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hoofdstuk 12

Arbeidspool snel in problemen

De periode juni1995/januari 1997 stond in het teken van de uitwerking van het 
aprilakkoord door de ondernemingsraad die bereid was mee te gaan in het door 
directeur De Boer gewenste open overleg. Het tij leek te keren. Tot ver in 1996 bestond 
een behoedzaam vertrouwen in de toekomst. Voor een deel tegen beter weten in.  
De acquisitie stagneerde en de overheidssteun flatteerde de bedrijfsbalans. Terwijl 
de meningsverschillen met de directie verscherpten, naderde een financiële crisis die 
ernstige vragen opriep over de besteding van de Melkert gelden en de controle daarop 
door de bondsbestuurders. Inmiddels had CTA in Ceres een koper gevonden.

Contracten en diensten
Nog voor hij op 1 september 1995 formeel in dienst trad, ging De Boer na het ‘proto-

col van Leiderdorp’ voortvarend en met een groot optimisme aan de slag. De Arbeidspool 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied BV (hierna: Arbeidspool) gaf hij de missie mee “markt-
leider” te worden in de levering van personeel binnen en buiten de Amsterdamse haven, 
van Den Helder tot Rotterdam; “cliëntgericht” en “kwaliteitsbewust”.1

De eerste taak die De Boer zich stelde, was de verbetering van de communicatie met 
de ondernemingsraad door een open overleghouding. Hij zei de leden serieus te nemen, 
bracht “alles op tafel, zonder dubbele bodems, maar hij besliste”.2 Met het voorstel van 
een eventueel informeel overleg ging de ondernemingsraad ten dele mee. Het bleef beperkt 
tot uitwisseling van informatie en standpunten op zelf te bepalen momenten. Van “zaken 
doen” met het bestuur kon echter geen sprake zijn.3

Het energieke en coöperatieve optreden van De Boer die de ene na de andere nota uit-
bracht, zette de ondernemingsraad aan het denken tijdens een driedaagse scholing eind 
juni 1995. “Historisch gezien heeft de OR altijd voor het ‘conflictmodel’ gekozen. De vraag 
die zich nu aandient is of het verstandig is, vanuit strategisch oogpunt, te kiezen voor een 
‘harmoniemodel’.” Het risico was “de greep op de zaak te verliezen”. Om dat te voorkomen, 
besloot de ondernemingsraad voorlopig tot actieve deelname aan de voorbereiding van 
het op stapel staande beleid. Uitgangspunt was “fair play”, maar dan wel “als een bok op 
de haverkist, open overleg sloot strijd niet uit”.4 Uit de afwerking van de agenda zou wel 
blijken hoe dat uitpakte.5

1 De Arbeidspool BV, juni 1995. Geschreven door De Boer - IISG-AHBd.
2 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 19 juni 1995 - idem.
3 Verslag gesprek ondernemingsraad met directeur R. de Boer, 9 juni 1995 - idem.
4 Verslag OR-cursus SHB, 26-28 juni 1995 - idem.
5 Dat speelde zich voornamelijk intern af. Naar buiten gerichte acties waren in deze nieuwe fase zeldzaam. 
Omdat tevens de bemoeienis van de Vervoersbond FNV grotendeels samenviel met de werkzaamheden van de 
ondernemingsraad, vormden schriftelijke stukken van de raad, de directie en de SVN de belangrijkste informatie-
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Bovenaan stond de werving van contracten met het inlenend bedrijf. Behalve vermelding 
van de werkzaamheden van de aan te trekken arbeider, het rooster, de omvang en looptijd 
van het contract, stelde De Boer detachering ‘op naam’ voor.6 Dat strekte verder dan de 
bekende – en vaak bestreden – vaste voorkeur, omdat zo’n overeenkomst anderen zou 
uitsluiten en daardoor tot leegloop leidde. De ondernemingsraad was daar tegen, omdat 
zo het fundament onder de pool – wie geschikt is voor de functie is inzetbaar – verdween.7 
Een dergelijke selectieve inleen tastte het uitgangspunt van de functieroulatie aan, de niet-
uitverkorenen ontwikkelden een smallere deskundigheid en bij de besteking lag vriendjes-
politiek op de loer.

