
Het 
offensief   

de analyse
De race naar beneden zorgt voor een verdeelde samenleving, waarin steeds meer 

groepen tegen elkaar worden uitgespeeld. In de strijd om de laagste kostprijs wor-

den collega’s concurrenten en wordt de kwaliteit van onze maatschappij afgebroken. 

Met het Offensief gaan we de strijd aan met de oorzaken van de race naar beneden, 

zodat concurrentie op arbeidskosten onmogelijk wordt en iedereen gaat meebeta-

len aan onze maatschappij.  

De gedachte van de vrije markteconomie is dat het goed gaat met de mensen als het goed gaat met 
de economie. Daardoor ontstaat een samenleving voor de aandeelhouders, niet voor de mensen. 

Doordat de overheid steeds minder belastingen en sociale premies ontvangt, staat 
de kwaliteit van onze collectieve voorzieningen en diensten onder druk.

Met het Offensief gaan we de strijd aan voor regels om de concurrentie op 
arbeidskosten te stoppen, en te zorgen dat iedereen (ook bedrijven en aan-
deelhouders) naar draagkracht bijdraagt aan onze maatschappij.

In de strijd om de laagste prijs en de hoogste winsten besparen werkgevers op hun 
grootste kostenpost: arbeidskosten. Werkenden betalen daarvoor de prijs.
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Macht Multinationals In veel markten zijn er 
een paar internationale bedrijven die de dienst uitmaken. 
Deze marktmacht gebruiken ze om 
meer winst te maken. Ze knijpen de 
hele keten uit, dwingen belasting-
voordelen af en zeggen tegen hun 
werknemers dat ze ‘concurrerend 
moeten zijn’. Iedereen moet het 
met minder doen, behalve de 
aandeelhouders en de directeur.

ongelijk speelveld Door steeds 
verdergaande globalisering is de markt 
gegroeid. Door verschillen in milieuregels, 
arbeidsstandaarden maar ook staatssteun 
ontstaat een oneerlijke concurrentie doordat 
bedrijven aan andere eisen moeten voldoen.

schrappen ves-
tigingseisen en 

Marktregulering 
Op een markt zonder regels 

geldt het recht van de sterkste. 
Daarom hebben ontwikkelde 

economieën allerlei regels om 
te zorgen dat zaken eerlijk 

verlopen. Sinds de jaren ‘80 
zijn er echter steeds meer 

regels afgeschaft, waar-
door kwaliteit niet meer 

gegarandeerd is.

sociale fraude Er worden steeds meer manieren be-
dacht om onder de CAO, het vaste contract en sociale premies 
uit te komen. Via bijvoorbeeld nulurencontracten, schijncon-
structies en werken zonder loon besparen werkgevers fors 
op hun arbeidskosten. Door dit concurrentievoordeel worden 
vaste en tijdelijke krachten tegen elkaar uitgespeeld: collega’s 
worden concurrenten.

afbraak arbeidsvoorwaarden 
Weinig of geen loonsverhoging, afbraak van 

de pensioenopbouw, het schrappen van toesla-
gen of verlofdagen: allemaal manieren waarop 
bespaard wordt op jouw loonkosten. Daardoor 

worden collega’s concurrenten.

verslechtering  
arbeidsoMstandigheden Met een 

hoge werkdruk of overwerk bespaart je werk-
gever op de personeelsbezetting. Ook wordt 

steeds vaker bespaard op veiligheid.

uitholling van 
onze verzorgings-

Maatschappij leidt 
tot druk op collectieve 

voorzieningen als de AOW, 
uitkeringen en werkne-
mersverzekeringen, het 
sociaal minimum en de 

pensioenen.

bezuinigingen op overheidsuitgaven  
waardoor er te weinig geld is voor publieke taken zoals 
zorg, onderwijs, veiligheid. Daardoor wordt ook onvol-
doende geïnvesteerd in handhaving en samenwerking 
tussen de handhavingsdiensten (van bijvoorbeeld 
inspectie SZW en belastingdienst)

saMen sterk
De oorzaken van de race naar bene-

den gaan over de sectoren heen. 
Alleen samen zijn we sterk genoeg 

om de trend te keren.

in de schijnwerpers 
Op aantal plekken gaan we ons 
verhaal vertellen, en laten zien 
dat het anders kan. De FNV moet 
weer zichtbaar en hoorbaar zijn. 
Op de focusplekken zetten we de 
schijnwerpers op onze analyse. 
We bouwen aan een beweging 
waarmee we de opinie overheer-
sen met onze boodschap.

fundaMentele verandering
We richten ons op bij oorzaken van de race naar beneden. 

We gaan de strijd aan op de werkvloer én in de politiek, om 
regels af te dwingen voor een gelijk speelveld.

aanbesteden Met 
aanbestedingen ontstaat 
een wedstrijd wie het 
goedkoopst een dienst of 
product kan leveren. Vaak 
wordt er geboden onder 
de normale kostprijs, 
waardoor aan alle kanten 
geknepen wordt om toch 
rendabel te blijven. Wer-
kers en cliënten betalen 
hiervoor de prijs. 
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