
Solidariteit nr. 39, mei 1990  1 
http://www.solidariteit.nl/nummers/39/inhoud.html 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

'Vrijwilligheid, dat kennen we' 

 

 Vooral in de levensmiddelensektor werken vee! 
scholieren. Het komt vaak voor dat de bazen 
kontrakten afsluiten van zes uur per week. Ze 
kunnen dan onder de CAO uitbetalen, want de CAO 
geldt pas vanaf twaalf uur per week. Wat ook veel 
voorkomt en niet zo bekend is, is dat er op grote 
schaal misbruik wordt gemaakt van stagiaires. 
Leerlingen van detailhandelsscholen of bijvoorbeeld 
LHNO (huishoudschool) werken dan als stage zes 
weken achter elkaar in de winkel. En ze mogen dan 
na die zes weken bijvoorbeeld twee kledingstukken 
uitzoeken (V&D). Of, zoals bij P&C, mogen de 
stagiaires na zes weken van vijf dagen werken voor 
honderd gulden kleding uitzoeken en krijgt de 
school per leerling ook honderd gulden. Gezien de 
bezuinigingen op het onderwijs is dat voor die 
scholen een welkome aanvulling op het budget. De 
grootwinkelbedrijven hebben voor een prikkie 
prima krachten, want de stagiaires worden op 
school goed voorbereid. Ze kunnen al heel goed 
moderne kassaas bedienen en dergelijke. Hun 
presentatie is meestal uitstekend. De leerlingen zijn 
natuurlijk de dupe. Er wordt nauwelijks iets aan 
stagebegeleiding gedaan. Hooguit een uurtje per 
week! 

Enorm verloop 
In de detailhandel is een enorm verloop. 

Detailhandel en akties 

"We zijn hiermee op een hellend vlak beland. En 
eenmaal op een helling ben je gauw beneden," Dat 

was de reaktie van Gerard van de Ridder, kaderlid 
van de Dienstenbond FNV, op het akkoord over de 

winkelsluitingstijden. Drie weken heeft de 
Dienstenbond stakingsakties gevoerd om te 

voorkomen dat de winkels tot 18.30 uur open 
zouden zijn. Toen kwam Albert Heijn met het 

voorstel om het winkelpersoneel alleen op basis 
van vrijwilligheid tot 18.30 uur te laten werken. 

Enkele dagen later werd een 'konvenant' gesloten 
tussen Dienstenbonden en de Raad voor het 

Grootwinkelbedrijf. Een voor nederland unieke 
aktieperiode lijkt daarmee voorlopig afgesloten. 

Hierover voerde ik in Den Haag een gesprek met 
Gerard van de Ridder. Gerard is kortgeleden 
vervroegd uitgetreden. Jarenlang was hij werkzaam 
bij Peek en Cloppenburg als verkoper. 
 

Situatie detailhandel 
Het lijkt mij een goed idee als je eerst iets vertelt over 
de bedrijfstak detailhandel. Om hoeveel mensen 
gaat het, wat zijn de lonen, enzovoort? 
 
Gerard: Er zijn ongeveer 360.000 werknemers in de 
detailhandel. Ongeveer 45 procent van hen werkt in 
deeltijd; 55 procent is voltijd-werker. De lonen voor 
de voltijd-werkers zijn erg laag. Tot aan het 
middenkader zitten ze onder de ziekenfondsgrens; 
60 procent verdient tussen het minimumloon en 
modaal. Het is de bedrijfstak met de meeste 
minimum-loners. namelijk 20 procent! De situatie 
van de deeltijd-werkers is zeer slecht. Er waren veel 
oproepkrachten met nul-urenkontrakten. De inzet 
van de Dienstenbond FNV was dat dat minimaal 
acht uur per oproep moest worden. Uiteindelijk is 
nu geregeld dat nul-urenkontrakten niet meer voor 
mogen komen. En dat de oproepkrachten per 
oproep minimaal drie uur achter elkaar werken. Ze 
kunnen dus niet meer voor een half uurtje 
opgeroepen worden, zoals eerst. 
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Bijvoorbeeld bij AH volgens officiële cijfers 25 
procent per jaar. De bedrijfsledengroep van AH 
komt zelfs uit op 50 procent! Dat grote verloop 
proberen ze op te lossen door met steeds kleinere 
bezettingen te werken. Of, zoals bij V&D, door hele 
afdelingen gewoon op te heffen en het personeel 
van die afdelingen over te plaatsen. Een kennis van 
mij bijvoorbeeld werkte op de drankenafdeling van 
V&D. Die afdeling werd gesloten en hij werd chef 
lege dozen gemaakt in het souterrain! Daar sta je 
dan met je specifieke kennis van wijnen en dranken. 