De Boer handhaafde echter zijn voorkeur voor dit type contract dat bij een minimale 
duur van een half jaar een zekere afname garandeerde. Bovendien kende zo’n contract een 
hoog tarief, terwijl het tegelijkertijd voldeed aan de gerichte vraag van de opdrachtgever. 
Na drie maanden kwam er een compromis. Dat liet de contractduur open en beperkte het 
aantal tot maximaal 10 procent van het operationele personeelsbestand.8

Behalve op naam onderscheidde De Boer contracten op basis van functie en van alge-
mene aard (de inleen zonder specificatie). De functies waren onderverdeeld in drie catego-
rieën: werkers (stuwer bij los of laadboten), allrounders (vorktruck rijder) en specialisten 
(kraandrijver). Elk met een basistarief dat verschilde per soort dienst (dag, avond, nacht, 
zaterdag en zondag) en voor de werkers in de dal- en piekperiode.9 De basistarieven van 
de werkers kenden verschillende kortingen, afhankelijk van de omvang en duur van de 
inleen.10

Gedurende deze reglementering van de contracten voerde De Boer in juni de eerste acquisi-
tiegesprekken. Om de leegloop te drukken, zocht hij vooral naar werk in de dalperiode van 
de cacaoaanvoer of dat gelijkmatig over het jaar verspreid was.11 Half juli was er gesproken 
met zes van de elf bedrijven die voorheen garanderend afnemer waren, waaronder CTA 
Nieuw dat nog geen koper had getroffen. Verdere gegevens ontbraken, ook van de drie 
bedrijven waarmee overeenkomsten waren opgesteld.12

Dat veranderde begin oktober 1995 in die zin dat cijfers verschenen over de verwachte 
afzet, het leeglooppercentage en het personeelsbestand.13 Gunstige cijfers die begin 1996 

bronnen. Ze zijn opgenomen in het “Archief Hans Boot” bij het IISG. Veel noten in dit hoofdstuk verwijzen daar naar,  
de aanduiding ISG-AHBd zal dan ook achterwege blijven.
6 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 22 juni 1995. De Boer lichtte zijn gedachten over de contracten  
mondeling toe. Uiteindelijke nota: Dienstverlening Arbeidspool Amsterdam Noordzeekanaal, juli 1995.
7 Verslag OR-cursus, 26-28 juni 1995.
8 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 18 september 1995.
9 Dienstverlening Arbeidspool, juli 1995. Een paar voorbeelden per dienst. Basistarief dagdienst werker, maan-
dag tot en met vrijdag, in dalperiode: 385, in piekperiode: 430 gulden. Nacht van zaterdag en zondag respectieve-
lijk: 775 en 820 gulden. Hoogste tarief: specialist in de nacht van zaterdag op zondag: 950 gulden.
10 Idem. Bijvoorbeeld een korting van 10 procent bij afname van 3.000 of meer diensten. De korting bij detache-
ring gedurende een bepaalde periode was mogelijk, doordat het leeglooprisico voor het inlenende bedrijf was. In de 
conceptversie van juni 1995 waren alle tarieven hoger (10 tot 25 gulden; gelijk aan de tijd vóór de Arbeidspool) en 
de meeste kortingen lager (2,5 procent; bestonden eerder niet).
11 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 19 juni 1995.
12 Idem, 17 augustus 1995.
13 Sheets bij verslag overlegvergadering Arbeidspool, 4 oktober 1995.
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een bevestiging kregen. Zo gunstig dat de ondernemingsraad, met de cacaopiek in zicht, 
zich zorgen maakte over het ruime gebruik van de vertrekpremieregeling. Kon de pool bin-
nenkort nog wel voldoende leveren?14

Tabel 12.115 Aantal diensten   Personeelsbestanda)  Leegloopb)

1994 61.712 409   25,2 %

1995 55.212 320   20,5 %

1996c) 50.918 310   11,7 %

a) Aan het einde van het jaar. b) Gemiddeld. c) Prognose.

Ook op de personeelsvergadering die de ondernemingsraad 28 oktober organiseerde, 
heerste onder de ongeveer negentig aanwezigen een vrij tevreden stemming. “Zoals de 
zaken er nu voor staan, gaan we zeker de goeie kant op en begint het er op te lijken, dat 
we het gaan redden.”16 De Boer was zeer uitgesproken in zijn conclusie dat na een klein 
half jaar “de markt” – na de afrekening met de logge en dure SHB – de Arbeidspool “accep-
teert”. Als bewijs daarvan deelde hij mee dat bedrijven als OBA en De Rietlanden, “die 
eerder uit de SHB waren gelopen”, tot contracten waren overgegaan.17

