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VOORwOORD
Zonder hen was Nederland een puinhoop. De ‘hernieuwers’, werknemers 

die afval inzamelen en verwerken, de straten in no time schoonvegen na 

evenementen als koningsdag en bevrijdingsdag: ze zijn onmisbaar.  

Dat geldt ook voor hun collega’s die van afvalproducten nieuwe energie 

maken in de vorm van stoom, stroom, biogas en groene diesel. hun 

maatschappelijke rol is groot. hun bijdrage aan een beter milieu is 

overduidelijk. 

Werknemers in de branche zijn het zat. Waarom? Ze willen eindelijk veilige 

arbeidsomstandigheden en echte banen in plaats van onzekere contracten. 

het is de hoogste tijd dat de cao afval & milieu aansluit bij de huidige tijd. 

en dat kán gewoon. Want het gaat, vooral bij de afvalverwerkingsbedrijven, 

heel goed. er wordt veel verdiend en flinke winst gemaakt; private equity 

bedrijven springen niet voor niets in deze lucratieve markt. 

De winst komt helaas tot stand over de ruggen van werknemers. eén op 

de vijf werkt op basis van een onzeker contract. vaak jarenlang. als ze ziek 

worden of een vast contract wettelijk in zicht komt, worden ze gedumpt. 

uitzendkrachten, gedetacheerden vanuit de sociale werkvoorziening en 

bijstandsgerechtigden die zonder loon te werk worden gesteld hebben 

recht op een echte baan, vindt de fNv. een baan met een fatsoenlijk loon, 

de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen en een volwaardig leven  

te leiden. Dat verdienen de werknemers in de afvalbranche!

Ton Heerts

Voorzitter FNV
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tRAMMELANt IN AFVALLAND
Werknemers in de afvalbranche, die vallen onder de cao 

afval & Milieu, eisen onder meer een fatsoenlijk loon, nette 

arbeidsvoorwaarden, veilige arbeidsomstandigheden én een 

‘Echte baan’. Van Echte banen is nu allerminst sprake. De 

onderhandelingen over de cao zijn vastgelopen. Werknemers  

in de afvalinzameling- en verwerking hebben de handschoen 

opgepakt en luiden de noodklok. 

De hernieuwers, actieve fNv’ers in de afval- en milieubranche, hebben hun 

mouwen opgestroopt. Nu werkgevers in de afvalinzameling- en verwerking, 

verenigd in de WeNb, weigeren afspraken te maken over het beperken 

van het grote aantal onzekere contracten, is de maat vol. Werknemers 

accepteren niet langer dat er voor velen geen zekerheid is, ondanks het 

zware, gevaarlijke en complexe werk dat zij doen. Zij willen samen een einde 

maken aan de carrousel waarin uitzendkrachten, gedetacheerden en mensen 

met een bijstandsuitkering jarenlang meedraaien zonder enige zekerheid op 

te bouwen. Zodra ze volgens de Wet werk en zekerheid of de uitzend-cao na 

een reeks losse contracten in vaste dienst zouden moeten komen, worden 

ze naar huis gestuurd. als ze ziek zijn moeten ze het zelf maar uitzoeken. van 

werknemers met onzekere contracten wordt veel gevraagd zonder dat daar 

iets tegenover staat. Dat moet afgelopen zijn,  

stellen de hernieuwers.  

flExiBElE sCHil

uit onderzoek blijkt dat vooral flexwerkers 

fysiek zwaar en gevaarlijk werk doen. De 

risico’s hiervan komen voor rekening van de 

werknemer. De werkgever trekt gewoon 

een nieuw blik uitzendkrachten open 

als ze wegens ziekte uitvallen. In de 

afvalinzameling en -verwerking werkt 

één op de vijf werknemers via een 

Werknemers met 

een onzeker contract 

werken vaak onder 

slechtere arbeids-

omstandigheden en doen 

ongezonder werk
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DE HERNIEUwERS EISEN 
 3 procent loon 
 Compensatie aBP pensioenverslechtering
 afspraken over echte banen, reductie flexibele schil
 individueel budget duurzame inzetbaarheid
 reparatie ww-verslechtering
 minimum-cao, waarbij verbeteringen op      

