
 
In de afgelopen jaren ben ik nogal passief geweest mbt het lidmaatschap van een bond. Jarenlang 

heb ik “gedacht aan lid worden”, maar dan raakt het weer op een “suddernivo” en “vergeet” je actie 

te ondernemen (terwijl het slechts een paar minuten kost). Pas toen de nood aan de man kwam en de 

dreiging voelbaar werd heb ik eindelijk de stap genomen. Nu, nadat ik jullie in actie heb gezien en met 

veel mensen heb gesproken over de Wageningen move, zie ik in dat mijn passieve houding niet de 

beste keus is geweest. Jullie verdienen beter, en het spijt me dat ik dat niet eerder heb onderkend. 

Zonder dit als een excuus te willen aandragen, vrees ik wel dat een groot deel van de Nederlanders 

(blijkbaar inclusief mijzelf) gemakzuchtig is als het dit soort zaken betreft. “Men” geeft liever 50 euro 

per maand uit aan een telefoon, dan 20 euro per jaar voor je rechten. Daarnaast kan iedereen, ook 

als je niet lid bent, toch meeprofiteren van de afspraken die jullie bereiken. Dat is niet echt een sterke 

drijfveer om lid te worden. Gelukkig acteren we niet allemaal zo. 

Een andere vraag die je in onderstaande tekst stelt of wij, als lid, de ondersteuning van de bond 

waarderen. Ik kan slechts één antwoord geven: “Enorm”. En dat geldt niet alleen voor de periode dat 

ik lid ben. 

Misschien dat de werknemer in de eerste jaren van mijn Unilever leven (ik ben begonnen in 19xx) een 

bond niet nodig had. Unilever was nog sociaal en zorgde goed voor zijn mensen. Helaas is dat nu 

(beslist) niet meer zo. Een bond is keihard nodig om de medewerker te beschermen. Jullie zijn 

professionals op het gebied van werkgelegenheid en recht. Een “normale” werknemer bezit die kennis 

niet. Een goed voorbeeld is het ontbreken van een CAO voor onze werklevel 2. Een lage WL 2 verdient 

aanzienlijk minder dan een hoge WL1 (wat ik overigens onterecht vind). Ik denk dat heel veel mensen 

die waardering hebben – want elke gewonnen CAO slag is er één, zelfs al zou men misschien 

verwachten dat het resultaat iets beter zou kunnen. Het uiten van die waardering is weer een ander 

verhaal. 

 

De Dijk zong in 2014: “een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, weet een man pas wat 

hij mist”. Beter dan dit kan ik het niet samenvatten. 

 

 