Kortom, de situatie in de detailhandel is zo slecht 
dat een bondsbestuurder eens opmerkte: "de 
presentatie van de detailhandel is de etalage van de 
achterstand". 

Lage organisatiegraad 
Hoe zit het met de organisatiegraad? 

Gerard: De organisatiegraad van FNV en CNV is 
ongeveer 9 a 10 procent. De Dienstenbond FNV had 
18.000 leden in de detailhandel, maar door de akties 
zijn daar 3.200 leden bij gekomen. De 
Dienstenbonden sluiten acht grote CAO's af met 
grootwinkelbedrijven als V&D of AH of met 
bepaalde branche-organisaties, zoals bijvoorbeeld 
de VGL (Vereniging van Grootwinkelbedrijven 
Levensmiddelensektor). Daarnaast zijn er ook 
bedrijven die weigeren een CAO af te sluiten 
(bijvoorbeeld de schoenwinkels). Die vallen dan 
onder de wettelijke "verordening secundaire 
arbeidsvoorwaarden detailhandel". Het gaat daarbij 
om 120.000 mensen, vooral in het midden- en 
kleinbedrijf.  

De Voedingsbond onderhandelt voor de slagers en 
de bakkers. De Dienstenbond FNV heeft 
bedrijfsledengroepen bij de meeste filialen van V&D 
en de Hema en bij sommige van AH en de Bijenkorf. 
Landelijke kadergroepen zijn er bij de genoemde 
bedrijven en bij winkelketens als P&C. Verder 
hebben we bij een groot aantal winkels 
kontaktpersonen. Waar een ondernemingsraad 
bestaat, zitten er meestal leden van de 
Dienstenbond in. 
Een verhaal apart is nog C&A. Daar is de 
organisatiegraad minimaal. We hebben ongeveer 
100 leden op 5.000 werknemers, dus een 
organisatiegraad van maar 2 procent. Voor zo'n 
groot bedrijf is dat enorm laag. Dat komt vooral 
door het personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid 
van C&A. C&A heeft een marktaandeel van 20 a 30 
procent. Dus ze kunnen zich wel iets veroorloven. 

Ook al door het op grote schaal toepassen van 
kinderarbeid in Zuid-Oost Azië. 

Gerard: Inderdaad. In ieder geval is het zo dat een 
volleerd verkoper bij zaken als P&C 2.800 tot 2.900 
gulden bruto per maand verdient. Bij C&A is dat 
3.200 tot 3.300 gulden bruto. Verder heeft C&A nog 
een aantal (typies katholieke? KZ) sekundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals: extra kinderbijslag; 
faciliteiten voor studerende kinderen; premievrij 
pensioen; de mogelijkheid een hypotheek af te 
sluiten beneden de marktrente; enzovoort. 

Winkelsluitingswet, lang verhaal 
Laten we nu overgaan naar de winkelsluitingstijden. 
Hoe lang speelt deze diskussie eigenlijk al? 

Gerard: Al vanaf 1976. Of eigenlijk al vanaf de 
twintiger jaren. Mercurius, de voorloper van de 
Dienstenbond, voerde toen al aktie onder de leuze 
"om 8 uur de deur dicht". Tot aan 1937  
was er namelijk geen enkele wet op het gebied  
 