 bedrijfsniveau mogelijk zijn

onzeker contract. bij sommige werkgevers is de helft van het personeel 

niet in vaste dienst van het bedrijf, maar gedetacheerd of werkzaam via 

het uitzendbureau. meer vaste contracten - dat eisen de hernieuwers 

van de fNv. er is immers werk genoeg. het feit dat mensen gedurende 

tientallen jaren als uitzendkracht worden ingezet bewijst dat er ook voor 

hen structureel werk is. flexibele inzet prima! maar alleen bij ‘ziek en piek’. 

volgens cbs-cijfers (2014) werken in de totale afvalsector van de 33.000 

werknemers, 8000 mensen op een flexcontract of via detachering.  

bij de afvalinzameling is de flexibele schil het grootst: gemiddeld ruim  

21 procent. 

BraNCHE iN BEElD 

De afvalbranche is divers en kan grofweg worden ingedeeld in inzameling 

en verwerking van afval en beheer openbare ruimte (bor). het inzamelen 

van afval is tegenwoordig steeds meer gericht op het ophalen van 

gescheiden afval bij bedrijven, aan huis of op vaste locaties in de wijken. 

bij verwerking van afval staan terugwinning van grondstoffen, recycling 

en energiewinning centraal. vooral deze laatste tak is innovatief en deels 

hightech. Dat moet ook wel vanwege de maatschappelijke functie van deze 

verwerkingsbedrijven. De klimaattop in parijs heeft de lat hoog gelegd. 

het gaat goed in de afvalbranche. Inzamelings- en verwerkingsbedrijven, 

van oudsher een taak van gemeenten, zijn vaak gedeeltelijk of geheel 

geprivatiseerd. overnames en fusies zijn aan de orde van de dag. vooral  

de verwerking van afval is booming. private equity investeerders hebben de 
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branche ontdekt en steeds meer buitenlandse afvalreuzen proberen  

voet aan de grond te krijgen in Nederland. De afval- en milieubranche  

is lucratief; er wordt flink verdiend. Werknemers in de afvalbranche  

vallen onder verschillende cao’s: de cao afval en milieu services,  

de cao afval en milieu proces (beide met werkgeversvereniging WeNb),  

de cao beroepsgoederenvervoer (tLN), de cao sociale Werkvoorziening  

en de cao gemeenten. voor sommige werknemers is geen cao van 

toepassing. De werkgelegenheid in de afvalwereld is 

in beweging. uit onderzoek van tNo blijkt dat het 

aantal banen in deze branche de komende jaren 

zal toenemen, inherent aan de toename van 

recyclingactiviteiten. van de huidige ruim  

33 duizend werknemers, werkzaam in zo’n  

1500 bedrijven (cbs 2016) en dus vallend 

onder verschillende cao’s, zal een fors 

aantal binnenkort de pensioengerechtigde  

leeftijd bereiken. kansen dus voor  

jongeren via nieuwe instroom in  

deze innovatieve bedrijfstak.

De afvalbranche 

is een carrousel 

waarin uitzendkrachten, 

gedetacheerden en mensen 

met een bijstandsuitkering, 

jarenlang meedraaien 

zonder enige positie op 

te bouwen
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GEVaarlijk WErk

genoeg reden voor werkgevers om te juichen. en om winsten niet alleen 

richting aandeelhouders te laten vloeien, maar ook te investeren in goed en 

duurzaam personeelsbeleid. helaas gebeurt dat niet. Dat het werk zwaar, 

gevaarlijk en complex is, staat buiten kijf. vaste werknemers waarderen 

hun collega’s met onzekere contracten, maar zien ook de risico’s van grote 

personeelswisselingen en de gevaren die dat oplevert. 

De vaste krachten zijn in de praktijk verantwoordelijk voor het inwerken, 

instrueren en begeleiden van uitzendkrachten. Werkgevers leggen de 

verantwoordelijkheid gemakshalve op de werkvloer. 

