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WSBZ-akties, een terugblik        

Privatisering dringt op 
”Wij hebben bewondering voor de actie die u gevoerd hebt tegen de privatisering 

van de WSBZ. Een actie voor behoud van uw werkgelegenheid en vooral tegen 

slechte arbeidsvoorwaarden. U hebt gewonnen en daarmee wil ik u hartelijk felicite-

ren. Een gerechtvaardigde actie met een prima resultaat. Uw actie was uitzonderlijk: 

honderden mannen, maar vooral vrouwen hebben de kar getrokken. Ook de solida-

riteit van andere gemeentelijke diensten was hartverwarmend, voor u en voor ons.” 

Dat schreef Jaap van de Scheur, voorzitter van de AbvaKabo, in juli 1988 aan de 

”collega’s bij de WSBZ”.  

 

WSBZ en principe-akkoord 

De WSBZ is de gemeentelijke Was-, 

Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichting 

in Amsterdam. Sinds 1981 maakt de 

NV Schoonmaakbedrijf Amsterdam deel 

uit van deze dienst. Een eerste vorm 

van privatisering, onder andere omdat 

de ‘NV-ers’ pas na zes jaar diensttijd 

ambtenaar konden worden en voor die 

tijd onder slechtere arbeidsvoorwaar-

den werkten. De WSBZ is één van de 

zeventien staf- en steundiensten, die 

door McKinsey onderzocht zijn in het 

kader van een grote bezuinigingsopera-

tie in Amsterdam. Deze diensten 

werken volgens het principe van de 

‘gedwongen winkelnering’ voor de 

andere  gemeente-onderdelen. McKin-

sey kwam tot een fors privatiserings-

plan, dat door het kollege van B & W 

gretig werd overgenomen. Voor de 

WSBZ zou dat betekenen dat al het 

schoonmaakwerk terecht kwam bij de 

NV, die de konkurrentie aan zou moe-

ten gaan met partikuliere schoonmaak-

bedrijven. De NV-ers - dan het gehele 

personeel - zouden onder de CAO-

schoonmaakwezen komen te vallen en 

dat is zoals bekend geen beste. 

 

Het 21 juni jongstleden afgesloten 

akkoord kent de volgende hoofdpunten: 

● Het zittende WSBZ-personeel be-

houdt de ambtenarenstatus en heeft 

tot 1998 een werkgelegenheidsgaran-

tie. De NV-ers krijgen die garantie ook, 

mits de NV voor eind 1993 weet te 

werken volgens markttarieven. 

● Er komt een ‘fysieke scheiding’ 

tussen de WSBZ en de NV. 

● Gemeentelijke schoonmaakobjekten 

worden afgestoten naar de NV als er op 

dat objekt minder dan 50 procent 

ambtenaren werken. De betreffende 

ambtenaren worden overgeplaatst. 

● De schoonmaak van scholen wordt 

afgestoten naar de NV. 

● De Wasserij/Kledingbedrijf wordt een 

zelfstandige gemeentelijke diensttak. 

● De Glazenwasserij wordt opgeheven. 

De onderhandelingen over de uitwer-

king van het akkoord zijn in volle gang, 

inklusief aanvullende regelingen, 

sociaal plan en dergelijke. Afgesproken 

is dat schoonmaakbedrijven, die de 

CAO ontduiken geen toegang krijgen tot 

gemeentelijke objekten. De bonden 

zullen daarop toezien. Verder is voor-

zien in regelmatige rapportage en 

evaluatie. 

 

Een jojo 

Solidariteit - Wat vinden jullie van het 

principe-akkoord? 

 

