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HETNIEUWS VAN ONsIAND

door Ertan Basekin en
.Martin Visser
AMSTERDAM .Werkge-

vers zijn absoluut niet
bang voor massale stakingen. En als het bedrijfsle, "én" zijn zin niet krijgt,
'dan kunnen de.vakbonden een nieuwe cao wel
op hun buik s'êhrijven.
De werkgevers' schuiven
alle dreigementen van de
vakbond zelfverzekerd terzijde. "Ik ben niet bang",
zegt voorman Fried Kaanen
yan Metaalunie. "Onze medewerkers zullen, zeggen:
staken moeten we niet
doen."
De Financiële Telegraaf
sprak exclusief, met drie
werkgeversvoorzitters, van
de bouw, de metaal en de supermarktbranche.
In deze
drie sectoren werken circa
700.000 werknemers.
Zij maken duidelijk dat
het hen menens' is: seniorendagen. toeslagen en andere verworven rechten uit
.het verleden moeten op de
helling. Volstrekt ouderwets, vinden de werkgevers.
De cao-ruzie in deze sectoren is exemplarisch voor
de commotie in de polder.
Tal van werkgevers lopen
stuk op de FNV die vasthoudt aan een looneis van
3% en niet meegaat in de
wens van bedrijven om een
flexibele en moderne cao af
, te spreken.

Voor de, elfde keer trappen in
de Amsterdam ArenA vanavond
De Toppérs af. Hittrio Gerard
Joling, Rene Fro.ger en-Jeroen
van der Boom (v.l.n.r.), die De '
Telegraaf exclusief een kijkje
gunden in het decervan het
stadion, ontvangen voor hun
tropisch getinte 'Crazy Summer
Edition' dit en volgend w~èkein-

DFT

de maar liefst 340.000 toeschouwers. "Het concept van
' De Toppers is hetzelfde gebleven, maar na tien jaar hebben
iNe wel gemeend dat ons reper'loire nóg 'breder mocht zijn",
vertelt bedenker Froger. "We
ontvangen nationale en internationale artiesten, zoals de
megapopulaire Spaansé zanger
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David Bisbai; Clouseau; The
Village People, Roxeanne en
Andre !:lazesjr. en Barry Hay
van de,Golden Earring."
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lever ..een cao

van Duijn

olgens banken enbeleggingsPpÏJ.·.e.nis.·
maat.s.Ch.'a
.
·.btlleggell.
h. et ...n.U...d•....
.·e...·Bij
.t.l.l.l·d.
om in aandelen
te •..
sommige krijgje zelfs een startpre~'
mie. Ook kranten en tijdschriften
wijzenons op de voordelen vanbeleggen en geven tips hoe dit aan te pakken. Spreiden, is meestal het dévies;
Waarom komt men nu met deze
- aanbevelingen en niet bijvoorbeeld
zes jaar ge1eden? Toen stond de AEX
op 250, nu op het dubbele ..Toen stond
de Amerikaanse S&P500-index op
900, nu op 2100. Bezien vanuit de
stelregel dat je laag moet kopen en
hoog moet-verkopen, zouden adviseurs particulieren nu eerder moeten
aanbevelen aandelen van de hand te
doen dan om ze aan te schaffen.
Maar zo gaat het eigenlijk nooit. De
lange ervaring leert dat partlculierè
beleggers veelontvankelijker
zijn
voor aankoopadviezen nadat d,~ koersen al een tijd zijn gestegen dan nadat
ze fors zijn gedaald. Zesjaar geleden,
in mei 2009, stond de AÉX op ongeveer de helft van het niveau van het

V
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Beter nieuws echte
'"
economie
moet nu
koersen stuwen
,