van sluitingstijden. De winkels konden bij wijze van 
spreken 7 x 24 uur open zijn. Vooral ook onder druk 
van het midden- en kleinbedrijf, waar vaak het hele 
gezin in de winkel staat, is in 1937 een wet 
aangenomen. De winkels moesten vanaf die tijd 
door de week om 20.00 uur sluiten en op zaterdag 
om 23.00 uur. De wet van 1937 werd trouwens 
tegen de zin van het grootwinkelbedrijf 
aangenomen.  
In de Tweede Wereldoorlog heeft de duitse bezetter 
een verordening uitgevaardigd dat de winkels om 
18.00 uur dicht moesten, ook op zaterdag. Na de 
oorlog is dat zo gebleven. In 1952 is dit in een 
nieuwe winkelsluitingswet bekrachtigd. Van 
koopavonden had toen nog niemand gehoord. 
Koopavonden werden vanaf de jaren zestig per 
plaats ingevoerd, door besluiten van 
gemeenteraden. In Amsterdam zou dit zonder steun 
van de CPN er niet doorgekomen zijn. Nadat de 
koopavond daar een tijdje was ingevoerd, werd 
deze weer afgeschaft. Daarna werd door wethouder 
Walraven van de CPN in de gemeenteraad opnieuw 
voorgesteld een koopavond in te voeren. De 
voorstemmers waren toen: CPN, VVD, klein rechts, 
en de halve PvdA-fraktie. 
In 1976 werd uiteindelijk de huidige winkelsluitings-
wet aangenomen. Daarin werd geregeld dat elke 
week een koopavond kon worden ingesteld en ook 
nog met sinterklaas en de feestdagen. Bovendien 
kunnen volgens die wet nog tien extra koopavonden 
per jaar worden vastgesteld. Maar van die 
mogelijkheid wordt bijna nergens gebruik gemaakt. 
Meteen nadat deze wet van kracht werd, is de 
diskussie gaan spelen over verruiming van de 
winkeltijden. Eind jaren zeventig begon de 
ekonomiese malaise door te werken in de 
detailhandel. Door verlies van koopkracht daalden 
de omzetten in de winkels. Een aantal grote 
bedrijven gingen over de kop. Bij KBB (Hema, 
Bijenkorf) ontstonden toen ook problemen.  

Winkelsluitingstijden in Europa 
 

1. Zuid-Europa. Daar zijn de winkels weliswaar 's avonds langer open, vaak tot 20.00 
uur of nog langer, maar tussen de middag zijn ze enkele uren gesloten. In verband met 
het andere kiimaat kun je dat niet met hier vergelijken. 

2. West-Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. De winkels zijn tot 18.30 uur open, 
maar op zaterdag tot 13.00 uur. En één keer per maand op zaterdag tot 18.30 uur. 
Er is in West-Duitsland veel verzet geweest tegen pogingen de sluitingstijden op de 
zaterdag te verruimen. En met sukses. De duitse vakbond heeft de Dienstenbond met 
klem verzocht op zijn standpunt te blijven staan. 

3.  Zweden. Daar is het de sociaal-demokraten gelukt de winkelsluitingswet in 
ongunstige zin te wijzigen. Ze hanteerden daarvoor het argjment van de ekonomiese 
promotie van de binnensteden. Het heeft geleid tot een groot aantal faillissementen 
van kleine winkels, 

4. Engeland. De winkels zijn tot 18.30 uur open, nadat ook daar de wet door Thatcher is 
gewijzigd. In eerste instantie waren de winkels na de wetswijziging zelfs elke zondag 
open. Dit is al snel weer afgeschaft. Het was geen sukses. 

Dienstenbond 
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De grootwinkelbedrijven willen vanaf die tijd 
langere openingstijden om op die manier hun 
marktaandeel te vergroten. De organisaties van het 
midden- en kleinbedrijf, zoals KNOV en NCOV, 
hebben zich steeds tegen verruiming verzet. Voor 
de kleine middenstander is het natuurlijk veel 
moeilijker om langer open te zijn. En daar mikken 
die grote bedrijven nu juist op: het wegkonkurreren 
van de kleine middenstander. De Dienstenbond was 
ook altijd tegen, omdat langere openingstijden - 
zoals met koopavonden - niet leidt tot grotere 
omzet, maar alleen tot een verschuiving van de 
kooppiek. En het betekent een verslechtering van 
de arbeidsvoorwaarden van het winkelpersoneel. In 
onderhandelingen vanaf 1976 heeft de 
Dienstenbond steeds het voorstel gedaan om per 
30.000 inwoners een avondwinkel in te stellen, 
maar dan alleen voor voedselprodukten en non-
food produkten die niet duurder zijn dan 50 gulden. 
Die winkels zouden, wat de Dienstenbond betreft, 
open kunnen zijn van 16.00 tot 24.00 uur. Deze 
winkels zouden dan vooral bedoeld zijn voor de 
groeiende groep buitenshuis werkende 
alleenstaanden en tweeverdieners en dergelijke. 
Het grootwinkelbedrijf was fel tegen dit voorstel 
voor avondwinkels, omdat de gedachten van de 
Dienstenbond vooral uitgingen naar kleine 
buurtwinkels in de wijken en niet naar grote 
supermarkten. 
 