Dolly - We hebben bij de WSBZ de 

ambtenarenstatus behouden tot 1998, 

voor de rest ben ik er niet erg happy 

mee. Het zal op de nadere uitwerking 

aankomen, over allerlei onderdelen 

moet nog verder worden onderhan-

deld. Duidelijk is dat B & W daarin hun 

oude uitgangspunten wensen vast te 

houden, want de privatisering is niet 

gestopt. Er is een nieuw gevecht 

losgebarsten. En dat staat onder zware 

tijdsdruk. In het Wibauthuis (gebouw 

In het vorig nummer van Solidariteit 

deden wij, in het thema ”Privatisering”, 

verslag van deze staking en de solidari-

teitsakties. We konden nog net melding 

maken van het bereikte principe-

akkoord tussen de AbvaKabo en het 

amsterdamse gemeentebestuur en 

sloten ons ‘laatste nieuws’ af met: ”Er is 

een belangrijke overwinning geboekt 

met de opbouw van de solidariteit 

tussen de diensten. Versterkt kan het 

gemeentepersoneel in Amsterdam het 

gevecht tegen verdere privatisering 

voortzetten.” Deze konklusie hebben wij 

voorgelegd aan vijf mensen, die betrok-

ken waren in de akties. Vanzelfspre-

kend spraken we ook over het principe-

akkoord en de ontwikkeling van de 

privatisering in de verschillende dien-

sten. 

 

Aan het gesprek namen deel:  

Dolly Bode, schoonmaakster WSBZ en 

lid MC (Medezeggenschapscommissie); 

Guus Duppen, spoorwerker GVB, lid 

groepsbestuur en groep gemeente 

AbvaKabo;  

Rob Hille, storingsmonteur GEB en 

voorzitter groepsbestuur AbvaKabo;  

Kees de Jong, sekretaris centrale MC 

Openbare Werken en bestuurslid groep 

gemeente AbvaKabo;  

Arend van de Poel, werkzaam bij de 

sekretarie, voorzitter MC stadhuis en lid 

groepsbestuur. 

foto Anne Vaillant 
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van Openbare Werken, waar veel 

vakbondsvergaderingen plaatsvinden) 

werd gezegd - ook door Nijs Keppel, de 

AbvaKabo-bestuurder - dat bijvoorbeeld 

de overplaatsing uit de scholen nog wel 

een paar jaar zou duren, misschien wel 

tot de volgende eeuw. Nu blijkt dat ze 

het voor 1 januari 1989 willen rond 

maken. Je bent net een jojo, zonder 

vastigheid. 

Verder gaan de scholen naar de NV. De 

WSBZ-vrouwen werken meestal al jaren 

op een vaste school, soms wel vijftien 

jaar. Die moeten nou naar andere 

objekten. We moeten er voor zorgen dat 

ze geen gebroken diensten en een 

hoop gereis krijgen en hun tijden 

behouden. 

Andere overplaatsingen hebben met 

die 50 procentregeling te maken. 

Werken op een objekt minder dan 50 

procent gemeentelijke schoonmaak-

sters, ambtenaren dus - de overigen zijn 

van de NV - dan wordt onze hele hap 

eruit gehaald en naar een ander objekt 

overgeheveld, waar meer dan 50 

procent ambtenaren werken. Als je nou 

weet, dat nieuwe mensen naar de NV 

gaan, want wij hebben geen instroom 

meer, loopt de WSBZ leeg. Een sterf-

huiskonstruktie dus. Daarom hebben ze 

die scheiding aangebracht tussen 

WSBZ en NV. Tot nu toe was het een 

dienst met één direkteur, nu komen er 

twee direkteuren. En reken maar even 

uit. Er is nu een jaarlijks verloop van 15 

procent, dus na zes à zeven jaar is de 

WSBZ weg en dat is duidelijk eerder 

dan 1998. 

 

Kees - De plannen van het kollege 

waren slechter. Er heeft ook nog tijdens 

de akties een kompromis gelegen van 

Nijs Keppel. Dat hield volledige overhe-

veling in naar de deelraden. Dat zou de 

doodsklap geweest zijn en geen garan-

tie voor de werkgelegenheid. Onder de 

druk van de mensen is dat teruggeno-

men. 

 

Een bijbaantje 

Solidariteit - Wat betekent het akkoord 

voor de mensen, die nu in de NV 

werken? 

 

Dolly - Voor de NV-ers is het aardig 

uitgepakt. Tot nu toe bleven ze in 

loonschaal twee, nu gaan ze na vijf jaar 

naar drie. Hun pensioenregeling gaat 

nu in na elf jaar dienst, dat was twintig. 

Verder blijven de eventuele winsten in 

de NV en gaat het overblijvende geld 

naar ‘plussen’. Bijvoorbeeld naar 

opleiding, vrouwenoverleg en dergelijke. 

