dienstverlening, worden nieuwe productieconcepten ontwikkeld, die hogere

kwalificaties eisen van werknemers. Kwetsbare groepen als lager-geschoolden, mi-

granten en herintredende vrouwen dreigen daardoor uitgesloten te raken van de ar-

beidsmarkt. Ook de tendens in de richting van verdergaande globalisering en inter-

nationalisering brengt ‘nieuwe’ vormen van uitsluiting voort. Zo worden onder druk

van de Europese eenwording (nog meer) bezuinigingen doorgevoerd t.a.v. de ver-

zorgingsstaat, en leidt de snel globaliserende economie naar een verhoogde druk tot

flexibilisering en deregulering van de arbeidsmarkt. Consequentie van dit beleid is,

dat er ondertussen een aanzienlijke groep werknemers is die atypische banen heeft

en daarmee uitgesloten is van de traditionele bescherming van een reguliere baan.

Als gevolg hiervan dreigt een tweedeling van de maatschappij, waarin de moderni-

sering voor het ene deel van de bevolking positieve gevolgen heeft en voor het an-

dere deel negatieve. Grote verschillen in de toegang tot of de beschikking over hulp-

bronnen die een volwaardige maatschappelijke participatie en een volwaardig

burgerschap mogelijk maken, leiden tot ongelijkheid op materieel én immaterieel

vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in:

- toenemende inkomensverschillen;

- sociale ongelijkheid en groeiende armoede;

- ongelijkheid in arbeid: zowel m.b.t. de fysieke omstandigheden (zwaarte, vuilheid,

speelruimte in de arbeid…) als m.b.t. sociale factoren (zekerheid, aanzien, macht en

status…);

- ongelijkheid in gezondheid/gezondheidsrisico's;

- ongelijkheid in macht en afhankelijkheid;

- ongelijkheid in woon- en leefomgeving;

- ongelijkheid in onderwijs/onderwijskansen;

- ongelijkheid in vrijetijdsvoorzieningen, zoals hobby’s en vakantie.

Dit resulteert in een maatschappij die met recht halfmodern kan genoemd worden.

Voor de vakbeweging, die zich vooralsnog profileert als halfmoderne organisatie in

de halfmoderne maatschappij, wordt het steeds moeilijker zich tegen de maatschap-

pelijke tweedeling te verzetten, zeker zolang ze aan haar oude, halfmoderne visie

blijft vasthouden. Ooit is ze ontstaan als moderne organisatie in haar verzet tegen het

toenmalige maatschappelijke systeem, nu lijkt ze zich te verzetten tegen verandering

van het systeem waarvan ze inmiddels deel uitmaakt. Destijds veroorzaakte ze de cri-

sis, nu is ze er zelf onderdeel van.

SPANNING TUSSEN INDIVIDUALISERING EN SOLIDARITEIT 

De afname van het bindende aspect van betaalde arbeid, de toenemende individu-

alisering en de daaruit voortvloeiende differentiatie van belangen betekent, dat de
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vakbeweging opnieuw zal moeten nadenken over aard, doel en werkwijze van haar

eigen organisatie. Het begrip solidariteit en de praktische betekenis daarvan in de

huidige situatie, speelt in dit kader een belangrijke rol. Immers, het maatschappelijk

functioneren van de vakbeweging is afhankelijk van de mate waarin zij (nog) in staat

is in beleid en belangenbehartiging de uiteenlopende belangen van verschillende

leden op een voor die leden herkenbare wijze met elkaar te verbinden. Enerzijds

brengt de huidige situatie van individualisering en differentiatie van belangen het ge-

vaar met zich mee dat solidariteit afbrokkelt. Anderzijds hoeft individualisering niet

per definitie gezien te worden als een aantasting van solidariteit; ze kan ook opge-

vat worden als een logisch en noodzakelijk gevolg van emancipatie. Indi-

vidualisering betekent namelijk óók dat individuen zich bevrijd zien uit oude sociale,

vaak beknellende structuren zoals klassen, standen of zuilen, wat een grotere sociale

mobiliteit oplevert en hen daarmee mogelijkheden biedt zich verder te ontwikkelen

tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke en mondige burgers.