"

jaar daarvoor. De-economie zatin de
diepste-rèêessiê sinds de jaren dertig.
Er was onzekerheid over hoe de bankencrisis Zou aflopen. Maar achteraf
gezien washet wel een heel-goed
moment om in aandelen te beleggen.
Nu, Zes jaar later, lijkt het econo- .
misch herstelin Europa eindelijk een
beetje op gang té komen. Bedrijven 1
profiteren van de extreem lage rente,
van de lage olieprijs en van de goedkope euro. Dus lijkt beleggen in aandelen aantrekkelijk. Maaral dat goede
nieuws zit allang iri de-koersen verwerkt. Koers-winstverhoudingen
zijn
aan dehoge tot zeer hoge 'kant, waarbij nog eens komt dat de winsten per
aandeel bij' veel bedrijven kunstmatig
zijn opgekrikt door het massaal inkopen van eigen aandelen, vaak mèt
spotgoedkoop geleend geld.
De aankondiging van.tkwantttatieve
verruiming' (lees het opkopen van
obligaties) door de ECB, op 22januari,
leidde onmiddellijk totkoersstijgingen op de Burepese beurzen, Maar in
april was dit effect al uitgewerkt. Nu
, moet er beter. nieuws uit de echte
eeènomie komen om de km~rsen verder optestuwen.Valtdat betere
nieuws ook te verwachten? DatIs
geheelonzeker.
De economieën van
opkomende Janden zwakken af. De '.
Amerikaanse conjunctuur zit dicht
tegen zijn top. De industriële productie in de VS is voor de vijfde achtereenvolgende maand is gedaald.
De vraag is dus of het welzo verstandig is om nu ill aandelen t~ stappen, zeker.met de wetenschap dat de
slechte maanden van het jaar nu zijn
aangebroken. Sinds 1947 heeft de
periode mei t/m november op de
Amsterdamse beurs een koersresultaat van gemiddeld min 0,4% opgeleverd. Wie nu gaat beleggen, heeft de
historie niet aan zijn zijde.
Dit alles maa}{t Qet er voor d~ beleg~
gel' niet gemakkelijker op, nu de ECB
het beleggen in obligaties tot een zeer
riskante operatie heeft gemaakt en
sparen vrijwel niets meer oplevert.
Toch is niet winnen beter dan verli~zen.
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Werkgevers zijn het verzet van
de FNV helemaal beu. De arbeidsvoorwaarden móeten anders: moderner en flexibeler.
Dat willen niet alleen de ondernemers zelf, maar ook de werknemers, betogen bouwers, metaalbedrijven en supermarkten.
door Ertan Basekin
en Martin Visser

etzit ze hoog. Dat
blijkt al snel tijdens dit bijzondere
groepsinterview.
Maxime
Verhagen, Patricia Hoogstraaten en Fried Kaanen,
drie
werkgeversvertegenwoordigers, zijn hoogstpersoonlijk naar de redactie
van De Financiële Telegraaf
gekomen om te praten over
de cao-strijd. De cao móet
echt anders, zeggen ze in
koor.
Maar vakbond FNV leeft
in het verre verleden, con- .
stateren zij. En daardoor is
er alleen maar ruzie. De supermarkten hebben al twee
jaar geen nieuwe cao meer,
de bouwonderhandelingen
lopen moeizaam. En in de
metaal is het overleg geklapt. Stakingen dreigen.

H

FNV-voorzitter Heerts zei in
deze krant dat u doelbewust
uit bent op een confrontatie.