Maar ze worden niet meer na zes jaar 

ambtenaar, ook niet als ze nu al vijf jaar 

in dienst zijn. En dat betekent verslech-

teringen, bijvoorbeeld twee wachtdagen 

bij ziekte, slechtere uitkeringen, meer 

looninhoudingen, geen vrouwenoverleg, 

opleidingen, loopbaanplanning, enzo-

voort. Alles bij elkaar scheelt het in veel 

gevallen wel honderd tot honderdvijftig 

gulden per maand. Daarbij komt dat het 

streven is, dat de NV-vrouwen in veel 

kleinere aanstellingen komen. Dan 

wordt het echt deeltijdwerk, een bij-

baantje. Daar kun je niet zelfstandig 

van leven. Ik vind dat een groot be-

zwaar. Of dat allemaal doorgaat, wordt 

de krachtproef van de komende onder-

handelingen en hangt ook af van de 

inzet van de NV-ers. 

 

Kees - Het enige antwoord op deze 

verslechteringen is: zorgen dat je een 

goede CAO afsluit. Dat moet een zaak 

voor de AbvaKabo worden, die voor alle 

mensen gaat onderhandelen. Deze 

situatie kennen we ook bij andere 

diensten met een NV. Als de Industrie-

bond erbij komt, krijg je een verdeeld-

heid en wordt iedere CAO-verbetering 

op zich zelf beschouwd. Ook als die 

slechter is dan de rechtspositie van de 

ambtenaren. 

 

Een unieke aktie 

Solidariteit - De privatisering is niet 

gestopt. Hoe zit dat dan? 

 

Dolly - Na 1991 is de gedwongen 

winkelnering afgeschaft. Gemeente-

diensten zijn dan niet meer verplicht 

het werk te geven aan de gemeentelij-

ke schoonmaakdienst. Gelijkertijd gaat 

veel werk lopen via de deelraden, die 

kunnen dus in zee gaan met een 

partikuliere ondernemer. Het geld dat 

ze overhouden, stoppen ze in andere 

zaken, want daar wordt ook op bezui-

nigd. 

De WSBZ houdt alleen de objekten 

over die onder het centrale stadsbe-

stuur vallen en dan ook nog zonder het 

onderwijs. De NV moet konkurrerend 

gaan werken en dat zal een zware 

dobber worden. De partikuliere bedrij-

ven werken zwaar onder de prijs, 

hebben jongeren van vijftien, zestien 

jaar in dienst, hebben een ver doorge-

voerde flexibilisering, enzovoort. Ze 

kosten dus minder. 

 

Guus - De WSBZ was een goed aankno-

pingspunt om de privatisering in 

Amsterdam aan te kunnen pakken. Je 

schrikt als je ziet wat in de laatste jaren 

is geprivatiseerd. Dat wordt straks nog 

erger als de gedwongen winkelnering 

van de baan is. Met de akties hebben 

we dat aan het publiek duidelijk ge-

maakt. Gelijkertijd hebben we B & W 

teruggedrongen, die heel arrogant 

dachten de zaak eventjes door te 

drukken. De privatisering als zodanig is 

niet gestopt, maar belangrijk is dat we 

op de gevolgen voor de mensen heb-

ben gewonnen. 

 

Kees - Het is een unieke aktie geweest, 

gebaseerd op onderlinge solidariteit. 

We dachten altijd dat mensen alleen 

maar in beweging kwamen voor eigen 

eisen. Als er gezamenlijke akties waren 

- en die zijn er wel elk jaar - ging het om 
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kollektieve arbeidsvoorwaarden. Voor 

het eerst sinds tijden is er aktie gevoerd 

voor zaken, die niet direkt het eigen 

pakkie-an waren. Dat is een verdieping 

van de strijd. Maar we moeten ook 

vaststellen dat vooral de traditionele 

sektoren in beweging zijn gekomen. 

Daar ligt de aktie-ervaring. Nieuwe 

sektoren, zoals het gemeentelijk infor-

matiecentrum, hebben we niet bereikt. 

Die dienst is ook onderzocht door 

McKinsey en heeft ook te maken met 

privatisering. Hoewel de oudere sekto-

ren inkrimpen, is de aktiebasis behou-

den en hebben we niets aan kracht 

verloren. 

