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Geachte premier Rutte, 

 

U riep de grote bedrijven afgelopen weekeinde op om de lonen meer te verhogen. Wij 

strijden er dagelijks voor aan cao-tafels om hogere lonen én meer afspraken over vaste 

banen te realiseren. Het gaat moeizaam, maar door onze inzet realiseren we steeds meer.  

U gaat natuurlijk niet over cao’s, maar uw oproep zien we wel als steun. U kunt echter zelf 

ook werkenden op een andere manier helpen. 

 

Wij doen dus een beroep op u met deze brief, en nodigen u uit met onze leden in gesprek te 

gaan. 

 

Wij zien dat veel werkgevers niet investeren in mensen. Ze bieden nog steeds veel te 

makkelijk onzekere contracten aan, ook voor structureel werk. Gewoon, omdat het kan, 

kiezen ze voor de goedkoopste vorm van flex en besparen daarmee tot 40% loonkosten. Zo 

houden ze de lonen laag, of op het minimum, want mensen met een onzeker contract 

durven geen actie te voeren voor meer loon uit angst voor verlies van hun baan. Vooral voor 

de jonge generatie staat hun leven daardoor in de ‘wachtstand’. Juist een vaste baan biedt 

de nodige zekerheid en een beter inkomen. 

Politieke keuzes zijn hier de oorzaak van; de commissie Borstlap heeft dit gisteren nog eens 

bevestigd. U kunt er dus voor zorgen dat de positie van werkenden wordt verbeterd, door 

het minimumloon te verhogen en flex steviger aan banden te leggen. U kunt er ook voor 

zorgen, dat mensen in overheidssectoren als zorg en onderwijs een fatsoenlijke 

loonsverhoging krijgen.  
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Daarbij willen we graag van u weten, welke concrete stappen u gaat nemen om het 

bedrijfsleven te dwingen nu eindelijk eens mensen hun eerlijke deel te geven.  

 

Wij zouden graag met onze FNV-leden bij u langskomen om daar met u een gesprek over te 

hebben. Leden uit bedrijven en sectoren waar veel tijdelijk werk is en/of lagere lonen en 

hoge werkdruk, zoals de Bijenkorf, Hema, AH Distributiecentra, Post.nl en sectoren als de 

kleinmetaal, zorg en onderwijs. 

 
Ik ga ervan uit dat u, gezien de urgentie van dit probleem, op korte termijn tijd maakt. Zodat 

u, naast uw gesprekken met het bedrijfsleven, ook met de mensen praat die dagelijks 

bijdragen aan de winsten en de economische groei, maar er onvoldoende van profiteren: 

onze leden. 

 

Hoogachtend, 

 

 
 

 

Zakaria Boufangacha,  

coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