Aan het einde van het jaar 1995 zag het er dus naar uit dat de Arbeidspool de relatie met de 
vroegere deelnemers hersteld had. Niettemin tekenden zich een paar zorgelijke ontwikke-
lingen af. Zo bleek de “conventionele zakgoed lading” van cacao op haar retour en nam de 
concurrentie om het resterende deel toe.18 De directies van Westport Terminals Amsterdam 
en Ter Haak reageerden daarop en klaagden in gelijkluidende brieven over de “te lage pro-
ductie per ploeg” en dat niet iedereen zich aan de officiële werktijden hield.19 Behalve dat 
de ‘verbulking’ (niet in balen) en containerisatie tot een minder arbeidsintensieve lossing 
leidden, oefenden dus bedrijfsdirecties druk uit om de arbeidsproductiviteit te verhogen. 
Beide hadden een negatief effect op de werkgelegenheid, ook op die van de Arbeidspool.20 
Toen vervolgens eind maart 1996 de cacaopiek uitbleef, was gedurende het eerste kwartaal 
van 1996 het aantal diensten aanzienlijk minder dan verwacht. Wel bleek, zoals gehoopt, 

14 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 16 oktober 1995. Per 1 januari 1996 maakte 97 mensen gebruik van 
de vertrekregeling - idem, 12 februari 1996.
15 Sheets bij verslag overlegvergadering Arbeidspool, 12 februari 1996. Het aantal diensten betrof ook die van 
derdebedrijven. Over de jaren 1994 en 1995 stond het aantal diensten niet vermeld in de betreffende jaarrekenin-
gen. Ook in andere publicaties of verslagen waren ze niet terug te vinden. In 1994 en de jaren daarvoor volgden de 
cijfers een andere systematiek en resulteerden in ‘mensdagen’. Bij de ondernemingsraad was dan ook de precieze 
daling van het aantal diensten tot de komst van de jaarrekening 1996, mei 1997, niet bekend.
16 Verslag personeelsvergadering de Arbeidspool BV, 28 oktober 1995. Aan het woord was de tweede voorzitter 
van de ondernemingsraad, Wim van Gijlswijk.
17 Nieuwsblad Transport, 25 november 1995.
18 De overslag van cacaobonen in containers nam jaarlijks toe; van 117.476 ton in 1990 naar 201.274 ton in 1995. 
Als stukgoed was er een daling van 350.434 naar 286.547 ton - Port management of Amsterdam, Statistieken,  
3 juni 1996.
19 Directie Westport Terminals BV, 1 november 1995. Directie Ter Haak Stuwadoors, 3 november 1995.
20 In de aanvraag van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor een scholingsprogramma, 4 oktober 
1996, stond zelfs: “Per aangevoerde ton cacao betekent dat een vermindering van de werkgelegenheid met een 
factor van ongeveer 8.”
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de aanlevering van cacao over een langere periode plaats te vinden.21 Een ander probleem 
deed zich voor bij Nissan, waar het laden van de lichters met wagens steeds meer door het 
eigen personeel gebeurde. Dit was in overeenstemming met de afspraken tussen Nissan 
en CTA, zodat de Arbeidspool dit verlies van werk niet kon verhinderen.22 Kortom, een 
stagnatie bedreigde het herstel van de Arbeidspool.

Tegen de verwachting van De Boer in verliep de acquisitie buiten de haven niet succesvol. 
Los daarvan maakte de komst van de zogenaamde derdebedrijven via een specifieke 
regeling in het aprilakkoord geen einde aan de vreemde inhuur.

Derdebedrijven
Tot het wervingsterrein voor contracten en diensten behoorden ook bedrijven buiten 

het (Amsterdams) havengebied. Hoewel Haak eerder te kennen had gegeven van deze uit-
breiding weinig te verwachten, voerde De Boer gesprekken met twee grote vissen in de 
regio, Hoogovens en Schiphol. Ter ondersteuning stuurde de ondernemingsraad brieven 
ter aanbeveling van de Arbeidspool aan de collega’s van Hoogovens, KLM en Avia Presto.23 
Bij de eerste bleek zich hetzelfde voor te doen als bij Nissan, de eigen stuwadoorsafdeling 
zorgde voor de overslag. Andere delen van het bedrijf maakten wel gebruik van uitzend-
krachten, maar vanwege de lagere tarieven kreeg onder meer Randstad de voorkeur. Bij 
KLM en Avia Presto lag het niet anders.24

Van deze acquisitie kwam dus weinig terecht, soms ging het slechts om één persoon 
voor een beperkt aantal diensten. Buiten de lagere tarieven die uitzendbureaus bereken-
den, was van invloed dat de geboden kortingen voor nieuwe klanten, bij gebrek aan een 
vergelijking met het verleden, minder betekenden. Voorlopig botste ‘de markt’ van niet 
havengebonden werk op de verworvenheden van de havenwerkers.