Van inlossing van het aan individualisering verbonden emancipatorisch potentieel

kan echter pas gesproken worden als het lukt om grotere individuele speelruimte

voor de inrichting van het leven en voor zelfverwerkelijking te verbinden met col-

lectief verworven beschermende standaarden. Daarbij geldt, dat collectieve organi-

satie of solidariteit niet betekent dat mensen gelukkig gemaakt moeten of kunnen

worden ondanks zichzelf. Het gaat erom, dat er voortdurend gezocht wordt naar ver-

bindingen tussen uiteenlopende standpunten waarin plaats blijft voor onderlinge

verschillen. 

Een dergelijke nieuwe visie op solidariteit stelt ook nieuwe eisen aan de wijze

waarop de vakbeweging vorm geeft aan de betrokkenheid van de (kader)leden en

aan de rol die zij spelen in de vorming van het vakbondsbeleid. In plaats van de van-

ouds sterk centralistisch georiënteerde organisatie van de vakbeweging, past hierbij

een structuur waarin aangesloten wordt op de praktijk van de leden. Want ook in het

eigen functioneren van de vakbeweging zal het nastreven van de emancipatorische

doelstelling zijn beslag moeten vinden. 

VAKBEWEGING IN FLEXIBELE RISICOMAATSCHAPPIJ 

Een belangrijk kenmerk van de risicomaatschappij is, dat zich op allerlei fronten ver-

anderingen en variëteiten voordoen waar dat vroeger niet of in veel mindere mate

het geval was. Of het nu de wijze is waarop de samenleving, het werk of het gezin

georganiseerd is, overal is sprake van flexibilisering van bestaande vormen en ver-

banden. Die ontwikkelingen blijven niet zonder consequenties voor de vakbewe-

ging.

De vakbeweging zoals wij die kennen, is ontstaan als antwoord op maatschappelijke

en technologische ontwikkelingen uit de negentiende eeuw. De huidige vakbewe-

ging is een massabeweging, omdat dit de meest adequate organisatievorm was bin-

nen een maatschappij, waarin tayloristisch georganiseerde massaproductie het groot-

ste deel van de arbeid uitmaakte. Maar vandaag, bij de overgang van de twintigste

naar de eenentwintigste eeuw, is het niet meer de massaproductie alleen die bepa-
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lend is voor de concurrentieverhoudingen. Tegenwoordig is het vooral de mate

waarin bedrijven flexibel kunnen inspelen op een sneller wisselende en meer geva-

rieerde vraag naar producten en diensten, die daarbinnen de doorslag geeft. Het le-

veren van producten op maat en op de door de klant gewenste tijdstippen, wordt

steeds belangrijker. Daartoe is flexibilisering van het productieproces, zowel van de

ingezette techniek als van de organisatie van het werk, nodig. De wijze waarop en

de mate waarin flexibilisering plaatsvindt, is voor elk bedrijf en elke sector verschil-

lend. 

Het gevolg hiervan is, dat de klassieke massa-arbeider niet langer een adequaat uit-

gangspunt vormt bij de organisatie van de vakbeweging, zoals dat lang wél het geval

geweest is. Een nieuw uitgangspunt is echter niet snel gevonden. Niet alleen omdat

flexibilisering - zoals het woord zelf al aangeeft - varieert, maar ook omdat de trend

tot flexibilisering zich niet overal voortzet. In sommige delen van productieproces-

sen blijft massaproductie gehandhaafd, soms zelfs juíst omdat er in andere delen ge-

flexibiliseerd wordt.