 

Guus - Er is ons jaren aangepraat dat er 

geen solidariteit meer is. De onzin 

daarvan hebben we aangetoond. Maar 

solidariteit is ook een kwestie van eigen 

belang. Dat hebben we ook in deze 

akties benadrukt. In de geschiedenis 

van de arbeidersbeweging is solidariteit 

nooit uit de lucht komen vallen. Die 

privatisering loopt al een hele tijd. 

Niemand was daar gelukkig mee. Maar 

als een kleine afdeling wordt opgehe-

ven en de mensen worden elders in het 

bedrijf tewerkgesteld, kun je geen 

kracht opbouwen. Bij de WSBZ lag dat 

totaal anders. Toen werd het heel 

duidelijk, zeker naar de GVB. Er kwam 

zo iets als ‘ja maar wacht effe, als ze 

daar zo gaan opereren, zou dat bij ons 

ook wel eens kunnen’. 

 

Arend - Zo ver is het op het stadhuis 

niet. Daar spelen allerlei kleine vormen 

van privatisering. Er ontstaat wel onrust, 

maar bij de WSBZ-aktie sprong de vonk 

nog niet over. De mensen hebben niet 

het gevoel dat het allemaal met elkaar 

samenhangt. Toen de WSBZ-

demonstratie voor de deur stond, 

kwamen er wel een paar mensen naar 

buiten. Verder vinden velen dat de 

WSBZ-mensen schandalig gepakt 

worden, maar gezamenlijk de volgende 

stap maken en er wat aan doen, dat is 

nog een brug te ver. 

 

Dolly - De solidariteit was fantasties. 

Alleen hadden we dit er nooit uitge-

haald. De privatisering in de hele 

gemeente is goed onder de aandacht 

gekomen. Wij zijn één voorbeeld. Het 

wordt zo sluipend ingevoerd, het woe-

kert door en ineens merk je dat je de 

helft van je werk kwijt bent. Bij de 

andere diensten hebben ze de mensen 

in aktie gekregen door duidelijk te 

maken dat wat wij vandaag meemaken, 

morgen bij hen gebeurt. Zo is ook het 

openbaar vervoer vierentwintig uur 

platgegaan. Nijs Keppel heeft dat niet 

tegen kunnen houden. Hij wou de aktie 

beperken tot de WSBZ en is heel 

voorzichtig naar de politiek. Wij hebben 

dat met z’n allen weten te doorbreken. 

 

Privatisering in hele gemeente 

Solidariteit - Het proces van privatise-

ring speelt dus al jaren in de verschillen-

de diensten van de gemeente. Hoe is 

die ontwikkeling? 

 

Rob - In de jaren zeventig werden er bij 

het energiebedrijf al hele afdelingen 

afgestoten. Bijvoorbeeld de mensen die 

de straten open gooiden, werden 

vervangen door De Ruyter. Deze firma 

begon met een kruiwagen en een schop 

en is uitgegroeid tot een supermodern 

bedrijf. Daarna werden het kabelnet en 

de openbare verlichting door derden 

uitgevoerd. Er worden tientallen, mis-

schien wel honderden miljoenen uitbe-

steed. Het is moeilijk om dat precies na 

te trekken, omdat bij het GEB iedere 

afdeling een eigen budget en ook eigen 

personeelskosten heeft. 

 

De kontrole doen we nog wel en specia-

le klussen, die voor partikulieren te 

tijdrovend zijn of te veel vakkennis 

vragen. B & W en het management 

blinken uit door onkunde. Ze weten niet 

om welk werk het gaat. Al vier keer 

hebben ze de storingsdienst willen 

inkrimpen. En dan moeten wij weer 

naar het stadhuis toe om ze effe wakker 

te schudden en te vertellen dat het niet 

gaat om het verwisselen van een TL-

balkie. We komen bij mensen thuis, 

springen in bij branden en aanrijdingen 

en heffen storingen op bij de openbare 

verlichting. Dat doen we in wisseldienst, 

vierentwintig uur per dag en zeven 

dagen per week. 