Voor de deelnemende bedrijven lag de situatie anders. Door het ongelijkmatige en 
beperkt planbare karakter van de komst van goederen en de pieken en dalen in de behoefte 
aan arbeidskracht bleven ze afhankelijk van de pool en de kundigheid en ervaring van de 
daar in dienst zijnde arbeiders. Bovendien was de Arbeidspool in 1996, en De Boer onder-
streepte dat voortdurend, vergeleken met de periode van voor juni 1995 gemiddeld 24 pro-
cent goedkoper.25 Deze aanzienlijke besparing was hoger dan de ruim 20 procent waarop 
de stuwadoors gerekend hadden. Genoeg was dat overigens niet. In een nota over de revi-
talisering van de sector verwachtten ze van het GHB met terugwerkende kracht tot 1 janu-
ari 1995 “een gemiddelde kostenbesparing van 20% op terrein-, kade- en loodshuur”.26

21 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 26 maart 1996 en 6 mei 1996.
22 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996.
23 Notulen ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 15 april 1996.
24 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996.
25 Habivi, Blad voor Havens, Binnenvaart en Visserij, april 1996. De tarieven waren gemiddeld 7 procent 
lager en door het wegvallen van de leegloopfinanciering bespaarden de inleners gemiddeld 17 procent  Directie 
Arbeidspool, Subsidie Europees Sociaal Fonds, 4 oktober 1996.
26 Vakgroep Algemene Stuwadoorsbedrijven van de SVN, De volgende fase in de revitalisering van de stukgoed- 
en containeroverslagsector in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, oktober 1995, p. 6.
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Tenslotte de contracten met de derdebedrijven, waarvoor in een afzonderlijk dienstver-
leningscontract de oude piekregeling gold.27 Ook was bepaald dat de werkzaamheden 
binnen dit contract onder een Haven CAO vielen of een andere met de bonden gesloten 
overeenkomst.28

Deze afspraken verhinderden niet dat oude praktijken, en protesten daartegen, regel-
matig opdoken. Zo dwongen arbeiders van IGMA, OBA en de Arbeidspool in een geza-
menlijke actie een “onbevoegde uitzendfirma” een contract te ondertekenen.29 Een paar 
maanden later stuurde de ondernemingsraad van OBA een brandbrief aan De Boer over 
dezelfde firma. Duur opgeleide rijders (bulldozer of shovel) stonden te tremmen of zaten 
thuis, terwijl ‘vreemde’ rijders aan het werk waren. “U maakt er een potje van”.30

Volgens De Boer waren deze praktijken soms onvermijdelijk en daarom toegestaan. De 
machinale bedrijven, ook die in Rotterdam, kregen door de scherpe vaartijden steeds meer 
te maken met ‘last minute’ bestellingen. De bestaande besteektijden, drie maal per dag in 
persoon melden, de roostervrije dagen en het geringe aantal mensen dat zich beschikbaar 
stelde voor werk in Rotterdam, beperkten een ‘last minute’ beschikbaarheid. Bij derdebe-
drijven was daar geen sprake van.31

Deze redenering sprak de directeur van OBA, Van de Vijver, aan. Hij bedong een uit-
zondering en maakte geen gebruik van de elf gecontracteerde derdebedrijven.32 Koningh 
was daar niet gelukkig mee en wees Van de Vijver op het aprilakkoord dat bepalend was.33 
De Boer op zijn beurt berichtte de ondernemingsraad van OBA dat de klachten aan het ver-
keerde adres gericht waren. Niet hij was verantwoordelijk voor de vreemde inhuur, maar 
de directie van OBA.34

Het geschil met OBA kwam niet tot een oplossing, Van de Vijver zou ook in de toe-
komst een buitenbeentje blijven. Belangrijker was dat De Boer na ongeveer een jaar direc-
teurschap niet meer onbesproken was, hij kreeg kritiek te horen van de ondernemingsraad 
van OBA en van Koningh.

Maar al voor die tijd begon de verhouding tussen de directie en de ondernemingsraad van 
de Arbeidspool te kraken. De oneigenlijke inhuur was een terugkerend twistpunt.35 Het 
eerste ernstige conflict, eind april 1996, kende echter een andere aanleiding.