Het resultaat van de flexibele risicomaatschappij is, dat de in de verzorgingsstaat zo

nadrukkelijk aanwezige mogelijkheid tot het maken van sociale vergelijkingen tus-

sen groepen onderling, drastisch vermindert. Niet alleen vanwege de geweldige ver-

meerdering van alle mogelijke combinaties van kenmerken van werknemers, maar

ook omdat een betaalde baan lang niet meer voor iedereen en lang niet meer zo sterk

als voorheen, het centrale gegeven in het leven vormt, van waaruit andere belangen

en conflicten zich ontwikkelen. De traditionele functies van arbeid - zoals dat het een

bron van inkomsten, sociale contacten, maatschappelijk erkenning en individuele

identiteit vormt en structuur geeft aan de tijd in een mensenleven - gelden eigenlijk

alleen nog maar in de traditionele vorm van arbeid: de volledige baan met een re-

gelmatig arbeidspatroon. Maar voor werknemers met een deeltijdbaan of een flexi-

bel of oproepcontract - en daar komen er steeds meer van - gaat dit niet meer per

definitie op. 

FLEXIBILITEIT EN ONZEKERHEID

Onder de huidige omstandigheden betekenen een toegenomen flexibiliteit en atypi-

sche banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een hoge mate van onzekerheid

voor betrokkenen. 'Banenhoppers', mensen die het ene kortdurende arbeidscontract

verruilen voor het andere, blijven tussendoor vaak afhankelijk van een aanvullende

uitkering, veelal een minimumuitkering omdat zij op grond van hun atypische banen

geen recht hebben op andere sociale voorzieningen. Tegelijkertijd is het sociale-

zekerheidsstelsel nauwelijks aangepast aan de verhoogde flexibiliteit op de arbeids-

markt. Dit betekent, dat in toenemende mate gesproken kan worden van een cate-

gorie ‘working poor’: mensen die weliswaar opeenvolgende baantjes hebben, maar

nauwelijks boven het bestaansminimum komen. 

De meest kwetsbaren op de flexibele arbeidsmarkt, die niet in staat zijn hun voor-

deel te doen met de nieuwe participatiemogelijkheden, zijn tegelijkertijd het minst

beschermd omdat het socialezekerheidsstelsel afgekalfd is. Werkzoekenden en uit-
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keringsgerechtigden zijn afhankelijk van sociale uitkeringen die gebaseerd zijn op

minimum bestaansmiddelen en hebben geen recht op inkomensgerelateerde verze-

keringen. Daarmee vindt een verdere tweedeling plaats t.a.v. voorzieningen voor

financiële bestaanszekerheid. 

Kortom, de ingrijpende ontwikkelingen die zich in de loonarbeid hebben voorge-

daan, zoals: de structureel blijkende omvangrijke werkloosheid, de afnemende be-

tekenis van de ‘normaalbaan’, de flexibilisering van de betaalde arbeid,  het verva-

gen van standaarden inzake arbeidstijden, arbeidsverhoudingen en arbeids-

contracten… hebben ertoe bijgedragen dat de betaalde arbeid een aantal van haar

beschermende en zekerheid biedende functies verloren heeft. Bovendien leidt de

veranderende betekenis van betaalde arbeid in het leven van mensen en in de sa-

menleving als geheel tot een steeds verdere differentiatie van posities en belangen

van heel, half en niet werkenden. Dit plaatst vraagtekens bij het uitgangspunt dat

deelname aan de betaalde arbeid de basis bij uitstek vormt voor emancipatie.

NAAR NIEUW BEGRIP VAN PARTICIPATIE EN SOLIDARITEIT

Het traditionele solidariteitsbegrip van de vakbeweging is gebaseerd op twee ver-

onderstellingen waaraan in de flexibele risicomaatschappij niet meer voldaan wordt.

Ten eerste, dat risico’s, zoals van ontslag of arbeidsongeschiktheid, relatief gelijk over

verschillende groepen werknemers verdeeld zijn. Ten tweede, dat voor groepen

werknemers een uniform belang en dito perspectief kan gevonden worden. In de

oude vorm van solidariteit vormden een centraal en eenvormig vakbondsbeleid de

basis voor een passieve vorm van participatie: men werd lid en men delegeerde de

belangenbehartiging aan de organisatie. Om actieve participatie werd slechts in

hoogst uitzonderlijke gevallen gevraagd, bijvoorbeeld bij een staking. Maar deze

vorm van participatie volstaat in de huidige situatie niet meer. Participatie kan nu al-

leen nog tot stand komen in de context van een gedifferentieerd beleid, waarbij een

goede afweging plaatsvindt van wat daarmee op centraal niveau (nog) bereikt kan

worden en wat de leden daar zelf mee kunnen doen in hun eigen handelingsprak-

tijk. 

