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V

commentaar
Doorgeslagen flex

commentaar

V akbondsleider Ton Heerts
van de FNV sprak zater-
dag klare taal. De arbeids-

verhoudingen in dit land zijn uit
evenwicht. Heerts had het tij-
dens de Anita Andriesenlezing
in Zwarte Haan over ,,een door-
geslagen flex’’. Over werkgevers
die goedkope arbeid ,,blijkbaar
belangrijker vinden dan goede
arbeidsverhoudingen en tevre-
den werknemers’’.

Een brede linkse beweging,
met regeringspartij PvdA, SP en
GroenLinks moet een vuist
maken tegen het neoliberale
beleid van de laatste jaren.

De vakbondsvoorzitter snijdt
een gevoelig punt aan. Tijdens
de crisis moesten veel vaste
banen eraan geloven. Een deel
van de arbeid is door werkgevers
vervangen door goedkopere
flexcontracten.

De voorbeelden zitten zelfs zo
nu en dan naast het eigen bu-
reau. Flexwerkers accepteren een

Alles draait om
macht en
tegenmacht
uurloon van 17,50 euro bruto
waar hun buurman in vaste
dienst het dubbele verdient.
Alles onder het mom: werk is
werk en alles is beter dan thuis-
zitten.

Vanuit ondernemersperspec-
tief is de draai begrijpelijk. Waar-
om immers duur betalen als het
ook goedkoper kan.

Het aandeel werknemers dat
afhankelijk is van een flexibel
contract is opgelopen tot meer
dan een derde. Dat zet veel ver-
houdingen op hun kop. Wat te
denken van werknemersverzeke-

ringen als de WW en de Ziekte-
wet, die zwaar onder druk ko-
men te staan.

Heerts durfde op de dijk in
Zwarte Haan het woord solidari-
teit in de mond nemen; haast
een term uit een stoffig raritei-
tenkabinet. Als het zo doorgaat
rest Nederland een ministelsel,
schetste hij. Een land waar straks
alleen nog zoiets als de bijstand
bestaat.

Het kan inderdaad anders.
VDL NedCar van Brabander Wim
van de Leegte gaf twee weken
geleden 291 uitzendkrachten een
vaste baan. En volgens de nieuw-
ste ziekenhuis-cao krijgen men-
sen in die sector voortaan na
een jaar automatisch een vast
contract.

Alles draait om macht en
tegenmacht, zei Heerts. Dat is
waar. Maar wat een roulette om
het lot van die tegenmacht in
handen te leggen van PvdA, SP
en GroenLinks - het links dat
volgens peilingen momenteel
nog maar een kwart van de
kiezers trekt.

De PvdA worstelt al jaren met
zijn ideologische veren en heeft
het lek nog steeds niet boven.
Het feit dat mastodonten als
Wim Meijer, Hans Spekman en
Adri Duivesteijn zaterdag zijn
verkozen in de programmacom-
missie voor de komende verkie-
zingen, is veelzeggend.

De werknemersvoorzitter
droomt van een vakbond die
weer een tegenmacht van for-
maat kan zijn. Arbeid is immers
meer dan een kostenpost.

De constatering klopt.
Maar de oplossing wekt niet

het meeste vertrouwen.

SASKIA VAN WESTHREENEN