27 Dienstverleningscontract tussen ^C (aanduiding Kamer van Koophandel) en Arbeidspool, september 1995.
28 Handboek Besteking Arbeidspool, juni 1996, pp. 11, 12.
29 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 30 mei 1996.
30 Ondernemingsraad OBA, Aan de heer De Boer, 16 augustus 1996. Tremmen is het gelijkmatig verdelen van 
bulklading kolen over het ruim.
31 Veranderingsvoorstellen op het Handboek Besteking, 28 augustus 1996.
32 Raamovereenkomst tussen BV Overslagbedrijf Amsterdam en Arbeidspool, 10 april 1996.
33 Vervoersbond FNV, T. Koningh, Aan OBA Group, D.L. van de Vijver, 3 september 1996.
34 Arbeidspool, R. de Boer, Aan ondernemingsraad OBA, 9 september 1996.
35 Eind 1995 bijvoorbeeld zondigde IGMA - Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996. Begin 1996 
Westport en Internationale Controle Maatschappij - idem, 5 februari 1996. In een interne notitie formuleerde De 
Wildt een algemene klacht (“Wat wordt met onze informatie gedaan?”). Bijna een jaar later, 4 maart 1997 bracht 
de ondernemingsraad het Rapport Oneigenlijke Inhuur uit.
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Wijzigende verhoudingen
Twee passages in een informatiebulletin (Info) van de ondernemingsraad maakten een 

einde aan de constructieve sfeer.36 De eerste greep terug op de klachten van de directies 
van Westport en Ter Haak over de productiviteit en werktijden. Met instemming van De 
Boer was de verplichting ingevoerd twintig balen per strop te behandelen en kreeg een 
ploeg een uur cadeau bij een productie van 225 ton. Volgens de ondernemingsraad beston-
den die twintig balen alleen als een door de arbeidsinspectie aangegeven maximum, ter-
wijl het ene uur arbeidstijdverkorting de terugkeer van het in het verleden verboden ‘klaar 
naar huis systeem’ betekende.37

De tweede passage ging over de plannen van het nieuwe hoofd operationele dienst, P. 
Wentink, om boten ‘projectmatig’ te lossen, dat wilde zeggen op basis van een tarief per 
ton. Wentink, 15 april 1996 benoemd, was afkomstig van CTA, waar hij vanaf 1973 werk-
zaam was en sinds 1990 de functie bekleedde van operationeel bedrijfsleider. De onderne-
mingsraad was niet gelukkig met zijn komst vanwege zijn reputatie als manager van reor-
ganisaties en betrokkenheid begin jaren negentig bij de uitvoering van een munitiecontract 
van het Amerikaanse en Nederlandse leger tijdens de oorlog in Irak (“een gedeelte van de 
terminal was tot oorlogsgebied verklaard”).38 In het kennismakingsgesprek gaf Wentink 
te kennen de ambitie te hebben De Boer, die zo’n twee jaar bij de Arbeidspool zou blij-
ven, op te volgen. De ondernemingsraad noemde zijn productiemethode een vrijbrief voor 
onrechtmatig overwerk en stukloon.39

Een dag na de publicatie van de Info riep De Boer de voorzitter van de ondernemingsraad 
De Wildt op het matje “om een windvlaag over me heen te laten gaan”. De Boer bleek zeer 
gebelgd over de inhoud en toon van de Info. Hij dreigde “zijn jas aan te trekken”, vond 
de relatie met de ondernemingsraad prima en de kritiek onverdiend. De opvattingen van 
Wentink deelde hij niet, maar moesten uitgesproken kunnen worden. Volgens De Wildt 
kwamen ze echter niet uit de lucht vallen. Met de praktijken bij Westport en Ter Haak 
mondden ze uit in “productiedwang, productieverhoging, wild west en gevolgen op het 
gebied van personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden enz. En dat willen wij niet”.40

Uit een intern bericht van de ondernemingsraad bleek dat het ongenoegen ook kwes-
ties betrof als de gebrekkige informatie over de acquisitie en de exclusieve positie van OBA. 
De conclusie was dat ook in de toekomst niemand een blad voor de mond zou nemen, 
maar namen niet meer zouden vallen en het overleg met De Boer met open vizier voort 
zou gaan. De ondernemingsraad wilde voorkomen dat De Boer vroegtijdig vertrok, want 
met Wentink was “het kwaad kersen eten”. Eventuele problemen met de laatste zouden in 
het overleg met De Boer aan de orde komen.41 Dit voornemen kon de ondernemingsraad 
slechts een paar maanden nastreven. In oktober 1996 werd De Boer ernstig ziek en ver-

36 Ondernemingsraad Arbeidspool, Info, 25 april 1996.
37 Volgens de Risico-inventarisatie en -evaluatie van de Arbodienst Amsterdam e.O./Noord-Holland Oost,  
21 augustus 1996, was klaar naar huis weer schering en inslag.
38 Curriculum Vitae, P. Wentink, mei 1996.
39 Ondernemingsraad Arbeidspool, Pamflet, eind november 1996.
40 Ondernemingsraad Arbeidspool, Intern bericht, 29 april 1996.
41 Idem.
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vangen door Wentink.42 Een gebeurtenis die een verhardende invloed zou hebben op de 
verhouding tussen ondernemingsraad en directie.