Op sommige terreinen kan het wellicht nog zinnig zijn om zich vanuit een gemeen-

schappelijk beleid in te zetten en kan het begrip solidariteit zijn oude betekenis be-

houden. Op andere terreinen zal dit niet mogelijk zijn en zullen verschillende groe-

pen zich verschillend inzetten. In dat geval zal de solidariteit erin bestaan elkaar

ondersteuning te bieden, of op z’n minst elkaar geen schade te berokkenen. Een der-

gelijk gedifferentieerde visie op solidariteit vergt een gemeenschappelijke bereidheid

en openheid m.b.t. de inhoudelijke verwerking van conflicten en meningsverschil-

len. 

Met andere woorden, de vakbeweging zal bij een nieuw te ontwikkelen participatie-

en solidariteitsbegrip rekening moeten houden met de toegenomen verscheidenheid

van haar (potentiële) leden. Dit betekent níet, dat de betekenis van gemeenschap-

pelijk gedragen politieke standpunten en een gemeenschappelijke inzet hiermee af-

neemt dan wel verdwijnt. In feite neemt die betekenis juist veeleer toe, nu er sprake
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is van een toenemende individualisering van arbeidsmarktafhankelijkheid en tot op

zekere hoogte ook van individualisering van sociale ongelijkheid. Grote groepen

mensen zijn daarmee voor de verbetering van hun positie namelijk afhankelijk van

zo’n gemeenschappelijke insteek en collectieve kracht als die van de vakbeweging.

Het betekent wél, dat daarmee het belang toeneemt van een op basis van gelijk-

waardigheid gebaseerde discussie, waarin de bestaande opvattingen telkens op-

nieuw onderzocht en waar nodig aangepast worden. Dat is niet alleen zo, omdat een

dergelijke actieve participatie de basis vormt voor een adequaat, gedifferentieerd be-

leid, maar ook omdat zo’n werkwijze tevens bijdraagt aan het inlossen van de eman-

cipatorische doelstellingen van een beweging als de vakbeweging. Juist in een flexi-

bele, geïndividualiseerde maatschappij is het van wezenlijk belang dat leden de

mogelijkheid gegeven wordt hun eigen kennis en competenties (verder) te ontwik-

kelen en in een breder kader te plaatsen. Gezamenlijk geformuleerde standpunten

en strategieën vormen daarbij belangrijke hulpbronnen. Voorwaarde hierbij is wel,

dat de alledaagse handelingspraktijken van leden en de algemene politieke opvat-

tingen en strategieën met elkaar verbonden moeten worden, zonder dat aan een van

beide prioriteit gegeven wordt.

KRITISCH AANPASSINGSVERMOGEN VAN VAKBEWEGING

Wil het moderniseringsproces kans van slagen hebben, zal in de eerste plaats moe-

ten nagegaan worden in hoeverre de oude vooruitgangsconcepten nog houdbaar

zijn. Daarnaast zullen de organisaties die de belichaming van het moderniserings-

proces vormen, zoals de vakbeweging, hun werking kritisch moeten beoordelen. Zo

zal ook de vakbeweging zich moeten bezinnen op de aard van het systeem waar-

binnen ze opereert en op de veranderingen die zich daarin voordoen. Dit zal zich

moeten vertalen in haar eigen opstelling tegenover dat systeem en in het beleid dat

ze voert. Modernisering moet reflexieve modernisering worden, waarbij kritisch ge-

keken wordt naar de eigen uitgangspunten, die waar nodig aangepast worden. 