In de periode 2011-2014 vielen er volgens de 

meest recente cbs-cijfers in de totale branche 

Waterbeheer en afvalbeheer 215 slachtoffers, 

van wie twaalf dodelijke. 
Mensen die op 

onzekere basis 

werken, zijn 

vogelvrij
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onderzoek van hoogleraar arbeidsverhoudingen paul de beer uit 2015 

(‘aDhD-arbeidsmarkt’) wijst uit dat werknemers met een onzeker contract 

vaak onder slechtere arbeidsomstandigheden werken en ongezonder 

werk doen. Dat komt onder meer omdat het voor werkgevers aantrekkelijk 

is flexibele krachten in te zetten voor zwaar, gevaarlijk en ongezond werk. 

De maatschappelijke kosten daarvan op langere termijn worden immers 

op de samenleving afgewenteld. De werkgever hoeft na afloop van het 

contract geen twee jaar loon door te betalen. De zieke werknemer moet 

bij het uWv aankloppen. met deze handelwijze ondervinden werkgevers 

nauwelijks prikkels om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De instroom in de WIa blijkt voor een onevenredig groot deel uit 

flexwerkers te bestaan. Dat geldt voor alle sectoren op de arbeidsmarkt. 

In 2014 kregen 28.681 van de 36.876 arbeidsongeschikte werknemers 

een Wga-uitkering. 16.680 van deze uitkeringen konden rechtstreeks 

aan de werkgever worden toegerekend. 6.785 werden toegekend aan 

flexwerkers. 

zWaar WErk

De branche afval en milieu is gebonden aan arboregels 

zoals de p90-norm. De norm is volgens de hernieuwers 

omstreden omdat deze tot gevolg heeft dat vooral 

uitzendkrachten tot hun dertigste jaar voor het 

zware werk van huisvuilbelader worden ingezet. 

en daarna afgedankt. De p90-norm is opgesteld 

DE HERNIEUwERS 
ooit nagedacht over waar jouw afval terecht komt nadat je het in de afvalbak 

hebt achtergelaten? dit afval komt bij ons terecht. wij hernieuwen dit afval tot 

nieuwe producten. wij maken energie in de vorm van stoom, stroom, biogas 

en groene dieselolie. wij creëren grindvervangers, meubelplaten en compost. 

we sorteren en bewerken plastic en metaal om het weer als nieuw te kunnen 

gebruiken. dat doen we zonder het milieu te belasten. de hernieuwde 

producten zijn geld waard. dat verbetert onze economie en beschermt onze 

wereld. en daar zijn we best trots op.
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om te voorkomen dat werknemers die huishoudelijk afval verzamelen 

overbelast raken. 90 procent van de mensen zou volgens deze norm 

zonder een verhoogd risico op schadelijke gevolgen deze werkzaamheden 

kunnen verrichten. De norm heeft betrekking op de zwaarte en duur van 

de belasting van huisvuilbeladers en is afhankelijk van leeftijd. De p90-

norm geldt voor afvalzakken, voor minicontainers van 240 liter en voor 

wijkcontainers van 1100 liter. Wanneer werknemers zowel als belader als 

chauffeur zijn opgeleid, kunnen ze voor beide taken worden ingezet. De 

p90-norm hanteert een schema waarbij een werknemer vanaf dertig jaar op 

een 8-urige werkdag minder zwaar en minder lang wordt blootgesteld aan 

de belasting. 

ONzEkEr WErk

De flexwerkers die in de afvalinzameling- en  

verwerking werken zijn divers. het grootste 

deel zijn oproepkrachten die via het 

uitzendbureau werken. Werkgevers bieden 

zelf ook losse contracten aan. verder 

worden veel mensen vanuit de sociale 

werkvoorziening naar afvalbedrijven 

gedetacheerd. Dat is aantrekkelijk voor 

werkgevers vanwege de subsidies die zij 

meenemen. ook gebruiken gemeenten de 

participatiewet en de daarin opgenomen 

tegenprestatie en reïntegratie om 

CIjFERS
Totaal werken in de afvalbranche (inzameling, behandeling, recycling)  

bijna 33.000 werknemers, van wie 6.000 flexwerkers en gedetacheerden.  

