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Het gesproken woord geldt!! 

 

 

 

Dames en heren, 

 

Laat ik beginnen met u allen een goed en gezond 2011 toe te 

wensen. Ik spreek de hoop uit dat dit voor ons persoonlijk en 

als organisatie een goed en succesvol jaar mag zijn. 

 

Het wordt een spannend jaar gezien alle plannen die op stapel 

staan en de ontwikkelingen in de samenleving. 

Die samenleving is heftig in beweging en veel van wat 

vanzelfsprekend en vertrouwd was, wordt op ongenadige wijze 

ter discussie gesteld en afgebroken. 

Het lijkt erop alsof alles wat ons land tot nu toe een prettig, 

tolerant, gastvrij, overzichtelijk, sociaal en rustig land maakte, 

op ongezouten kritiek wordt getrakteerd. Van rechtelijke 

macht, tot ons koningshuis, van ons internationaal geprezen 

pensioenstelsel tot ons geroemde poldermodel met de SER als 

spil, van politieke partij tot onze eigen vakbeweging, het deugt 

niet en het moet anders…….. Dat is gevaarlijk en kan 

ontwrichtend werken. En het is zorgelijk met welk gemak deze 

afbraak plaatsvindt. 

 



Ik heb het in interviews al eerder gezegd, onze samenleving 

heeft hysterische trekken en bij het minste geringste zijn we in 

alle staten en roepen wij in koor: schande, schande……..Ook 

politici gaan daarin mee en laten in deze mediacratie geen kans 

onbenut om vanuit een grote verontwaardiging een punt te 

scoren. Het zou niet gek zijn, als juist zij een voorbeeld zouden 

geven in de wijze waarop wij reageren op zaken die spelen.  

De vakbeweging kan hier gemakkelijk een schepje bovenop 

doen door nog harder te roepen: schande, schande…… en de 

groeiende polarisering in onze samenleving stimuleren. 

 

Als centraal thema in onze samenleving van vandaag noem ik 

grenzenloosheid. Ik heb het dan letterlijk over ontwikkelingen 

als globalisering, een wereld zonder grenzen, maar ook over 

een grenzenloos vertrouwen in de markt en marktwerking, over 

grenzenloos gedrag van mensen, over grenzenloze vrijheid die 

geen vrijheid is. Ja, je moet alles kunnen zeggen in dit land, 

maar je moet gewoon niet alles zeggen…… 

 

Ik ben ervan overtuigd dat een groot gedeelte van de onvrede 

in de samenleving ontstaat vanwege het onbehagen dat velen 

voelen bij die grenzenloosheid. Het gaat erom om in deze tijd 

„gezonde grenzen‟ aan te geven die niet betuttelend zijn, maar 

juist het gevoel van vrijheid bevorderen en duurzaam maken. 

 

  



We staan voor grote vraagstukken in een snel veranderende 

samenleving. De arbeidsmarkt is volop in beweging en we zien 

een fundamentele verandering op ons afkomen als gevolg van 

de vergrijzing en het naderend tekort aan arbeidskrachten. 

Laat ik op deze plek en dit moment zeggen dat ik de rust die er 

door dit regeerakkoord lijkt te zijn ontstaan rond belangrijke 

hervormingen op de arbeidsmarkt, een bedriegelijke rust vind.  

 

Het is goed dat we nu afblijven van het ontslagrecht en de duur 

van de WW, maar tegelijkertijd zien we een geweldig leger van 

flex – en uitzendkrachten ontstaan van mensen die met weinig 

of geen bescherming de arbeidsmarkt betreden. Er ontstaat een 

grote tweedeling tussen zij die een vast contract hebben en zij 

die zonder uitzicht op continuïteit en zekerheid aan de slag 

gaan.       

De stakingen bij TNT en Albert Heijn gingen niet alleen maar 

over het behoud van werkgelegenheid, maar waren ook gericht 

tegen het gemak waarmee werkgevers op dit moment de groei 

van dit leger van flex- en uitzendkrachten bevorderen. Is dit de 

samenleving die wij willen, waarin een deel de zekerheid van 

een vast contract heeft en een groeiend deel met los vaste 

contracten werkt en niet een normaal bestaan kan opbouwen. 

Wat mij betreft slaat die flexibilisering geheel door op een 

manier die onwenselijk is. Ook hier is sprake van een vorm van 

grenzenloosheid en ik zou daarbij de vraag naar de moraliteit 

willen stellen. Is dit wat wij met elkaar willen? De wet staat het 

wellicht toe, maar wat betekent dit voor onze samenleving? 