De manier waarop de vakbeweging de problematiek van flexibilisering tegemoet

treedt, is een aardige graadmeter om te bezien of en zo ja, hoe zij vorm geeft aan de

noodzakelijke kritische reflectie op het moderniseringsproces. Cruciaal is daarbij de

vraag in hoeverre ze erin slaagt zekerheid en individuele vrijheid niet als tegenstel-

ling te benaderen en het risico te omzeilen de individuele vrijheid op te offeren aan

de zekerheid die standaardregelingen in het verleden bewezen hebben te kunnen

bieden.

Vooralsnog zijn er op dit front echter weinig hoopvolle tekenen te bespeuren. De

strategie die de vakbonden hanteren in hun poging zich aan de snel veranderende,

flexibele samenleving aan te passen, is dat zij hun activiteiten t.a.v. de ‘traditionele’

achterban (de mensen met reguliere, voltijdse banen) trachten te versterken. De con-

sequentie hiervan is, dat het atypische segment van de arbeidsmarkt binnen het

kader van de bestaande arbeidsverhoudingen nauwelijks tot géén bescherming

krijgt, terwijl de vakbeweging zich opwerpt als belangenbehartiger van de relatief

sterkeren. Anders dan in haar eerste dagen, kan daardoor van de vakbeweging niet

meer gezegd worden dat zij (uitsluitend) opkomt voor degenen die het slachtoffer
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zijn van het - mede door haar ontworpen en gedragen - maatschappelijk systeem.

Het grootste deel van haar leden heeft vast en betaald werk, en heeft er belang bij

dat de huidige stand van zaken gehandhaafd blijft. Bevolkingsgroepen die niet of

nauwelijks kans hebben op reguliere arbeid (“de nieuwe onderklasse”) worden niet

bereikt door en betrokken in de vakbeweging. Dit legt een flinke hypotheek op haar

emancipatorisch functioneren. 

Wil de vakbeweging nog of opnieuw een emancipatorische sociale beweging vor-

men, zal ze een bredere opstelling moeten innemen dan alleen de belangen te be-

hartigen van werknemers met een vaste betrekking. Bovendien zal de belangenbe-

hartiging in het teken moeten gesteld worden van rechtvaardigheid en het

terugdringen van een voortschrijdende maatschappelijke tweedeling. Deze wending

zal niet zomaar kunnen plaatsvinden, maar vereist een langdurig leer- en vormings-

proces voor de leden en voor de organisatie als geheel. Daarbij zal niet slechts de

wijze van participatie ter discussie moeten gesteld worden, maar ook de daarmee

verbonden opvattingen over solidariteit, interne democratie, de positie van de vak-

bondsfunctionarissen en het handelen van leden. Ook zal een diepergaand inzicht

moeten ontwikkeld worden in de bedoelde én onbedoelde gevolgen van dit hande-

len, zowel m.b.t. het interne functioneren, als m.b.t. andere sociale systemen (zoals

b.v. de ondernemingen waarin men werkzaam is, of het socialezekerheidssysteem

waarmee men te maken heeft), als m.b.t. de politiek. 

De vakbeweging is én een organisatie die binnen de grenzen van de bestaande maat-

schappelijke structuren opereert én een beweging van handelende personen die deze

structuren kunnen helpen veranderen. Vooralsnog is vooral dat eerste van toepassing

op het functioneren van de vakbeweging. Pas als zij zich kritisch reflexief bezint op

haar eigen werking en op de betekenis van het handelings- en veranderingspotentieel

dat ze in huis heeft, zal ze niet slechts product en (mede-)producent van de bestaande

maatschappelijke verhoudingen zijn, maar ook aanzetten kunnen bieden voor veran-

dering en verbetering daarvan. Uiteindelijk gaat het erom, handelingsperspectieven te

ontwikkelen en door te voeren, die tot een verandering in het functioneren van de

vakbeweging en in de politiek kunnen leiden, en die mee een bijdrage kunnen leve-

ren tot bredere maatschappelijke veranderingen en emancipatie.
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