18 procent van de werknemers heeft een onzeker contract. 

in de afvalinzameling werken de meeste mensen op onzekere basis of zonder 

loon. Van de 10.000 werknemers, hebben zo’n 2500 mensen een flex- en 

detacheringscontract. dat is 21 procent (CBs).

Vaste werknemers 

maken zich zorgen 

over de gevaarlijke 

werkomstandigheden 

als gevolg van de inzet 

van flexkrachten
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bijstandsgerechtigden bij afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijven te 

plaatsen. Dat kost de werkgever praktisch niets. bijstandsgerechtigden 

werken zonder loon. Werknemers die op deze onzekere basis werken zijn 

vogelvrij. Zij hebben vaak geen keuze. In de interviews op de volgende 

pagina’s zeggen ze dat ze graag een echte baan met een volwaardig loon  

en een vast contract willen. Ze doen immers hetzelfde werk als hun collega’s 

in vaste dienst. 

kOOpkraCHT EN ECHTE BaNEN

Werknemers met onzeker werk leven vaker in armoede. Ze weten niet 

hoeveel salaris er aan het eind van de maand op hun rekening staat. ook 

bouwen ze minder of geen pensioen op. Daarnaast kunnen mensen met 

onzeker werk vaak geen hypotheek afsluiten of zelfs maar de vaste lasten 

van een huurwoning betalen. De hernieuwers vinden dat in een moderne 

cao afval & milieu afspraken moeten worden gemaakt om losse contracten 

om te zetten in echte banen met een loon waarvan je kunt leven. 

Zie ook:  fNV.Nl/herNIeuWers

 fNV.Nl/over-fNv/oNs-Werk/actIes-campagNes/echtebaNeN/campagNe-kkeeb
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“ik HEB zElfs EENs 
EEN CONTraCT VOOr 
ééN DaG GEHaD.”

Joshua beekmaN
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Hernieuwers aan het woord

NAAM: jOSHUA BEEKMAN
leeftijd: 44 jaar
Contract: uitzendkracht bij HVC sinds 27 jaar
Bedrijf: afvalverwerker- en inzamelaar HVC 

“al 27 jaar werk ik via randstad voor hvc. Ik werk als belader, maar  

doe allerlei klussen. Ik vind alles leuk. We zijn één grote familie bij hvc.  

In het weekeinde baal ik omdat ik niet kan werken. Ik ben heel lang belader 

geweest op ‘Wagen 12’. Dat was mijn parel. als ik een dag vrij had, ging 

ik ‘m schoonmaken. Ik werk al 27 jaar op basis van losse contracten. Ik 

heb zelfs eens een contract voor één dag gehad. toen was ‘rampenstad’ 

vergeten me op te zeggen. Ik vind het niet fijn dat ik er elke keer weer een 

aantal maanden uit moet. als ik het telefoonnummer van minister asscher 

had zou ik hem bellen. Door hem moet ik er nu tussentijds een half jaar uit. 

Dan moet ik weer solliciteren en WW aanvragen. Waar slaat dat op?  

bij hvc is werk genoeg en ik wil gewoon werken. Ze zeggen dat ik niet 

in vaste dienst word genomen, omdat ik geen groot rijbewijs heb. maar 

andere uitzendkrachten die wél hun rijbewijs hebben, komen ook niet in 

vaste dienst. 

op vrijdag krijg ik het rooster voor de volgende week. morgen ga ik 

zijladers wassen. Dat is smerig werk, omdat je het aangekoekte vuil moet 

lossteken. Ik kan er twee per dag doen. Dan ben ik heel laat thuis. Ik doe 

ook grof vuil, zwaar werk. en als we huisvuilzakken moeten ophalen, doe 

ik twee vrachten. Dat mag eigenlijk niet volgens de norm. Ik ben sterk. 

en ik kan geen nee zeggen. Ik zou graag een vast contract willen bij hvc. 

collega’s hebben een handtekeningenactie voor me gehouden. misschien 

levert dat wat op. Dat zou mooi zijn voor mij en mijn twee katten.”
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“ik HOOp Op EEN VasT 
CONTraCT. ONzEkErHEiD 
GaaT uiTEiNDElijk kNaGEN.”

