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Over tramkondukteurs en de banenpool 

Toch nog een grote kerstboom 

Twee dagen voor kerst 1994 kregen de 

tramkondukteurs van het Gemeente- 

vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam het 

verlossende woord uit Den Haag: 'jullie 

komen toch nog in vaste dienst'. Een 

Dickens-sprookje met een cyniese 

ondertoon. 

I 

N DE AFGELOPEN twee jaar waren de 

170 kondukteurs en konduktrices, allen 

na een langdurige periode van werkloos- 

heid, in dienst gekomen bij de banenpool. 

Zoals bekend is dat een regeling waarbij 

mensen vast op het minimumloon geprikt 

zitten, geen CAO hebben en geen pensioen. 

Aanslag op de toeslag 
Eind 1993 had de voormalige minister De 

Vries bedacht dat een deel van de mensen 

in de banenpool het eigenlijk nog veel te 

goed had. Namelijk de mensen die hun 

'additionele' arbeid verrichten in (zeer) 

onregelmatige diensten. Dus besloot hij dat 

alle vormen van toeslagen op het schandalig 

lage minimumloon verboden moesten 

worden. Dan zouden die banenpoolers 

gestimuleerd worden door te stromen naar 

een 'reguliere' baan. 

De meeste mensen in de banenpool willen 

natuurlijk niets liever dan een 'normale' 

baan met bijbehorend CAO-loon, maar 

helaas worden zij gekonfronteerd met het 

vervelende feit dat er alleen al in Amster- 

dam (volgens de officiële cijfers) 85.000 

werklozen zijn. 

Geen makke schapen 
Gelukkig bleek in de loop van het vorig jaar 

dat de mensen in de banenpool niet van 

plan waren zich als makke schapen door 

christen-demokratiese of sociaal-demokratie- 

se ministers te laten ringeloren. Gesteund 

door de AbvaKabo kwamen zij in verzet. In 

de eerste plaats tegen de dreigende 

afschaffing van de toeslagen, maar ook 

tegen het armzalige bestaan in de banen- 

pool en voor een verbetering van hun 

situatie. In oktober werd er een massale 

werkonderbreking georganiseerd en gedreigd 

met stakingen. De groepen die direkt 

bedreigd werden door een korting op hun 

salaris, waren naast de kondukteurs: de 

stadswachten, de flatwachten in de Bijlmer 

en een zestigtal mensen op verschillende 

kleinere projekten. Het resultaat is voor 

deze groepen niet geheel gelijk, maar door 

de akties hebben zij wel allemaal hun 

toeslag behouden. Zij krijgen nu een 'Melkert-

baan', die maximaal 120 procent van het 

minimumloon oplevert. 

Bijzondere positie 
De positie van de kondukteurs was in 

meerdere opzichten bijzonder. Toen het projekt 

met de kondukteurs bij het GVB begon, werd 

met de gemeente de afspraak gemaakt dat zij 

per 1 januari 1995 een vaste baan in de 

'normale' loongroep 3 zouden krijgen of dat 

anders het hele projekt zou worden stopgezet. 

Veel problemen hadden natuurlijk voorkomen 

kunnen worden, als de AbvaKabo destijds voor 

mekaar had willen of kunnen krijgen dat die 

kondukteurs meteen een vaste baan hadden 

gekregen. Nu hebben ze afgelopen december 

een slopende tijd gehad en is er vreselijk met 

hen gesold. Bovendien betekent het behaalde 

resultaat dat de ruim 500 kondukteurs die de 

komende tijd nog moeten worden aangeno-

men, formeel wel in schaal 3 komen, maar op 

basis van een Melkert-baan. De positie van de 

170 was niet alleen bijzonder vanwege een 

afspraak met de gemeente, maar ook omdat zij 

werken bij een bedrijf met een sterke 

vakbondstraditie, waar stakingen direkt 

zichtbaar en voelbaar zijn voor het publiek. Het 

vaste GVB- personeel begreep heel goed dat 

het ook in hun belang was dat de kondukteurs 
in vaste dienst zouden komen. 

Massawerkloosheid 
Het bestaan van de banenpool is één van de 

gevolgen van de schrikbarende, struktu- rele 

werkloosheid van de huidige periode van het 

kapitalisme. De winsten stijgen snel de 
afgelopen jaren, maar de ekonomiese 

groei en de werkgelegenheid blijven daarbij 

ver achter. Alom worden bestaande banen 

afgebroken en werkloosheidsstatistieken 

vervalst. Een mooie gelegenheid voor de 

ondernemers en hun overheden om lonen te 

drukken en arbeidsvoorwaarden te verslech-

teren. 

ledereen praat intussen over 'werk, werk en 

nog eens werk'. We worden natuurlijk belazerd 

waar we bij staan. Want over de echte 

oplossingen voor de werkloosheid - een grote 

en algemene arbeidstijdverkorting met behoud 

van loon, strijd tegen overwerk en tegen 

overmatige werkdruk en het scheppen van 

sociaal nuttige en volwaardige banen - wordt 

niet gesproken. Liever wordt een zeer 

ingewikkeld, ondoorzichtig en onzeker geheel 

van werkgelegenheidsprojek- ten op touw 

gezet, waarvan de banenpool een onderdeel 

vormt. Dat wekt de indruk dat er iets wordt 

gedaan en het geeft goedkope 

arbeidskrachten. 

Het is allemaal een kwestie van maatschap-

pelijke keuzes, maar de verantwoordelijke 

bestuurders geven er de voorkeur aan zich te 

verschuilen achter 'de markt' of achter de 

besluiten van andere instanties. 

Het is een mooi resultaat van strijd dat de 

kondukteurs en konduktrices nu in vaste 

dienst komen en dat de anderen de aanval 

op hun toeslagen hebben weerstaan. Het is 

mooi dat die konduktrice nu "toch nog een 

grote kerstboom voor haar oude moeder kon 

kopen". 

Maar het blijft dweilen met de kraan open 

zolang de vakbeweging de strijd voor radikale 

oplossingen niet aan wil gaan. 

Peter Pycke 

(AbvaKabo) 