Verhagen
(pakt. uitge- Werkgeversvertegeriwoordigers Fried Kaanen (I.), Maxime Verhagen (m.) en Patricia Hoogstraaten (r.) vinden huidige cao
knipte artikel erbij): "Ik las
niet telkens het oude boekje
dit interview met verbaaan seniorendagen waar je
Hoogstraaten: "Die is onzing. Wij zijnabsoluut niet pakken en zeggen: bladzijde
never nooit gebruik van zal
vermijdelijk. Op een vrij-"
uit. op confrontatie.
We y, zesde zinnetje van onde:
maken."
dagavond heb je een helehechten aan een cao en ren, daar gaan we twee punboel mensen nodig. Maar
procent
9000 bouwwerkgevers zit- ten veranderen. Je moet kij- Hoe stelde FNV zich op in de
diezelfde mensen heb je
looneis
ten te wachten op een posi- ken naar de huidige maatniet op maandagochtend
metaal?
vakbond
schappij. Onze sector is niet
tieve uitkomst. Ik zou tegen
nodig. We hebben dan ook
Kaanen: "Ik heb het geFNV
Heerts willen zeggen: kom meer de sector van dertig
twee categorieën werknevoel dat er een tweede agenalsjeblieft mét ons praten in .jaar geleden. En de werkneda speelt die we nauwelijks
mers. Vaste medewerkers
mer die er rondloopt, is niet
plaats van óver ons."
. die hun carrière willen makennen. IK denk dat die al
meer die van dertig jaar ge- een jaar geleden is ingezet:
ken in de branche. En veel
leden."
.Zoekt Heerts zelf de
jongeren die bij ons een bijde FNV wil per se 3% meer
procent
Verhagen: "In 2008 hadconfrontatie?
loon"
baan hebben. Die hebben
minder
(Hoogstraaten knikt in~ den we 170.000 mensen onallebei andereeisen en dat
werknemers
der de bouw-cao. Nu nog Alles moet daarvoor wijken?
stemmend.)
moet zich vertalen in arbouw-cao
Verhagen:
"Volgens de _99.000. Velen zijn als zzp'er
beidsvoorwaarden. "
Kaanen: "Inderdaad. Ik
FNV doe ik geen enkele
gaan werken.
Daardoor
vind dat wij een fatsoenlijk
handreiking en ben ik al- loopt de cao gewoon leeg. bod hebben gedaan. OverDie flexibiliteit wordt
leen aan het inbeuken op de Maai: een zzp'er.houdt jaarigens vindt 99% van onze
tegengehouden door de cao?
cao. Maar wij willen een mo- lijks €4000 meer over dan
achterban nog steeds dat
Hoogstraaten:
"Die flexiderne cao met een forse iemand in loondienst. Dat wij een cao moeten hebben.
jaar
biliteit wenst de vakbond
komt omdat hij niet hoeft
loonsverhoging. We hebben
Maar, niet tot elke prijs."
geen cao
niet."
een aanbod op tafel liggen mee te betalen aan al die revan superVerhagen: "Ik ben best
van 4%, mits we komen tot gelingen waar hij toch geen
markten
U vindt alledrie de cao niet
bereid om extra te betalen
gebruik van maakt. Dus ook meer van deze tijd. Maar wat
meer maatwerk."
voor overwerk. Maar waarde werknemer zegt in toevereist deze tijd dan?
om kunnen we niet afsprenemende mate: ik hoef die
De supermarkten
hebben
ken dat mensen gemiddeld
Hoogstraaten: "Onze cao
cao niet, Dan betaal je mee
niet eens een cao meer.
stamt nog uit de tijd dat win40 uur per week werken.
Hoogstraaten:
"Wij zitkels maximaal 52 uur open
Wees wat flexibeler. Nu
ten officieel in een schorwaren. Doordeweeks tussen
moet het precies acht uur
sing. lri 2012 hebben we saper dag zijn. Dat geldt ook
8 en 5, zaterdag eèn beetje
men met FNV en CN'[ onen zondag helemaal niet. De
voor verlof. De seniorendaderzoek gedaan naar de moconsument eist nu van ons
gen komen uit de tijd dat je
demisering van de cao. We
dat we veel flexibeler zijn,
rondje 55e met de vut ging.
zaten toen te ver van elkaar
dat we veellanger open zijn,
Toen was het werk ook veel
af. De laatste maanden hebtot 80 uur. Voor al die extra
zwaarder. Als je bij ons 55ben we elkaar alleen opgeeisen hebben we een grote
plus bent, komje tot.sz vrije
zocht voor verplichte aanflexibele schil nodig. Daar
dagen.
Twee-en-zestig!
passing van de pensioenen. "
springen werknemers ook
Daar betalen jongere werk7
nemers voor."
.
op in. En daar moeten onze
CNV wil weer praten over de
arbeidsvoorwaarden
op
supermarkt-cao.
aangepast worden."
Daar moet het mes in?
Hoogstraaten:
"Wij zijn
Verhagen: "Zeker. Maar
altijd bereid. Maar als je
Is die flexibele schil
we zijn bereid daarvoor te
gaat onderhandelen moetje
D;1J;,.x;;beta;len.'lt~i'il';.li~!'· "~;"\'l1@*~.,
onvermijdelijk?

