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‘Het gaat spannend worden. Er 

zal discipline en moed nodig 

zijn om te krijgen waar we 

recht op hebben’ 

• FNV-bestuurder Niek Stam 

Pieter Lalkens • Economie & Politiek

FNV Havens heeft het stakingswapen 
klaarliggen

De Rotterdamse haven en andere Nederlandse zeehavens gaan in de 

schuwen. De vakbond start een offensief tegen de gevaren van robotisering 

voor de werkgelegenheid.

'Het gaat spannend worden. Er zal discipline en moed nodig zijn om te 

krijgen waar we recht op hebben', aldus Niek Stam, bestuurder en een van 

de kopstukken van FNV Havens, vrijdag in een toespraak voor het FNV 

Havencongres in Rotterdam. Op de bijeenkomst bepaalden rond de 200 

kaderleden de koers van de vakbond voor de komende vier jaar.

In een aantal sectoren zijn cao's 

afgelopen of lopen binnenkort af. 

Hierbij gaat het om de 

containersector, de sjorsector 

(sjorders zetten containers vast op 

schepen), de roro (roll on-roll off) 

en in de droge bulkoverslag. In 

deze laatste sector strijdt de 

vakbond bovendien voor een Nationaal Kolenfonds om de gevolgen van de 

waarschijnlijke sluiting van kolencentrales op te vangen.
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'We staken te weinig

Stam verweet in zijn toespraak vrijdag een deel van de leden te veel 

terughoudendheid als het gaat om staken. 'We staken te weinig om ervaring 

en kunde op te doen.'

Volgens hem denken te veel werknemers met een jaarcontract dat een vaste 

aanstelling vanzelf komt als er maar niet wordt gestaakt. 'Andere 

havenwerkers denken dat ze meer kans maken op het behouden van hun 

baan als ze niet meedoen aan stakingen. Of ze denken dat rederijen 

onmiddellijk voor andere havens zullen kiezen als er in Rotterdam een keer 

wordt gestaakt.' Zijn antwoord: 'Onzin.'

De succesvolle acties van de havencontroleurs tegen de invoering van 

flexibele roosters sterken hem in zijn mening. En hij heft een 

van roosters en werktijden.'

Robotisering

De vakbond maakt verder van robotisering en automatisering een 

speerpunt. FNV Havens wil alleen meewerken aan robotisering als er geen 

banen verloren gaan. 

Het verzet moet zich niet beperken tot de havens, maar moet landelijk 

beleid worden van de FNV. 'Daar gaan wij aan trekken. We gaan acteren als 

een echte vakbond en de rest van de FNV op sleeptouw nemen', aldus Stam.

'Robots moeten ten goede komen aan de werknemers', zegt Stam in een 

nadere toelichting. 'Robots zijn alleen te accepteren als de werknemers 

daardoor minder kunnen gaan werken tegen hetzelfde loon. Dan is 

robotisering pas echt vooruitgang en verhoging van de welvaart. Verlies van 

banen is voor ons onacceptabel.' 

Volgens hem komt de invoering van robots en automatisering nu alleen ten 

goede aan de aandeelhouders van bedrijven. 'Robots betalen nergens aan 

mee. 'Het zijn de werknemers die belasting betalen voor de financiering van 

zorg en onderwijs.'
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afstand. Foto: Ries van Wendel de Joode/HH

Lager opgeleiden dupe

Uit een vorig jaar verschenen rapport van de Oeso, de denktank van 

ontwikkelde economieën, blijkt dat robots vooral de banen van lager 

opgeleiden bedreigen. In de haven zijn nog relatief veel banen te vinden 

voor lager opgeleiden.

Stam verwijst ook naar de 

ontwikkelingen in de haven van 

Rotterdam. Bij de nieuwe, sterk 

geautomatiseerde 

containerterminals van RWG en 

APM Terminals bijvoorbeeld 

werkt de helft minder mensen 

dan het aantal dat nodig is op 

conventionelere terminals.

Naast 'slechte' robotisering zijn er 

'goede' robots, aldus Stam. 

'Bijvoorbeeld de robots die de chirurg in de operatiekamer helpen een 

operatie goed uit te voeren.'

Het tegenargument dat automatisering en robotisering andere banen 

oplevert, legt hij terzijde. 'Het levert minder nieuwe banen op dan het kost. 

Bovendien zijn het flexbanen met minder zekerheid dan de banen die 

verdwijnen. Of er worden zzp'ers ingeschakeld.'
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 Door Pieter Lalkens 

Duizenden ondernemers 
krijgen btw terug wegens 
bedrijfsauto

‘Ik nagel jou aan elke 
boom die daar staat’ 

Waarom de 
schoorvoetende formatie 
met GroenLinks wel 
‘hartstikke fout’ moet 
gaan
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