We barsten van de reorganisaties. De 

diensten moeten marktkonform gaan 

werken en als ze dat niet lukt, worden 

ze na drie jaar gelikwideerd. Voor de 

buitendienst hebben ze bedacht dat 

werkzaamheden aan gas en elektra 

apart verricht moeten worden. Bijvoor-

beeld bij reparaties, verplaatsingen, 

renovaties enzovoort. Dat zou efficiënter 

en goedkoper zijn. Zoals het nu gedaan 

wordt, is toch wel handig, omdat vaak 

die twee meters vlak bij elkaar zitten. 

Straks moet je een hele grote pot koffie 

zetten als er wat aan de hand is. Want 

eerst komt de ploeg van het gas, dan 

van de elektra en daarna het toezicht-

houdend personeel. En daarmee moet 

het ook nog klantvriendelijker worden 

en vooral vertikaal georganiseerd. 

 

Arend - Op het stadhuis gebeurt het tot 

nu toe op vrij kleine schaal. 

Om te beginnen zijn de kantines gepri-

vatiseerd. De mensen die daar komen 

te werken, hebben een kontrakt dat 

lager betaalt dan bij de gemeente 

gebruikelijk is. Kenmerkend is, dat het 

net zoals bij de WSBZ vaak om vrouwen 

gaat. De zwakste groepen pakken ze 

het eerst. Verder wordt het magazijn 

van de dienst onderwijs zelfstandig 

gemaakt en verdwijnt daar de gedwon-

gen winkelnering; dit betreft ongeveer 

twintig mensen. 

De produktie van het gemeenteblad is 

overgeheveld naar de stadsdrukkerij en 

die wordt geprivatiseerd. De afdeling 

onderzoek en statistiek moet zelfstan-

dig worden en de inkasso van juridiese 

zaken wordt helemaal afgeschaft. Van 

die laatste afdeling zeggen ze regelrecht 

dat partikulieren dat beter kunnen. 

Onze mensen vinden dat ze een sociale 

funktie hebben en proberen een rege-

ling te zoeken bij een GEB-invordering of 

huurachterstand. Een partikuliere 

deurwaarder zet de botte bijl erin, maar 

laat de kleine vorderingen makkelijker 

lopen. De tegenspraak in het beleid is, 

dat dit weer onvoordeliger voor de 

gemeente is. 

Tenslotte wordt het hele bedrijf doorge-

licht en het ziet er naar uit dat zo'n 

driehonderd arbeidsplaatsen verdwij-

nen. 

 

Guus - Bij het GVB is het niet anders. Ik 

zal een paar voorbeelden geven. De 

schoonmaak van de metro is vanaf het 

begin in handen geweest van een 

partikulier bedrijf. De WSBZ is daar altijd 

buiten gehouden. De personenautoos 

van de dienst werden onderhouden 

door eigen personeel. Daar was een 

aparte afdeling voor. Die is inmiddels 

opgeheven en het werk is naar een 

partikulier. De snelheid van de reparatie 

is net zo slecht of net zo goed als 
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voorheen, dus dat kan het nooit zijn. 

Het is dus een pure bezuiniging. 

 

Kees - Ik ben er helemaal niet van 

overtuigd dat een gemeentelijke organi-

satie duurder is. Nu komen de verhalen 

en berekeningen van McKinsey en B & 

W. We moeten zelf een analyse maken 

van de totstandkoming van de kostprijs. 

Dan weet je waar je ’t over hebt, weet je 

wat de overhead kost, waar geld blijft 

hangen en kun je tenminste nagaan of 

je het werk zelf kan doen en onder 

welke voorwaarden. Die privatisering 

gaat namelijk heel hard, daarom is een 

gedegen tegenaanval hard nodig. 

Uitbesteden van werk aan partikuliere 

aannemers komt bij ons al jaren voor. 

De laatste tijd is er een omslag geko-

men. Bij de afdeling Wegen bijvoor-

beeld. Asfalteren was altijd al uitbe-

steed. Maar nu krijgt die asfalt- baas 

het hele Werk, ook de bestrating en dat 

besteedt hij uit aan onderaannemers. 

Wij komen er niet meer aan te pas. 

Daarom zijn wij voor een andere organi-

satie. Daarin komt de werk-aanvraag 

centraal binnen en wordt bepaald wat 

uitbesteed wordt en wat niet. Dan 

kunnen wij kontrole uitoefenen en 

vaststellen hoeveel bijvoorbeeld per 

jaar wordt uitbesteed. Laten we zeggen 

40 procent. Het jaar daarop kun je dan 

een uitbreiding eisen van het eigen 

personeel met 40 procent. 