DImItrI schoemaNs
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Hernieuwers aan het woord

NAAM: DIMItRI SCHOEMANS
leeftijd: 39 jaar
Contract: Na vier jaar uitzendcontracten nu jaarcontract rd4
Bedrijf: rd4 reiniging, afvalinzamelaar- en verwerker
 
“Inmiddels heb ik veel ervaring in de afvalinzameling. van 1999 tot 2011 

werkte ik als chauffeur/belader bij sita recycling maastricht. Ik was in 

vaste dienst, had mijn eigen wagen, vaste collega’s, vaste bedrijvenroutes. 

Daar hecht ik aan. De crisis eiste zijn tol; er moesten mensen uit. gelukkig 

hoefde ik niet in de WW en kon ik aan de slag bij reinigingsdienst rd4 in 

heerlen. via uitzendbureau start people. Dan begin je wel weer onderaan 

de ladder. maar ik was al lang blij dat ik werk had. Ik deed alles: containers 

laden, plastic afval en huisvuil ophalen. Nu rijd ik weer bedrijvenroutes, 

wat ik altijd heb gedaan. Ik doe dit werk met heel veel plezier. het afgelopen 

jaar moest ik er drie maanden uit, omdat het uitzendbureau me anders 

in vaste dienst had moeten nemen. Dan moet je terugvallen op de WW 

en weer solliciteren. toen ik weer terugkwam bij rd4 moest ik weer even 

een nieuwe start maken. gelukkig heb ik in februari een jaarcontract 

gekregen bij het bedrijf. Daar ben ik heel blij mee. of er een vast contract 

in zit is de vraag. Ik heb een vrouw en kind en zou eindelijk vastigheid 

willen. Ik doe mijn werk goed, rijd nooit schade, ben nooit ziek, heb goede 

beoordelingsgesprekken én heb tien nieuwe klanten binnengehaald. 

bovendien draait rd4 gelukkig heel goed; er is werk genoeg. het mooie bij 

rd4 is dat de vaste krachten solidair zijn met de uitzendkrachten. We zijn 

collega’s en zouden dezelfde positie moeten hebben. vaste krachten hebben 

meer privileges dan uitzendkrachten als het om salaris, bonus bij drie 

maanden zonder ziekmelding en overblijfvergoeding gaat. Ik hoop dat ik 

uiteindelijk vast bij rd4 kan blijven. onzekerheid gaat uiteindelijk knagen.”
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Hernieuwers aan het woord

“ik zOu HEEl GraaG 
EEN GOED lOON WillEN 
VOOr MijN WErk.”

theo keveNaar
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Hernieuwers aan het woord

NAAM: tHEO KEVENAAR
leeftijd: 37 jaar
Contract: Ex-Wajonger bij irado
Bedrijf: afvalinzamelaar irado, schiedam

“Ik zou heel graag weer aan het werk willen bij Irado. Ik heb daar als 

Wajonger gewerkt. een paar maanden geleden schopte ik tijdens het 

papier prikken in het park een balletje weg. toen kon ik gaan. Ik heb 

altijd in de afvalverwerking- en inzameling gewerkt. altijd op losse 

contracten. bij de roteb, sita, van gansewinkel en klok in rotterdam. 

