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Laten we wel zijn - boekbesprekingen 

Kiezen voor mens en milieu 
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H 

ET EERSTE GAAT over "Beroepsziek- 

ten, vroeger en nu" en bespreekt in 

een historiese vergelijking de verander- 

de, maar bepaald niet verminderde, risikoos 

in een achttal beroepen. Het tweede is een 

verslag van een onderzoek naar de positie 

van "Zelfstandigen zonder personeel in de 

bouw" en de gevolgen van de sterke groei 

van deze groep voor de CAO en de werkgele- 

genheid. Het derde boekje - "Snel weg: 

goederenvervoer, arbeid en milieu" - 

beschrijft de (verdere) expansie van de 

transport- en distributiesektor en de 

ingrijpende effekten daarvan op de kwaliteit 

van het leven. 

Nieuwe risikoos 
In het portret van de vuilnisman, die 

overigens dagelijks 21 kilometer loopt en 

tussen de 11 en 14 duizend kilogram 

huisvuil tilt, staat na de schets van een 

aantal verbeteringen door de jaren heen een 

tekenende zin: "Anderzijds toont de geschie- 

denis van de arbeidsomstandigheden van de 

vuilnisman aan dat met de introductie van 

een nieuwe techniek steeds weer nieuwe 

arbeidsrisico's binnenslopen." We zien dat 

bijvoorbeeld ook bij de buschauffeur. Het 

materieel is de laatste jaren aanzienlijk 

verbeterd, de stoelen zijn gezonder en de 

bussen "remmen soepel, ze zijn een stuk 

veiliger, er is airconditioning waardoor je 's 

zomers niet meer de cabine uit drijft van de 

hitte en 's winters de ramen minder 

beslaan." Daar tegenover staat de werkdruk 

en de wegvallende hersteltijd: "Het is 

rijtijden, rijtijden en nog eens rijtijden wat de 

klok slaat. We hebben geen tijd meer om 

voor een passagier een straat op te zoeken 

op de plattegrond." 

Bij andere in beeld gebrachte beroepen 

worden de 'nieuwe risikoos' geïllustreerd 

aan de gezondheidschadelijke werking van 

chemiese stoffen. Bijvoorbeeld de wegwer- 

ker (bitumen als bindmiddel in het asfalt), 

kapster (organiese oplosmiddelen in onder 

andere haarlak), beeldend kunstenaar (lijm, 

kunsthars, verfbaden) en de bol lenteier 

(bestrijdingsmiddelen). 

Een mooi en betrokken geschreven boekje, 

ondersteund met fotoos van 'toen en nu'. 

Niet diepgravend, wel vol dagelijkse 

eva ringen van mensen die vertellen over de 

verbeteringen en verslechteringen in hun 

werk. 

Zelfstandigen zonder personeel 
In de bouw is de laatste jaren een flinke stijging 

te zien van het aantal 'zelfstandigen zonder 

personeel' (ZZP-er). Van 10.371 inschrijvingen 

bij de Kamer van Koophandel in 1987 naar 

15.611 in 1993 (50 procent meer in zes jaar). 

Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Cijfers 

uit 1991 geven aan dat de helft van het aantal 

ondernemingen in het partikuliere bedrijfsleven 

de ZZP-status heeft (groei in de periode 1983-

1991: 24,6 procent). Ondernemend en 

regerend Nederland ziet dat als een zegetocht 

van het vrije ondernemerschap. Van ongeveer 

de helft van deze 'startende ondernemers' is de 

keuze voor deze ekonomiese positie echter niet 

vrij. Ze kunnen 'gedwongen ondernemers' 

genoemd worden, "om een uitkering te 

ontlopen, men is werkloos of dreigt het te 

worden door ontslag of aankomend 

faillissement van de werkgever." De wijziging in 

de vestigingswetgeving per 1 januari 1996 zal 

deze ontwikkeling bevorderen, ook omdat 

'zelfstandigen' in vergelijking met werknemers 

een aantal belastingvoordelen hebben. De 

sterke opkomst in de bouw heeft onder andere 

te maken met de toegenomen arbeidsdeling, 

onderaanneming en uitbesteding. 

ZZP-ers zijn noch werknemer, noch onderne-

mer. Hoewel ze zich voor hun belangenbe-

hartiging oriënteren op de ondernemersorga-

nisaties, blijken deze organisaties geen 

belangstelling voor hen te hebben. Hetgeen in 

schril kontrast staat met het gretig gebruik van 

ZZP-ers. Ze hebben namelijk geen moeite om 

werk te vinden. Logies, want ongeveer de helft 

werkt onder de prijs, velen maken weken langer 

dan 40 uur, 20 procent zelfs meer dan 60 uur, 

en nemen in vergelijking met de CAO minder 

vakantie op. Zo hollen ze de CAO uit, verdringen 

werkgelegenheid en "Aangezien zij geen 

premies betalen voor verschillende fondsen in 

de bouw (waaronder de vakopleiding) dalen de 

premie-inkomsten en wordt het draagvlak voor 

de sociale voorzieningen in de bouw kleiner." 