 

Guus - B & W privatiseren, omdat ze 

vinden dat het goedkoper is. In ieder 

geval lijkt mij duidelijk dat de geweldige 

korting op de overheidsuitgaven de 

belangrijkste reden tot privatiseren is. 

Het GVB krijgt van Neelie Smit-Kroes elk 

jaar een paar miljoen minder en het 

management is alleen maar bezig met 

de vraag hoe het goedkoper kan. 

 

Kwaliteitsverlies 

Rob - Maar dat management kan nog 

geen jaar vooruit denken en handelt 

van dag tot dag. Ze verdommen het om 

mensen in een gewoon vast dienstver-

band te blijven aannemen. En denken 

dat het goedkoper is. Volgens mij is dat 

niet zo. De kwaliteit van het werk wordt 

er alleen maar minder door. De leidin-

gen, die wij maken, gaan normaal zo’n 

veertig tot vijftig jaar mee. Nu moet het 

goedkoper en worden ze er ingeramd 

door ongeschoold personeel. Ze liggen 

een paar jaar en gaan stuk, waardoor 

wij weer meer werk hebben. Is dat 

goedkoper? 

 

Dolly - Bij ons heeft een onderzoek in 

1973 al uitgewezen dat wij een betere 

kwaliteit leveren. Op langere termijn is 

dat goedkoper. En dat is nog maar één 

kant van de privatisering. Als de burgers 

de diensten op nivo willen houden, 

zullen ze er voor moeten betalen. Eén 

keer de vuilnis ophalen kost zoveel en 

twee keer kost meer. B & en W hebben 

daar dan niks meer mee te maken. 

 

Kees - Het kollege tast de kwaliteit aan. 

Ze zeggen gewoon: ”Die goede kwaliteit 

van jullie vragen we niet meer.” Neem 

de stadskwekerij. Daar kweken ze 

bomen met een bepaalde dikte, lengte 

en begroeiing. Het kollege moet die niet 

meer. Dus komen de straten langza-

merhand vol met dunne sprietjes, die 

na een paar weken omgegooid zijn en 

dan kun je weer opnieuw beginnen. 

En dat kost geld. Ze bezuinigen zonder 

oog voor de werkelijkheid. Hetzelfde 

speelt bij de bestrating. Wij vinden dat 

de hele stad er piekfijn uit moet zien. 

Voor B & W mogen kuilen en gaten een 

paar weken blijven liggen. Dat geeft een 

heleboel ellende en dat krijgt de burger 

op zijn of haar bordje. En daarbinnen 

maken ze een selektie. De binnenstad 

is het visitekaartje en krijgt de hoogste 

prioriteit. Dat gaat ten koste van onder-

houd in Geuzenveld, Osdorp enzovoort. 

Waar veel bedrijven zitten, wordt 

gewoon subsidie gevraagd aan die 

bedrijven. Heb je geen geld, dan maar 

gaten en kuilen. 

 

Flexibilisering 

Solidariteit - Uitbesteden van werk is 

een vorm van flexibilisering. Hebben 

jullie daar ook nog op een andere 

manier mee te maken? 

 

Guus - Wij hebben inhuurchauffeurs. Zij 

worden aangenomen voor een aantal 

diensten via een inhuurbedrijf. De 

kontrole daarop valt buiten het GVB en 

in de praktijk kan zo’n dienst dan rustig 

twaalf uur worden. Bij een ‘gewone’ 