Klaar naar huis43

“Nog steeds proberen mensen in de haven zich te slopen. Door via extra inspanningen vroeg 
naar huis te gaan. Dit heeft overbelasting en slijtage tot gevolg, op de lange termijn leidt dit tot 
ziekte en WAO. Een machine scheidt er bij overbelasting mee uit vanwege een ingebouwde 
beveiliging. Een mens heeft die beveiliging niet, die valt gewoon opeens neer.  
Het is dus gevaarlijk voor je gezondheid en de rekening komt later.”

Om zijn positie over openheid van informatie te verduidelijken, gaf de ondernemingsraad 
aan ook ten opzichte van de collega’s klare wijn te schenken. Bijvoorbeeld door steeds te 
wijzen op de funeste gevolgen van het klaar naar huis systeem dat immers schadelijk was 
voor zowel de arbeidsomstandigheden (werkdruk en veiligheid) als de werkgelegenheid 
(minder mensen nodig). Maar ook door kritiek uit te oefenen op het doorstaan. Weliswaar 
leverde dat mensen flink wat geld op, maar ook hier waren arbeidsomstandigheden en 
werkgelegenheid in het geding.

Na de contracten kende de Arbeidspool als tweede prioriteit: de ontwikkeling en 
uitvoering van een scholingsplan. Tegenover elkaar kwamen te staan de marktgerichte 
uitgangspunten van De Boer en de personeelsgerichte voorwaarden van de 
ondernemingsraad.

Scholing
Een onderdeel van de contracten tussen de Arbeidspool en de bedrijven betrof de kwa-

lificaties van de ingeleende arbeiders. Meestal onzorgvuldig aangeduid met het scholings 
of opleidingsniveau. Onzorgvuldig, omdat de kwalificaties waarover mensen beschikken 
ook de opgedane praktijkervaringen omvatten. Hoe dan ook, het niveau van de werkers/
stuwers – ‘ongeschoolden’ genoemd – was te laag en zou één van de oorzaken zijn van de 
groeiende leegloop en de afnemende inleen in de laatste jaren van de SHB. Het aprilak-
koord bood een scholingstraject voor de periode juni 1995 tot en met 1998. Behalve op 
vernieuwing en uitbreiding van de kwalificaties was het gericht op een verbreding van de 
inzetbaarheid.44

In de eerste discussie over een scholingsplan legde De Boer de nadruk op praktijkop-
leidingen, afgestemd op “de behoefte in de markt”. Deze was door de buitendienst van de 

42 “Na rijp beraad” beëindigde De Boer begin 1997 definitief zijn werkzaamheden  Brief aan de President
Commissaris van de Raad van Commissarissen van de Arbeidspool, 26 januari 1997.
43 Ondernemingsraad Arbeidspool, Pamflet, eind november 1996. “We zien en horen dat er al meer collega’s niet 
meer mee kunnen komen in het klaar naar huis systeem. Daardoor komen er meer klachten over rug en bewe-
gingsapparaat. Omdat de porties al groter worden en de werkdruk al zwaarder op hun schouders rusten. Omdat we 
met minder mensen hetzelfde werk moeten doen” - Uit een handgeschreven brief van een niet nader genoemd lid 
van de ondernemingsraad, 2 december 1996.
44 Protocol van afspraken, 6 april 1995, document 11.
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Arbeidspool bij de afnemende bedrijven geïnventariseerd.45 De ondernemingsraad – de 
opvolger van Hekking, Ron Wiechels, was voorzitter van de scholingscommissie – vond 
een bedrijfsinventarisatie onvoldoende en bracht de volgende voorwaarden naar voren:
— erkenning van op het werk gerichte opleidingswensen van het personeel,
— aandacht voor veiligheid en gezondheid,
— faciliteiten om de verworven kwalificaties in de praktijk te onderhouden,
— voorrang voor stuwers.46