 In 1989 werd door staatssekretaris Evenhuis (VVD) 
een wetsvoorstel ingediend voor avondwinkels, 
maar dan voor winkels die ook non-food zouden 
mogen verkopen. De Dienstenbond was er tegen en 
heeft ook een protestmeeting (mee)georganiseerd. 
Door de val van het kabinet vorig jaar verdween dit 
voorstel in de la. De huidige minister van 
Economische Zaken, Andriessen, was eerst 
voorzitter van het NCW, waar ook V&D, Hema, AH 
en zo bij zijn aangesloten. Andriessen heeft eerst de 
sociale partners in de detailhandel bij elkaar gezet. 
Daar is eind maart 1990 een kompromis uit 
voortgekomen dat inhield: sluitingstijd naar 18.30 
uur en op zaterdag naar 18.00 uur. Het CNV ging in 

eerste instantie akkoord op voorwaarde dat 

 

Wat willen de voorstanders van langere openingstijden? 

1. Het grootwinkelbedrijf: De winkels zes dagen per week open van 09.00 tot 2L00 uur. Met zo 
weinig mogelijk personeel op de werkvloer. Dus veel mensen zullen tot 2L00 uur moeten 
werken. Werkgevers willen van de 38-urige werkweek af. Ze zien de verruiming tot 18.30 uur als 
een eerste stap. 

2. PvdA: Ook zes dagen per week tot 21.00 uur open. Of op meer zondagen de winkels open. Dit 
zou goed zijn voor de ekonomiese promotie van de binnensteden. Vooral Schaeffer maakt zich 
er binnen de PvdA sterk voor. 

3. D'66: Open tot 2100 uur en uitbreiding van het aantal zondagen. Een voorstel van mevrouw 
Groenman (tot 19.00 uur open) werd in de vorige kabinetsperiode verworpen, omdat het CDA 
tegen was. 

4. VVD: Openingstijden tot 21.00 uur en meerdere zondagen. 

5. Groen Links: De CPN heeft altijd een dubieuze rol gespeeld, zoals rond de instelling van de 
koopavonden (zie interview). De PPR is altijd voorstander geweest van latere sluitingstijden. 

(Het CDA zou de huidige situatie het liefst ongewijzigd laten. Waarschijnlijk vooral in verband met 
haar grote aanhang onder kleine middenstanders.) 

of kontaktpersonen. Ook veel gewone leden namen 
eraan deel, en hier en daar een enkele 
ongeorganiseerde. In ieder geval was het zo dat 
iedereen die dat wilde, aan het aktiekomitee deel 
kon nemen. Het was eigenlijk per winkel 
verschillend. Bijvoorbeeld bij AH in Wassenaar is de 
staking georganiseerd door twee leden. Bij V&D en 
de Hema ging het initiatief uit van de 
bedrijfsledengroepen. De moeilijkheid was dat de 
laatste jaren veel ouderen, onder wie ook veel 
kaderleden, op grond van allerlei regelingen 
vervroegd zijn uitgetreden. In nogal wat 
grootwinkelbedrijven zaten we dus met veel 
onervaren jonge mensen die de akties moesten 
dragen. 
 
Dat kan ook juist een voordeel zijn. 
 
Gerard: Het is ook een voordeel gebleken. Maar 
toch speelt dat jonge mensen nog niet het 
vertrouwen hadden van hun kollegaas als de oude 
kaderleden. 
 