Onlangs heb ik in dit opzicht gesproken over een sociale 

klimaatverandering, waartegen dijken moeten worden 

opgericht. Te gemakkelijk wordt gezegd dat deze 

ontwikkelingen onvermijdelijk zijn. Als we zo met de natuurlijke 

klimaatverandering zouden omgaan, staan we binnenkort met 

lieslaarzen op straat! 

Mobiliteit op de arbeidsmarkt is noodzakelijk, maar niet op deze 

manier.  

 

Wij moeten ons op dit moment dus niet in slaap laten sussen 

door die bedriegelijke rust waarover ik sprak. We zullen moeten 

nadenken over de positie van de werknemer in deze 

toenemende flexibiliteit en de vraag op welke wijze wij gezonde 

grenzen aanbrengen in deze  ontwikkelingen. Ik neem dan 

liever het voortouw, dan dat ik achter de feiten aanloop….! 

 

Ik heb eerder de uitspraak gedaan: “de vakbeweging moet zich 

niet voortdurend richten op het behoud van verworven rechten, 

maar moet zich sterk maken voor het behoud van verworven 

waarden”. Hameren op verworven rechten zet de zaak op slot, 

spreken over verworven waarden geeft ruimte om in te spelen 

op een veranderende arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat die 

waarden in moderne rechten worden vertaald.  

 

Een goed voorbeeld hiervan is de pilot rondom het z.g. 

Maaslandmodel waarbij de bescherming van de werknemer op 

nieuwe wijze vorm krijgt in het recht op werk. Werkgever en 



werknemer zetten zich gezamenlijk in om de overgang van 

werk naar werk mogelijk te maken bij verlies van je baan. Dan 

is er helemaal geen ww nodig en zit niemand gefrustreerd 

thuis! Je helpt de mens het beste met een nieuwe werkkring en 

alleen in het uiterste geval met een uitkering. 

Dat vraagt van de werkgever een verantwoordelijkheidsgevoel 

voor zijn medewerker voor wie geen plaats meer is in zijn 

organisatie. Niet van: “hier heb je wat geld en zoek het maar 

uit…..”, maar van: “helaas moeten wij uit elkaar, maar ik zorg 

er voor dat je verder kunt”. Dat vraagt van de werknemer dat 

hij niet gaat voor baanzekerheid, maar voor werkzekerheid en 

dus bereid is om mobieler te worden dan hij nu wellicht is. 

Mijn adagium is: creeer een veilige arbeidsmarkt, waarop 

mensen durven te gaan bewegen. Vasthouden aan zekerheden 

komt voort uit angst. Maak de straat veilig, dan durven mensen 

hun huis uit te komen……  

 

 

Het CNV zal in de komende tijd aan de slag blijven met haar 

eigen verhaal. Niet voor niets heeft zij er voor gekozen om een 

zelfstandige positie te behouden in de polder. De waarden 

waarop het CNV is gebouwd, gelden wat mij betreft nog steeds.  

Het gaat om oude woorden die steeds opnieuw vertaald moeten 

worden naar de tijd waarin wij leven. Rechtvaardigheid, 

vrijheid, rentmeesterschap en verantwoordelijkheid. Daar hoort 

bij dat wij ons inzetten voor een echte samenleving waarin het 

woord samen van groot belang is. In alle grote vraagstukken 



van dit moment gaat het om een rechtvaardige verdeling van 

pijn en welvaart, het gaat om rentmeesterschap in de zin van 

generatieoverstijgende solidariteit, het gaat om 

verantwoordelijkheid voor je eigen leven en dat van je naaste 

en het gaat om vrijheid die niet onbegrenst is, maar elk mens 

voldoende ontplooiingsruimte geeft om geluk te vinden. 

Het gaat ons dus niet in de eerste plaats om procenten, maar 

om de kwaliteit van de samenleving. En die is in vele opzichten 

in gevaar.   

 

De vakbeweging als iets van vroeger? Ik geloof daar helemaal 

niks van. Juist nu is het van groot belang dat werknemers zich 

organiseren en gezamenlijk voor hun rechten opkomen. Juist 

nu er zoveel op het spel staat. Het CNV wil de vakbeweging zijn 

voor mensen die werken met hart en ziel, voor wie werk meer 

is dan een middel om je brood te verdienen. Werk als middel 

dat bijdraagt aan de zin van het leven en de kans geeft om zo 

een bijdrage aan de samenleving te leveren. 

 

Dank u wel. 

 

 

 

 