In juli gingen de (bij)scholingscursussen van start, onder meer voor kraandrijver, 
chauffeur op een vorkheftruck of een tugmaster (een oplegger voor containers); beoogd 
aantal deelnemers: 120.47 In september 1995 stelden de machinale bedrijven (IGMA, OBA 
en de opvolger van de Rietlanden: De Stuwer) aanvullende eisen aan de arbeiders van de 
Arbeidspool. Dit leidde tot een tweede scholingsplan dat 55 machinale allrounders moest 
opleveren.48 De kosten van de scholing waren voor de Arbeidspool, maar de bedrijven 
dienden opleiders vrij te maken om cursisten de kans te geven ervaring op te doen.49 Bij 
een eerste evaluatie stelden De Boer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast dat de 
samenwerking met de bedrijven “niet altijd even soepel” verliep. Met name “boven de 
sterkte meedraaien van cursisten met ervaren werknemers” schoot tekort.50

De balans opmakend, nam in de periode tot 1997 ongeveer eenderde van het operationeel 
personeel deel aan één of meer cursussen die voornamelijk in de dalperiode plaatsvonden. 
Meestal mondden ze uit in een diploma.51 In een evaluatierapport van mei 1996 bleek de 
animo tot deelname groot en twijfelde niemand aan het nut. Een grote zorg echter was de 
geldigheid van de behaalde certificaten buiten de haven.52

Maar scholing als zodanig zei nog niet zo veel, wezenlijk was de benutting in de 
arbeids praktijk. En daarbij traden problemen op. Zo meende de ondernemingsraad dat de 
besteking te weinig rekening hield met de roulatie van functies. Met als gevolg dat mensen 
niet of onregelmatig het werk toegewezen kregen waarvoor ze waren opgeleid. Hun vers 
verworven kwalificaties konden ze daardoor onvoldoende onderhouden en ontwikkelen.53 
Een laatste kritiek betrof de voorrang van de stuwers, tegen de afspraken kregen ze dat 
niet.54

45 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 22 juni 1995.
46 Deze voorwaarden waren vrijwel gelijk aan de uitgangspunten, waarmee de Vervoersbond FNV de onderhan-
delingen over het aprilakkoord inging - Opleidingen SHB, 5 april 1995 - in het akkoord ontbraken ze.
47 Scholingsplan Arbeidspool, 1995. Deze cursussen duurden drie tot twaalf dagen; verzorgd door havenbedrij-
ven in Amsterdam en Rotterdam, soms door Hoogovens of gespecialiseerde instituten.
48 Scholingsplan 1995-1996 Machinale sector Arbeidspool, september 1995.
49 De financiering was op de korte termijn een probleem, omdat de Melkert gelden die onder meer voor scholing 
bedoeld waren, pas in juni 1996 beschikbaar kwamen. Een krediet van de banken bood enig soulaas - Verslag 
overlegvergadering Arbeidspool, 17 juli 1995. In mei 1996 volgde steun van het GHB (200.000 gulden) en in okto-
ber 1996 ging de subsidieaanvraag bij het Europees Sociaal Fonds voor de periode tot 1998 de deur uit (659.407 
gulden) - 4 oktober 1996.
50 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 16 oktober 1995.
51 Directieverslag bij Jaarrekening 1996, mei 1997, p. 6.
52 Rapport inzake korte cursorische opleidingen voor de werknemers van Arbeidspool, 23 mei 1996.
53 Verslag scholingscommissie, 7 juni 1996.
54 Verslag ondernemingsvergadering Arbeidspool, 3 juni 1996.
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Wat gebeurde er met deze problemen? Volgens de scholingscommissie niet veel. Ze 
schreef de directie die deelnam aan de commissievergaderingen: “Er verandert niks. Als 
er wat is besloten, hoort de scholingscommissie het pas achteraf.”55 Weliswaar was in het 
handboek van de besteking de roulatie van functies opgenomen, maar in de praktijk stuitte 
de uitvoering vaak op de voorkeur die bedrijven aan bepaalde mensen gaven. De besteking 
legde zich daar bij neer.

Onverwacht kwam eind januari 1997 het bericht “In verband met de financiële situatie 
zijn alle cursussen op een heel laag pitje gezet”.56 Twee maanden later deelde Wentink 
mee dat eerst de bedrijven moesten aangeven “of er nog behoefte was aan meer opgeleid 
personeel”.57

Naast specifieke stonden ook algemene – niet aan een bepaalde functie gebonden – kwali-
ficaties op de scholingsagenda. Daarbij waren twee vormen te onderscheiden. Op initiatief 
van de ondernemingsraad, gericht op de belangen van werknemers bij een gezonde en vei-
lige werkplek (‘arbo’) en op initiatief van de directie, gericht op “vergroting van de bedrijfs-
gebondenheid” (‘interne scholing’). Bij de eerste hechtte de ondernemingsraad veel belang 
aan “een gedegen opleiding Gevaarlijke Stoffen”.58 Niet voor niets, want in de cacao en de 
granen speelden immers bestrijdingsmiddelen een gevaarlijke rol. Die opleiding kwam er 
niet, zoals in de gehele scholingsopzet het thema veiligheid en gezondheid vrijwel buiten 
beschouwing bleef. De Boer maakte zich geen zorgen. “Ik heb weinig meegemaakt dat er 
grote disputen zijn over arbeidsomstandigheden. Dat is overal redelijk geregeld.”59