Aktiebereidheid 
Hoe beoordeel je de deelname aan de akties in de 
diverse winkelbedrijven? 
 
Gerard: Het is voor het eerst in de geschiedenis van 
de detailhandel in Nederland dat er landelijk 
gestaakt werd. We hebben 9.000 stakers 
geregistreerd. De deelname was overweldigend. 
Bijvoorbeeld in Den Haag deed bij V&D 80 procent 
mee. Bij de Hema 85 procent. Bij de Bijenkort 60 
procent. Bij de meeste filialen van AH was de 
deelname 90 tot 95 procent. Zelfs sommige C&A-
filialen deden mee. Zoals bij C&A in Rijswijk, waar 
tien van de veertien personeelsleden staakten. Ook 
in Utrecht is bij C&A gestaakt. Die akties bij C&A 
kunnen we rustig een doorbraak noemen. 
 
In Den Haag heb ik in de eerste aktieweek een 
ochtend meegelopen met de dweilploegen en  

de openstelling op de zondag niet uitgebreid zou 
worden van vier naar acht zondagen per jaar. Het 
CNV werd later door de eigen leden en kaderleden 
teruggefloten. De Dienstenbond FNV was tegen dit 
kompromis en had zelf het voorstel gedaan van een 
tweede koopavond, winkels dicht om 18.00 uur of 
eerder en op zaterdag om 13.00 uur. De 
Dienstenbond heeft het kompromis niet getekend, 
maar eerst zijn kaderleden geraadpleegd. Die waren 
fel tegen en wilden aktie voeren. Daarna zijn de 
regionale ledenvergaderingen georganiseerd. De 
opkomst op die vergaderingen was ontzettend 
groot. 
 

De stakingen 
Kun je iets vertellen over de organisatie van de 
stakingen in de winkels? 
 
Gerard: De akties zijn in zeer korte tijd 
georganiseerd op aandringen van de kaderleden. In 
de grote winkels zijn aktiekomitees opgericht. 
Meestal bestonden die komitees uit kaderleden  
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bekend geworden om tot 18.30 uur door te 
werken met vrijwilligers. De zone-manager was 
aanwezig met videoband om dit voorstel uit te 
leggen aan het personeel. Maar na twintig 
minuten kwam 85 procent van het personeel 
naar buiten en de drie filialen zijn de hele dag 
dicht geweest. De mensen hadden blijkbaar 
weinig vertrouwen in de mate van 
vrijwilligheid, vooral op de wat langere termijn. 
Daar moet ik wel bij zeggen dat de 
bedrijfsleiding bij AH niet zo intimiderend te 
werk ging als bij V&D en P&C. Het werd aan de 
mensen overgelaten of ze mee wilden doen aan 
de staking of niet. 
 

Zogenaamde vrijwilligheid 
Wat vindt jij van de voorstellen van Albert Heijn, 
op basis waarvan er nu een akkoord is gesloten 
met de bonden? 

Gerard: Die zogenaamde vrijwilligheid stelt 
niets voor. AH laat nu al arbeidskontrakten 
ondertekenen waarin nieuw personeel zich 
verplicht tot 18.30 uur te werken (in sommige  
kontrakten staat zelfs al 19.00 uur). Door het 
grote verloop in de detailhandel zal die 
vrijwilligheid dus snel verdwenen zijn. 
Bovendien vereist dit akkoord een grote 
kontrole op de naleving ervan. Daar zet ik grote 
vraagtekens bij. Wel vind ik het gunstig dat nu 
is vastgelegd, en dus door de werkgevers 
aanvaard, dat de winkeltijden voortaan per 
CAO geregeld worden. Ik denk dat de 
ondernemers in de detailhandel nog niet klaar 
zijn met ons. Want ook over het loon bestaat 
grote ontevredenheid in deze sektor. Mijn  

indruk is dat de mensen in de detailhandel het 
jarenlange inleveren zat zijn. Lodewijk de Waal 
(voorzitter Dienstenbond FNV) vindt dat de 
lonen snel opgetrokken moeten worden. Hij 
heeft over de loonontwikkeling gezegd: "we 
zitten op een snelweg en er zijn geen afritten". 