chauffeur is dat niet toegestaan. Maar 

waar het om gaat, is dat via de inhuur-

chauffeurs het probleem van de gebro-

ken diensten wordt opgelost. Wij rijden 

die niet meer. Daar zijn afspraken over 

gemaakt, omdat ze ziektemakend 

blijken te zijn. Maar als het manage-

ment nu een paar ‘spitsies' overhoudt in 

de planning, kunnen die niet naar het 

eigen personeel. Wij mogen die spitsen 

wel rijden, maar dan moet er een hele 

dienst van gemaakt worden. Er is maar 

een paar uur werk, dus wordt er inge-

huurd bij een busfirma en per uur 

betaald. Verder zijn er bij het GVB 

plannen voor een pool van buschauf-

feurs. Die pool willen ze onderbrengen 

in een NV. Met andere arbeidsvoor-

waarden. Op het moment dat er men-

sen nodig zijn, worden ze uit de pool 

gehaald. Dit zou in samenwerking gaan 

met het streekvervoer en onder de 

slechtere arbeidsvoorwaarden die ze 

daar kennen. We hebben deze plannen 

afgewezen, maar ze komen er keer op 

keer mee terug. Vandaar dat we een 

goede koppeling hebben kunnen 

leggen met de WSBZ. Dat heeft goed 

gewerkt, want 80 tot 85 procent van 

het personeel heeft gestaakt. 

 

Dolly - Wij kennen binnen de NV zoge-

naamde intakers. Dat zijn mensen, die 

bij een uitzendburo staan ingeschreven 

en al eens eerder op een objekt hebben 

gewerkt. Ze worden via het uitzendburo 

opgeroepen bij ziekte of verlof van vast 

personeel en komen tijdelijk in dienst 

van de NV. Dat zijn dus oproepkrachten. 

 

Arend - Op het stadhuis had op een 

gegeven moment 10 procent van het 

personeel een tijdelijk kontrakt. Zo'n 

kontrakt mag hooguit drie maanden 

duren, maar daar werd flink de hand 

mee gelicht. We hebben daar een eind 

aan weten te maken en dat percentage 

is omlaag. Natuurlijk gaat van dat soort 

kontrakten een geweldig intimiderende 

werking uit. Je moet veel pikken, anders 

wordt je kontrakt niet verlengd. 

 

Gemeentebestuur als werkgever 

Solidariteit - Het gemeentebestuur is 

jullie werkgever. Heeft dat gegeven nog 

een speciale betekenis? 

 

Kees - Het probleem bij het gemeente-

bestuur als werkgever is, dat ze zich 

beroepen op het feit dat ze gekozen 

zijn. Als wij tegen het beleid ingaan, zijn 

we al gauw ondemokraties. Zo hebben 

ze altijd wel een alibi. 

Goed, ze zitten in de financiële klem 

van Den Haag, maar ook dat werkt als 

een alibi. Er worden keuzes gemaakt en 

die leiden tot tegenstellingen in het 
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beleid, die misbruikt worden. Neem 

bijvoorbeeld positieve aktie voor vrou-

wen, migranten of jongeren. Dat is 

officieel beleid en dat is prima. Maar in 

de praktijk komen er nauwelijks men-

sen bij, er wordt ingekrompen en 

bezuinigd. Dus komt er van het voor-

rangsbeleid weinig terecht. Het ma-

nagement komt volledig vast te zitten 

en maakt alles ondergeschikt aan de 

bezuinigingen. Dat houdt onder andere 

privatisering in. En partikuliere bedrijven 

hebben geen hoge pet op van positieve 

aktie. 

Door de toestand met de deelraden 

wordt dat alleen maar erger. Aan de 

ene kant wordt gezegd: we gaan direk-

ter naar de burger met een kleiner en 

goedkoper apparaat. Aan de andere 

kant komen er een geweldige versnip-

pering en een gebrek aan koördinatie, 

die alleen maar geld kosten. 

 

Guus - Over de privatisering heeft geen 

brede maatschappelijke diskussie 

plaatsgevonden. Hopelijk hebben de 

WSBZ-akties daarin verandering ge-

bracht. Het proces van uitbesteden en 

flexibiliseren is van bovenaf ingezet. 

Uiteindelijk probeert men opnieuw de 

maatschappij in te richten, zonder dat 

de mensen daar wat over te zeggen 

hebben. Als dat door zou gaan, hou je in 

de bedrijven een elitaire groep met 

kennis over en voor het uitvoerend werk 

schakel je via derden mensen in als je 

ze nodig hebt. Als je ze niet nodig hebt, 

kunnen ze vertrekken. Zijn ze ziek, dan 

hoef je ze niet te betalen. Het gemeen-

tebestuur, en daarin speelt de PvdA al 

jaren een machtige rol, bevordert deze 

ontwikkeling. Ook al is de PvdA op 

papier een tegenstander van privatise-

ring. 