3

4

2

'Werknemer
zegt steeds
vaker:
ikhoifdie
cao niet'
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De Eendragt in
handen ASR

•
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AMSTERDAM. De genationaliseerde verzekeraar Asa lijft pensioen:
verzekeraar De Eendragt in. De overnameprijs rnaken beide
'
bedrijven niet bekend; .
De Eendragt heeft
22.000 deelnemers en
een belegd vermogen
van €1,7 miljard. Papierfabriek Van Gelder
Zonen, een verre voorganger van het huidige
Crown van Gelder,
richtte het bedrijf in
19210p om haar eigen ,
pensioentoezeggingen
te verzekeren.
In,2013 sprak De Eendragt ook al met parti].
en "om via een nauwe
samenwerking extra
vermogen te kunnen
aantrekken", zo is te
lezen in het jaarverslag
van dat jaar. De verzekeraar had behoefte
aan vers kapitaal, omdat de solvabiliteit
, sterk was gedaald.
De gesprekken mislukten, en het bedrijf ging
zelfstandig verder. Tot
, nu: ASR Wil groeien op
de pensioenmarkt
en
slokt, als de toezichthouders akkoord gaan,
De Eendragt op.
'
I

Woningmarkt
helpt economie
zo iemand, toch < !yerhagen: "Precies!"
inconveIii~pt:,;: ,lIoogstraaten:
"Door een
•
,~~e"t;~r:"
geJ;irek aan flexibiliteitl"
een, mconventiënten" :'>
'
,,~orden gegeven?" "
~ijápt u dat uw wens voor
"En wat Wij > moderni$eril1,Qvoor een
individuele keuze
Va~bpndeven slikken is?
voor scholing, vrije" dagen : ,"',
Hoogstraaten:
:Nee, dat
etcetera. Ik weet niet wat
is niet slikken. Dat is gedaar slecht-aan.is; Wat verwoon modern denken. Je
staat de vakbond-dan onder
hebt niet alleen te maken
modemisering van de cao?"
met de oude generatie. Jonniet meer van deze tijd.
FOTOJOHANNES DAlHUIJSEN
KamJ,eri: "Alsje honderd
gere generaties kijken heel
,
anders tegen deze onderKaanen: ,;,Wij .willen ook 'van het werk is anders dan .jaâr-lang heiligehuisjés hebt
werpen aan."
vroeger. Je moetveel meer opgebouwd ... ' We hebben
meer flexibiliteit. Dat past
metje hersenenwerken.
Ei- een cao gemaakt die overal
helemaal in 'het huidige
Heerts noemde werkgevers
tijdsbeeld. Dan zieje dat on- genlijk zouden we de op- over gaat. Er is geen detail
waar geen regeling voor is, de criminelen van de '
schuiving van de sèniorenze cao in de loop' der jaren
dagen nog wel wat verder We moeten terug naar de arbeidsmarkt, omdat: u via
een boekwerk is geworschimmige constructies
willen dan tweejaar. De vak- basis. Dan, moet je in wat
den ..."
werknemers goedkoop aan
'
bond blokkeert dat. Maar franje snijden."
Hoogstraaten:
"Niemand
het werk' zet.
mensen zijn privé al. veel
snapt het."
Hoogstraatem "Het is geverder. Zo wordt het, een Maar wat is nu het'
Kaanen:
"Ondernemers
brek aán kennis. Wij krijgen
perspectief voor de bonden?
soort bemoederen."
kunnen dat nauwelijks foutVerhagen:
"Dat er nog als, supermarkten voortduloos toepassen. Echt overal
rend over ons heen dat Wij
eencao is."
De vakbond vindt uw
zijn regels voor. "
het putje zijn van de maatmodernisering vooral een
, schappij., Dat is niet waar.
verslechtering.
Dan staan de bonden toch
U wilt snoeien in de
Onze lonen liggen 20 à 30%
, (Kaanen, Hoogstraaten en met hun rug tegen'de muur?
seniorendagen?
boven het minimumloon."
Verhagen beginnen prompt
Hoogstraaten:
"Nee, nee,
Kaanen:
"Ons kabinet
Kaanen: "Ik denk dat het,
door elkaar heen te praten.) , nee ..."
verhoogt de pensioenleefVerhagen:
"Wat is' ver'Verhagen:
"Onze cao onmacht is, vanwege Eurotijd naar 67. Wij Willen nog,
peanen die hier komen wersiechtering?"
loopt nu leeg endat hebben
steeds ouderenbeleid, maar
ken:"
'
'
Hoogstraaten
(met stem- Wij niet gedaan. Natuurlijk
we Willen de bodem verhoVerhagen: ~Ook als je het
verheffing): "Inderdaad, wat waren er faillissementen,
gen."
normale cao-loon betaalt',
is verslechtering?
Als ie-' maar daarnaast
zijn veel
Hoogstraaten:
"Tuurlijk,
aan een PoolIs die nog goedmand precies wer~t op het mensen zelf vertrokken."
twee jaar later mee beginkoper. De Europese
afmoment dat die Wilwerken.
nen."
spraak is dat hij de sociale
Bijvoorbeeld 's avon,ds, of iIi ' lJotiwbedrijven nemen
Kaanen: "We begrijpen
Zekerheid betaalt in het
het weekend als de p~rtner
nagenóeg niemand meer aan,
weinig meer van de huidige,
hind van herkomst. Voor Ilie
thuis is en bij de kinderen is. onder de çao,
'
seniorendagen. De zwaarte
,