Hoe is het akkoord beoordeeld door de leden? 
 
Gerard: Er zijn elf regionale ledenvergaderingen 
geweest; 195 leden hebben vóór het akkoord 
gestemd, 140 tegen (!), met 49 onthoudingen. 
Ik vind dat er erg weinig leden zijn opgekomen. 
Zeker als je bedenkt dat er alleen ai in Den 
Haag 70 leden waren. Van de 70 stemden 69 
tegen en 1 onthield zich! Als je een dergelijke 
kampagne inzet als bond, moetje ook zorgen 
datje een redelijk sukses boekt. De akties zijn 
veel te vroeg afgebroken. We hadden de 
vergaderingen moeten gebruiken om te 
bekijken hoe we het verder hadden kunnen 
aanpakken. Bijvoorbeeld door een nieuwe serie 
werkonderbrekingen en andere prikakties te 
organiseren. Dus meer een strategie waarmee 
je het veel langer had kunnen volhouden, 
 
Bedankt voor dit gesprek. 
 
Gerard: Voor mekaar! 
 
Koen Zonneveld  
(kaderlid Industriebond FNV) 

posters. Er werd toen nog alleen voor een paar 
uur gestaakt. Ik realiseerde me toen pas goed 
wat het betekent om het werk neer te leggen in 
een winkel. Een enorm verschil met een staking 
in de industrie! In de industrie leg je je 
gereedschap neer of je zet de machine stil. Die 
praten niet terug. Maar in winkels heb je te 
maken met klanten die je de deur uit moet zien 
te krijgen. Het is gewoon opmerkelijk dat die 
akties zo goed geslaagd zijn. Maar aktie bij C&A 
is, gezien het beleid daar, helemaal zeer 
opmerkelijk. 
 
Gerard: Maar mensen willen nu eenmaal niet 
graag geleefd worden. Er is bij C&A een OR die 
niets voorstelt. Waar nooit enig initiatief van 
uitgaat. Die OR is daar alleen maar, omdat dat 
nu eenmaal wettelijk verplicht is. Het is bij C&A 
meestal slikken of stikken. Je kunt als 
personeelslid geen ideeën inbrengen. Als je het 
ergens niet mee eens bent, dan pas je niet 
langer in 'het profiel van de zaak'. Je wordt 
geacht alleen maar 'positief' te denken. Nu we 
het toch over ondernemingsraden hebben, die 
van Vendex, AH en KBB hebben zich wèl 
uitgesproken tegen verruiming van de winkel-
sluitingswet. 
 
Hoe kwamen de akties volgens jou over op het 
publiek? Van wie hebben jullie steun ontvangen 
en was het mogelijk geweest meer solidariteit 
in andere sektoren te organiseren? 
 
Gerard: Door het publiek zijn de stakingen over 
het algemeen gunstig ontvangen. Dat bleek bij 
gesprekken met klanten voor de gesloten 
winkels en uit vele ingezonden brieven in de 
kranten. De FNV (de centrale dus) heeft de 
stakingskassen geopend om de Dienstenbond 
bij te staan. Aktieve steun is er geweest van de 
Voedingsbond (ook in verband met de bakkers 
en slagers die deze bond organiseert), van 
bestuurders en kaderleden van de Bouwen 
Houtbond en van groepen uitkeringsgerech-
tigden. De Horecabond heeft een steunverkla-
ring gestuurd, waarin ingegaan werd op het 
sneeuwbaleffekt dat langere openingstijden 
van winkels op de horeca heeft. Als de akties 
langer geduurd hadden, hadden we wei 
initiatieven kunnen nemen tot het oprichten (of 
re-aktiveren zoals in Den Haag) van 
solidariteitskomitees. 
 
Volgens de pers was de aktiebereidheid na drie 
weken tanende. 
 
Gerard: Dat is absoluut niet waar! Bijvoorbeeld 
op donderdag 26 april waren we bij AH in 
Leiden. De drie filialen van AH zouden de hele 
dag dicht gaan. We stonden er om 7.30 uur 
voor de deur. Toen was net het voorstel van AH  

Foto Chris Pennarts 

http://www.solidariteit.nl/nummers/39/inhoud.html