omdat ik een Wajong-uitkering heb is dat voordelig voor bedrijven en 

uitzendbureaus. Nu heb ik na een proefplaatsing een halfjaarcontract bij 

sparta. Ik maak de tribunes schoon en heb laatst mijn certificaat voor 

verkeersregelaar gehaald. maar het liefst zou ik weer naar Irado gaan. Ik 

heb veel ervaring. Zowel als belader als bij het prullenbakken legen en bij 

veegwerkzaamheden. Ik vind het werk prachtig. De sfeer onder collega’s 

is echt heel leuk. al mijn vrienden zitten er. Die werken bij Irado vanuit 

de sociale werkvoorziening hier in schiedam. het is wel raar dat zij meer 

verdienen dan ik, terwijl we hetzelfde werk doen. Ik mag hooguit 250 euro 

per maand bovenop mijn Wajong-uitkering verdienen. Ik zou heel graag 

een goed loon willen voor mijn werk. en een vast contract. als ik dat heb, 

kan ik wellicht van mijn uitkering af. toen ik dertien was werkte ik in een 

bakkerij. Door het tillen van zware kratten is mijn rug vergroeid. Ik ben voor 

80 à 90 procent afgekeurd. maar met een korset en veel pijnstillers kan ik 

prima werken. Dat heb ik de afgelopen jaren wel bewezen. Ik ben nergens 

te beroerd voor en altijd vrolijk. Ik snap niet waarom je ondanks dat je je 

werk goed doet, tóch niet in vaste dienst mag komen bij een bedrijf. Dat 

klopt toch eigenlijk niet?”
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Hernieuwers aan het woord

“MET EEN VasT CONTraCT is 
HET MOGElijk EEN TOEkOMsT 
Op TE BOuWEN.”

YourIe stIeLs



Puinboek     19

Hernieuwers aan het woord

NAAM: YOURIE StIELS
leeftijd: 26 jaar
Contract: uitzendkracht bij rd4 sinds zeven jaar
Bedrijf: rd4 reiniging, afvalinzamelaar- en verwerker
 
“het deed me goed toen ik van reinigingsdienst rd4 in heerlen mijn 

groot rijbewijs mocht halen. Dat dat mocht. De eerste vier jaar dat ik via 

start people bij rd4 werkte, was ik belader. collega’s zijn leuk, de sfeer 

is goed. Nu ik sinds twee jaar chauffeur/belader ben, is het werk meer 

afwisselend. Ik vind het hartstikke leuk. Dat is ook de reden dat ik niet weg 

wil bij rd4. Ik werk veel over en doe er alles aan een vast contract bij rd4 

te krijgen. maar ik heb er geen invloed op. als chauffeur dacht ik meer 

kans te maken. er is bovendien genoeg werk. met een vast contract is het 

mogelijk een toekomst op te bouwen. Ik wil een gezin, een huis. Werken 

op uitzendbasis vind ik veel te onzeker. als het goed is krijg ik in mei een 

jaarcontract via het uitzendbureau. als belader heb ik twaalf contracten van 

drie maanden gehad. vervolgens heb ik twee keer een halfjaarjaarcontract 

van het uitzendbureau en rd4 gehad. Ik moest er één keer drie maanden 

uit. Na dit jaarcontract moet ik er een half jaar uit. Zo ga je maar door. Ik 

ben altijd veertig uur aan het werk geweest. bij een ander bedrijf begin ik 

weer van voren af aan. Nu heb ik iets opgebouwd en kan ik laten zien dat ik 

het waard ben om in dienst te worden genomen. het zal toch ooit wel eens 

gebeuren? Ik heb zeven jaar ervaring, ken alle routes, alle straten en ben 

gemotiveerd. en ik zou ook graag de overblijfvergoeding en de bonus voor 

niet ziekmelden willen. het steekt soms, dat vaste krachten die wel krijgen.” 
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Hernieuwers aan het woord

“Na zEVENTiEN MaaNDEN 
WErkEN zONDEr lOON, krEEG 
ik als BElONiNG EEN Halfjaar-
CONTraCT Bij raNDsTaD.”

theo peuteN
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Hernieuwers aan het woord

NAAM: tHEO PEUtEN
leeftijd: 57 jaar
Contract: Ex-tegenprestatie en -uitzendkracht bij irado
Bedrijf: afvalinzamelaar irado schiedam
 
“Ik heb sinds mijn veertiende gewerkt. De langste periode bij edah: dertig 

jaar. In 2008 ging edah failliet en werd ik ontslagen. Na drie jaar WW 

belandde ik in de bijstand. In het kader van de tegenprestatie kon ik aan 

de slag bij Irado. Dat hield in: 32 uur per week werken voor mijn uitkering. 

