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HOOFDSTUK 16
PROBLEMEN OP HET WERK

Vul het goede woord in. Kies uit:

wilt - verdien - me - opbellen - bloemen - nodig - ontslaan - mensen - niet - dan - we - werk - ander

Het uitzendbureau zoekt  voor in de bloemen.

We hebben toch al  ?

Ik ben bang dat ze hier mensen gaan  . We kunnen beter  werk zoeken.

Maar ik weet niets van  .

Dat is niet  , dat leer je wel.

 Maar  je daar goed?

Nou, als je  kun je veel overwerken, en  verdien je extra.

 Dat lijkt  wel wat, ik verdien nu  veel vind ik.

Laten we nu even  naar het uitzendbureau, dan kunnen  er straks 

langsgaan.

Lees de tekst over werknemers uit Oost-Europa.

Beantwoord de vragen.

Bespreek je antwoorden met een andere cursist.
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Werknemers uit Oost-Europa moeten kunnen werken onder fatsoenlijke arbeidsomstandig-
heden

Vier medewerkers van FNV Bondgenoten hebben hoge Poolse onderscheidingen gekregen vanwege 
hun inzet voor de verbetering van de omstandigheden van Poolse werknemers in Nederland. De 
onderscheiding werd dinsdagmiddag op de ambassade van Polen uitgereikt. De conclusie is dus dat 
de onderscheiding* eervol is, maar de aanleiding triest. ‘We krijgen een onderscheiding omdat we 
ons inzetten voor iets dat volstrekt normaal zou moeten zijn. Namelijk dat Polen, maar ook andere 
Oost-Europeanen, in Nederland tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en onder goede arbeidsom-
standigheden* moeten kunnen werken.’

Sommige Poolse arbeiders verdienen ruim 20 procent minder dan hun Nederlandse collega’s.
Hermen Pol, bestuurder van FNV bondgenoten: ‘Nederlandse en Poolse arbeiders doen vaak precies 
hetzelfde werk. De één wordt fatsoenlijk betaald en de ander krijg honderden euro’s minder. Dat is 
discriminatie op grond van nationaliteit en dat moeten we niet willen met z’n allen.’
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De FNV voert hierover rechtzaken en eist dat het bedrijf het achterstallige loon betaalt. Ook eisen 
ze dat het ontslag van werknemers ongedaan wordt gemaakt. Die worden vaak ontslagen omdat ze 
klagen.

Pol: ‘De Polen worden onderbetaald, maar zijn alsnog dolblij met hun werk. Klagen doet deze groep 
niet snel, want dat betekent een enkele reis naar huis.

De cao’s voor arbeiders worden vaak niet nageleefd, terwijl ze daar volgens Europese wetgeving wel 
toe verplicht zijn. ‘Het is verbazingwekkend* hoe weinig controle daarop is’ zegt Pol. ‘Ze hadden na-
tuurlijk gehoopt dat niemand het zou ontdekken.’

Naar: http://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/nieuwsarchief/2012/juni/496874-vier_medewerkers_poolse_onderscheiding_260612 en
http://www.volkskrant .nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3253910/2012/05/11/Poolse-arbeiders-Essent-centrale-
onderbetaald

*de onderscheiding = de medaille  *de omstandigheid = hoe het op het werk is  *verbazingwekkend = verbaasd makend

vragen:

- Waarover gaat de rechtszaak?

- Zijn de medewerkers van de FNV blij met hun onderscheiding?
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