 

AbvaKabo, het verhaal van de fles 

Solidariteit - De meesten van jullie zijn 

aktief in de AbvaKabo, de bond die in 

de WSBZ- akties een belangrijke rol 

heeft gespeeld. Welke ervaringen 

hebben jullie daarbij opgedaan? 

 

Guus - De AbvaKabo en eigenlijk de 

hele vakbeweging zegt tegen privatise-

ring te zijn, maar er gebeurt niets op dat 

gebied. Wat wij met privatisering en 

andere zaken meemaken, speelt overal, 

in ieder geval in de grote steden. Maar 

wat wordt er tegen gedaan? Die diskus-

sie vindt niet eens plaats, terwijl de 

mensen op de werkvloer er dagelijks de 

ellende van ondervinden. 

Volgens mij ligt het zo. Als je de vakbe-

weging ziet als een fles, funktioneert de 

bezoldigde bestuurder als een stop. 

Heel vaak wordt er gezegd bij voorstel-

len om in aktie te gaan - ook in de 

bondsraad - dat de mensen niet willen, 

dat er geen aktiebereidheid zou be-

staan. En heel vaak blijkt het tegendeel. 

In Amsterdam zou de bestuurder ook 

wel steeds op de rem willen trappen, 

maar dat kan dus niet meer. Begrijp 

goed, ook de staking bij het GVB is niet 

uitgeroepen door de AbvaKabo. We 

hebben zelf de kop genomen en de 

mensen van de noodzaak overtuigd, dat 

ging er hard aan toe. Zelfs bij de WSBZ 

was de AbvaKabo niet van plan in aktie 

te komen. Ook dat is van de mensen 

zelf uitgegaan. 

 

Arend - Eén van de problemen wordt 

gevormd door de onderhandelingen, die 

op akties volgen. Hoe en wanneer wordt 

er dan beslist over de beëindiging van 

een aktie? Vaak is het feit dat er een 

akkoord met de werkgever is bereikt, 

nog los van de inhoud ervan, het einde 

van een aktie. 

 

Kees - Het bestuur van de groep ge-

meente van de AbvaKabo heeft in de 

WSBZ-aktie zwak opgetreden. We 

hebben de kwestie steeds aan de orde 

gesteld, maar het is niet tot een initia-

tief gekomen. En daar is dat bestuur 

voor. Het initiatief moest van anderen 

komen. 

De invloed van de bestuurders is nog 

veel te groot. Ze verwachten niet veel 

van aktie-verbreding. Ze zijn erg be-

ducht voor een beetje algemene volks-

woede, want die valt vanuit de bondsor-

ganen niet te kontroleren. De AbvaKabo 

is nog steeds een starre organisatie met 

een zware hiërarchie. Er komt verande-

ring in, maar de kennis en deskundig-

heid liggen nog veel te veel bij de 

bestuurders. In hun visie gaan ze een 

eind mee met de zogenaamde nood-

zaak tot bezuinigen. Dat heeft gevolgen 

voor de strijd tegen de privatisering. Op 

papier staat er een afwijzing, in de 

praktijk kan het onder bepaalde voor-

waarden; dat betekent reguleren. 

 

Rob - Dat is allemaal wel waar, maar 

het kan ook geen kwaad af en toe de 

hand in eigen boezem te steken. 

Kaderleden weten soms ook niet hoe ze 

het moeten aanpakken en dan is het 

heel handig als je bij de AbvaKabo kan 

aankloppen voor informatie. 

Een ander probleem is dat bij ons 

rottige werkzaamheden zijn uitbesteed. 

Honderden meters greppels graven is 

geen pretje. Het is dus niet zo eenvou-

dig uit te leggen dat die uitbesteding 

fout is. 

Maar terug naar de WSBZ en de Ab-

vaKabo. We hebben daar een trend 

gezet en op het nivo van de werkvloer 

prima kontakten opgebouwd tussen 

mensen van de verschillende diensten. 

Een heleboel gevoeligheden zijn wegge-

werkt. Dat moeten we vasthouden en 

uitbouwen. De bond kan daar alleen 

maar beter van worden. 

 

Hans Boot 

Hennie Zwart 
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