eerst in het groen. Daar heb ik ook certificaten voor gehaald. Later in de 

reiniging. het is prachtig, zelfstandig werk. Je rijdt om half acht ’s morgens 

weg en bent om kwart voor vier weer terug. prullenbakken legen, papier 

prikken. alleen de hondentoiletten schoonmaken is smerig. De vaste 

krachten lieten dat ons, ‘de schielanders’, doen. Na zeventien maanden 

werken zonder loon kreeg ik als beloning een halfjaarcontract bij randstad. 

en dus een normaal loon. het was prettig om gewoon, net als je collega’s, 

betaald te krijgen voor het werk dat je doet. vervolgens heb ik bij Irado nog 

via losse seizoenscontracten gewerkt. Dan werk je van maart tot oktober 

en ga je er vier maanden uit. Ik zit nu weer zonder werk en dus weer in de 

bijstand. Ik hoop dat ik weer via het uitzendbureau bij Irado aan de slag 

kan. maar er werken ook veel mensen van de sociale werkvoorziening; die 

krijgen voorrang en nemen allerlei subsidies mee. vorige week knapte er 

iets. Ik solliciteerde voor het uitzendbureau bij de roteb. Werd ik afgewezen 

omdat ik zelfstandigheid miste. onzin, ik ben gewoon te oud. Ik wil zo graag 

werken; ik accepteer alles. Desnoods werk ik een tijdje gratis om mezelf te 

bewijzen. Zekerheid en een echte baan heb ik uit mijn hoofd gezet. het erge 

is wel dat je financieel naar de klote gaat, je teert steeds meer in.”
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Feiten en fabels

FEItEN EN FABELS FLExwERK 

Werkgevers van afval- en milieubedrijven, verenigd in de WENb, 

zeggen goede redenen te hebben om de grote flexibele schil van 

uitzendkrachten en gedetacheerden uit de sociale werkvoorziening 

of de bijstand te behouden. Dat schrijven zij in een notitie ‘Analyse 

werkgelegenheid in het kader van ‘echte banen’ van 23 februari 

2016. Onzin-redenen, vindt de fNV. Gemiddeld werkt één op de 

vijf werknemers in de afvalinzameling en -verwerking op onzekere 

basis. in sommige bedrijven is zelfs de helft niet direct in dienst 

bij de werkgever! Niet nodig! De fNV pleit voor Echte banen en 

zekere contracten. feiten en fabels op een rij.

P90-NORM

WENb: “De p-90 norm dicteert de werkbelasting van de beladers. Direct 

met het bereiken van de leeftijd van dertig jaar daalt de arbeidsprestatie 

aanzienlijk. bedrijven kiezen ervoor beladers flexibel in te huren. veelal wordt 

deze inhuur gecombineerd met uitgebreide opleidingstrajecten (rijbewijs). als 

werkgevers deze groep niet flexibel inzetten, loopt de formatie vol en worden 

de risico’s bij de oudere werknemers neergelegd.”

fNV: Dit is wel heel schunnig. op deze manier werken uitzendkrachten zich 

kapot tot hun dertigste of veertigste en vallen daarna terug op een uitkering. 

onderzoek wijst uit dat werknemers met een onzeker contract onder slechtere 

arbeidsomstandigheden werken en ongezonder werk doen. voor werkgevers 

is het inschakelen van uitzendkrachten aantrekkelijk. De maatschappelijke 

kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid op langere termijn worden 

immers afgewenteld op de samenleving. 

PIEK & zIEK
WENb: “opvang door inzet van flexibele krachten in tijden van 
piek en bij ziekte.” 
fNV: Dit argument is niet valide, omdat flexkrachten structureel 
worden ingezet bij reguliere werkzaamheden. sommigen werken 
al tientallen jaren bij hetzelfde bedrijf. als uitzendkracht. een 
groot bedrijf kan overigens ook iets meer mensen aannemen om 
problemen op te vangen.
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Feiten en fabels

SEIzOENSINVLOEDEN

WENb: “De werkzaamheden in het beheer openbare ruimte zijn sterk seizoensafhankelijk. 