I .

I

I
I

Pool heb je dus minder kosten. Daar is niks 'tegen te
doeri, dat heeft Nederland
, zelf gewild, "
In de metaal worden acties
aangekondigd. Vreest u
massale stakingen?
Kaanen: "Nee, ik ben niet
bang voor massale stakin'gen. Ik denk dat medewerkers heel goed snappen dat
dit niet het juiste moment'
is: Als Wij de gelegenheid
krijgen uit te leggen welk
bod Wij doen dan ben ik ervan overtuigd dat de' mensen zeggen: staken moeten
we niet doen."
Werknemers hebben' begrip
voor de economische situatie
waarin de sector verkeert?
Kaanen: "Mensen voelen
dat."
'
Hoogstraaten:
"Ze zijn
toch onderdeel van het bedrijf?"
Kaaiten: "De baas zit samen met zijn mensen in de
kantine. Ze bepraten alles."
U gaat niet de knieën? U wilt
gezamenlijk nu een slag
maken in de vernieuwing van
i:tecao?
'
Kaanem ,;Daar zit de grote valkuil voor de FNV. We
hebben heel veel afspraken
met de vakbonden, rond
cao, pènsioen, scholing, we
komen ze overal tegen.Maar
dat heeft een grens. Als er
echte irritatie ontstaat, dan
krijgje een'klimaat - ook in
de politiek - van criti.cas'ters die het gedonder zat
zijn en die zeggen: van ons
hoeft het niet,meer. Dat kan
, overslaan naar onze achterban."
,
Verhagen: "Ik heb nog
steeds wel hoop dat we Voor
de zomer tot een cao kunkomen. Maar als de
"~'~'l~~
cao het enige is dat
dan heb'ik hem

DEN HAAG .'De Nederlandse economie wordt
vooruitgeholpendoor
het herstel op de woningmarkt. Dat blijkt
uit een reeks positieve
cijfers van het CBS.
Daaruit bleek onder
meer dat consumenten
in maart bijna 2% meer
hebbenuitgegeven
dan
eenjaar eerder. Daarbij
gaf de opleving van de
huizenverkoop een
flinke impuls aan de
bestedingen. 'Zo trokken meubelverkopers
en andere Interleurwinkels veel meer klanten
en narn ook de verkoop
van huishoudelijke
apparatuur in maart
flink toe.

Meergeld in
vakantiéhuis
AMSTERDAM. Vakantiehuisjes zijn weer in
trek bij particulieren
rus belegging. Dat komt
door de lage rentestand.waardoor
het
aantrekkelijker
wordt
spaargeld in te zetten
voor de aanschaf van
een recreatiewoning.
Dat blijkt uit een rap- '
port gemaakt in opdracht van makelaarsvereniging NVM. Vooral
, nieuwe recreatiewoningen zijn geWild. Die
verkopen veel beter
dan verouderde huisjes,
,die steeds vaker tijdelijk worden verhuurd
aan gescheiden mensen
'en buitenlandse werknemers. In het afgelopenjaar zijn er 1100
vakantiehuisjes opgeleverd, tegen 400 in 2012.
, De verwachting is dat
de nieuwbouw de komende jaren verder
toeneemt.