Opvallend is dat de meeste ZZP- ers, vooral de 

ouderen, erg slecht verzekerd zijn. Dit is één van 

de redenen waarom ze goedkoper zijn en op 

korte termijn netto evenveel of meer 

overhouden dan een werknemer. 

In dit verkennend onderzoek wordt geen 

oplossing geboden. Wel wordt gedacht aan een 

premieheffing voor ZZP-ers, zoals die in de 

schildersektor bestaat. Daarmee zou de 

aantasting van het financieringsdraagvlak van 

bedrijfstakorganen teruggedrongen kunnen 

worden. 



- 2 - 

 

 

Een zeer nuttig onderzoek in opdracht van de 

Bouw- en Houtbond FNV, Zuid-Holland. De 

ontregeling van de arbeidsverhoudingen die zich 

niet tot de bouw beperkt, wordt met veel cijfers 

blootgelegd. De verplaatsing van risikoos door 

de 'echte' ondernemer naar de 'nieuwe 

zelfstandigen' wordt overduidelijk. Voorzover 

deze vorm van dynamies 'self employment' 

(werknemerskapitalisme) beoogd wordt door 

bijvoorbeeld de Industriebond FNV, mag deze 

ontwikkeling als een waarschuwing gelden. 

Nederland Distributieland 
De leuze "Herrijzend Nederland" van na de 

tweede wereldoorlog is de laatste jaren 

opgevolgd door "Nederland Distributieland". Een 

giganties infrastruktuur-projekt, waarin Schiphol 

de toegangspoort tot Europa en Rotterdam via 

het 'Ontwerp Havenplan 2010' een super-haven 

moet worden. De Betuwelijn is daan/oor 

onmisbaar, evenals europese distributiecentra 

en niet te 

vergeten tunnels en wegen. In "Snel weg" 

worden deze "wilde logistieke plannen" in het 

eerste hoofdstuk op de snijtafel gelegd. Te 

midden van de voorspellingen over de explosieve 

toename van kontaineroverslag en 

luchtvaarttransport, springt het wegtransport 

(gemeten in tonnages) eruit. De minder 

groeiende binnenvaart wordt bijna ingehaald en 

het vervoer per spoor blijft ondanks een 

verdubbeling een zorgenkindje. Deze 

verwachtingen leiden er niet alleen toe dat de 

verzieking van het milieu doorettert, maar ook 

dat de nationale milieubeleidsplannen (NMP, 

NMP-plus en NMP-2) niet gerealiseerd worden. 

"Nederland Distributieland" wordt ook 

aangeprezen via allerlei toekomst-scena- rioos 

die een spektakulaire groei van de 

werkgelegenheid voorspiegelen. Een grondige 

analyse van die gissende scena- rioos laat zien 

dat die groei in arbeidsjaren zwaar tegenvalt, 

onder andere omdat "men 

tendensen als meer deeltijdwerk, arbeids-

duurverkorting bij verlenging van bedrijfstijd, en 

dergelijke (...) meerekent." Behalve op de 

kwantiteit wordt ook ingegaan op de kwaliteit 

van het werk. Wat dat betreft staat in het derde 

hoofdstuk een zeer interessante paragraaf over 

de 'industribu- tie', de assemblage van 

produkten in distributiecentra voor 

opdrachtgevers. Een "uitdijend segment", met 

veel uitbesteding, detachering en uitzendwerk 

voor internationale markten. Vooral eenvoudige 

assembla- ge-arbeid, herhalend en monotoon. 

"Via de omweg van het transport en de 

distributie krijgt Nederland een deel van de 

verloren industriële arbeid terug. Het lijkt een 

'nieuw' terrein voor vakbondswerk." In "Snel 

weg" wordt een pleidooi gehouden voor het 

alternatief van een 'trendbreukscenario', waarin 

aan de bescherming van het milieu voorrang 

wordt gegeven door beperking van produktie en 

konsumptie. Onder het motto: "Alle vakbonden 

zullen hun strategie moeten herijken" betekent 

dat voor het beleid van de vakbeweging: 

terugdringing van de vervoersbehoefte en 

verschuiving van de vervoersstromen. In het 

algemeen houdt dit in: aanzienlijk minder groei 

van het wegvervoer, meer binnenvaart en 

vooral meer spoor. "Anders is ons milieu 

SNELWEG." 

Een boekje met een schat aan gegevens, 

overzichtelijk vastgelegd in tabellen en 

grafieken. Hier en daar zelfs overstelpend, ook 

omdat de bronnen niet altijd even duidelijk zijn. 

Het milieu-alarm is overtuigend, evenals het 

appèl aan de vakbeweging. Jammer dat de 

vraag onbeantwoord blijft hoe het pleidooi voor 

produktie- en konsumptiebeperking zich 

verdraagt met de logika van de markt. 

Hans Boot 
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