Inherent daaraan zijn de pieken en dalen in de bezetting. Dit betekent dat met een flexibele 

schil wordt gewerkt voor de pieken, waarmee de werkgelegenheid voor de bestaande 

populatie wordt gewaarborgd.”

fNV: seizoenswerk, bijvoorbeeld in parken en plantsoenen, is geen piekwerk, maar werk 

dat gewoon van maart tot en met oktober loopt. In de andere maanden zijn er voldoende 

andere werkzaamheden (bijvoorbeeld strooien, vegen, sneeuwruimen). het zou van 

een goede bedrijfsvoering getuigen als werkgevers deze werkzaamheden inplannen en 

eventuele bedrijfsrisico’s niet afwentelen op uitzendkrachten en gedetacheerden. 

SPECIALIStISCHE FUNCtIESWENb: “vooral in milieu proces (verwerking van afval red.) 
is er tijdelijk werk voor specialistische kennisgebieden. Dit tijdelijk werk wordt tijdelijk ingezet door middel van de flex.” 
fNV: het gevolg hiervan is dat deze kennis nooit binnen het bedrijf wordt opgebouwd. een verlies voor innovatieve ontwikkelingen. een gemiste kans. 

OVERStAP NAAR zIjBELADERS
WENb: “bedrijven en opdrachtgevers kiezen vanuit oogpunt van arbo en kosten voor zijbeladers. ook gaan veel gemeenten over op ondergrondse containers. Die werkzaamheden zijn minder arbeidsintensief. tot het moment van de overstap wordt veelal gewerkt met uitzendkrachten. Dit om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid voor de bestaande formatie straks kan worden behouden.”

fNV: afvalbedrijven zijn in transitie en de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn niet duidelijk. Door de inzet van uitzendkrachten wordt het bedrijfsrisico bij de werknemer gelegd. hoe lang gaat deze tussenfase duren? hoe wordt de vereiste vakkennis vastgehouden? 

EIGENRISICODRAGER ww
WENb: “vanwege het WW-risico dat 

eigenrisicodragers hebben, wordt 

meestal voor het aanbieden van 

een arbeidsovereenkomst gebruik 

gemaakt van flexibele inzet.” 

fNV: De werkgever onttrekt zich 

aan het risico om bij werkloosheid 

de kosten voor de WW-uitkering te 

betalen door gebruik te maken van 

flexibel personeel dat elders op de 

loonlijst staat en dat zo weer geloosd 

kan worden. De kosten die daarmee 

zijn gemoeid, komen voor rekening 

van de overheid en collectieve 

voorzieningen. De werkgevers 

zijn spekkoper. Zij betalen als 

eigenrisicodrager geen WW-premie. 
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wORD LID VAN DE FNV!
Wil je als werknemer invloed hebben op je loon en arbeidsvoorwaarden? 

praat dan mee en word lid van de fNv. samen strijden we voor een 

goede cao afval & milieu. Dat is nodig, want werknemers hebben recht 

op een fatsoenlijk loon, goede arbeidsvoorwaarden, meer echte banen 

en maatregelen om werknemers fit en goed opgeleid te houden. voor de 

eerste vier maanden betaal je € 25, daarna maximaal € 16 per maand.

DE VOOrDElEN: 

 Gratis juridisch advies en loopbaanbegeleiding

 samen maken we ons sterk voor een goede cao 

 Hulp bij je belastingaangifte

 rechtsbijstand bij arbeidsconflicten

 Tot € 70 belastingvoordeel per jaar door aftrek contributie

 invloed op je eigen arbeidsvoorwaarden

kijk Op fNV.Nl/liDMaaTsCHap/liD-WOrDEN

VOOR MEER ECHtE BANEN 
MEt zEKERHEID, KwALItEIt 
EN KOOPKRACHt
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Feiten en fabels

COlOfON

uitgave fNv pers in opdracht van fNv

Eindredactie en tekst pien heuts

fotografie schols fotografie en film, Nationale beeldbank

Vormgeving De kade

Meer informatie fnv.nl/hernieuwers

Contact hernieuwers@fnv.nl

Druk ecodrukkers

Oplage 1500

© fNv, mei 2016
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Feiten en fabels

fNV.Nl/herNIeuWers

fNV.Nl/over-fNv/oNs-Werk/actIes-campagNes/echtebaNeN