Dat de werkelijkheid van het havenwerk anders was, stond te lezen in een 
Waarschuwing die de Arbeidsinspectie een paar maanden eerder had uitgebracht. Gericht 
aan de directie van CTA, met een afschrift aan De Boer, ging het om een ernstig ongeval 
met een verplaatsbaar tussendek. Tevens wees de inspectie op de overschrijding van de 
maximaal toegestane arbeidstijden op zondag.60 De in de maanden maart/juni 1996 ver-
richte risico-inventarisatie en -evaluatie bevestigde de zorgen van de ondernemingsraad. 
De drie algemene conclusies uit dit uitvoerige onderzoek naar de arbeidsomstandigheden 
bij de verschillende bedrijven waren veelzeggend.61 Een gestructureerd arbeidsomstandig-
hedenbeleid ontbrak, de fysieke belasting, vooral in de cacao, nam verontrustend toe en de 
informatievoorziening over de arbeidsomstandigheden was onvoldoende.

Voor de ondernemingsraad waren deze conclusies geen verrassing. Eigen vooronder-
zoek leidde tot de inschakeling van de betreffende Arbo-dienst die de bevindingen van de 
raad bevestigde.62 De in maart 1996, volgens de vernieuwde wetgeving, ingestelde Arbo 
commissie – adviserend en onder meer belast met de verwerking van de resultaten van 

55 Scholingscommissie, Aan de directie Arbeidspool, 18 november 1996.
56 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 3 februari 1997.
57 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997.
58 R. Wiechels, Notitie voor de ondernemingsraad Arbeidspool, 20 april 1995.
59 Habivi, april 1996.
60 Inspectiedienst SZW, aan de directie van CTA, Waarschuwing tot naleving van de Arbeidsomstandigheden/
Stuwadoorswet, 13 december 1995.
61 Sector Havens/industrie Arbodienst Amsterdam e.O./Noord-Holland Oost, Risico-inventarisatie & Risico-
Evaluatie Buitendienstmedewerkers Arbeidspool, 21 augustus 1996.
62 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 16 september 1996.
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het risico-onderzoek – gaf een vergelijkbaar beeld te zien. De werknemersdelegatie signa-
leerde opnieuw het gebruik van fosfine en wees op de werkdruk tijdens de cacaopiek. De 
trage voortgang in de aanpak van deze kwesties bracht de delegatie tot de verzuchting dat 
de commissie “niet meer serieus zal worden genomen”.63 Een voorstel om een cursus over 
arbeidsomstandigheden voor het gehele operationele personeel te organiseren, was al op 
de kosten gesneuveld. Daarvoor in de plaats kwam een cursus ‘binnenshuis’.64

Van een geheel andere aard was de interne scholingsdag die De Boer begin april 1996 
lanceerde. De deelname was verplicht en de bijeenkomsten van tien tot vijftien mensen 
zouden worden opgeluisterd met een gezamenlijke lunch. Hoofdpunten: informatie over 
de “marktkansen” van de Arbeidspool en het belang van de “kwaliteitsverbetering”.65 De 
uitvoering van dit plan werd verschillende malen uitgesteld, uiteindelijk vonden in oktober 
twee bijeenkomsten plaats.66

De opzet was volgens de managementstijl van De Boer: samen de schouders eronder, 
het is ons bedrijf, met een positieve inzet kunnen we de markt veroveren. In goed overleg 
met de ondernemingsraad, optimisme uitdragend, wilde hij ‘zijn mannen’, die hij regelma-
tig prees, een ‘wijgevoel’ aanleren. Een bedrijfsblad met oppeppende informatie leek hem 
daarvoor een goed bindmiddel. Van het scholingsprogramma had hij hoge verwachtingen 
en vol bewondering sprak hij over de kraandrijvers en hun collega’s op de bulldozer en 

63 Werknemersdelegatie Arbo-commissie, Aan directie Arbeidspool, 26 november 1996.
64 Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 15 april 1996.
65 Directie Arbeidspool, Opzet inzake interne scholing operationele dienst, 24 april 1996.
66 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 11 november 1996.

Overslag balen cacao uit Ivoorkust, VCK, Vlothaven, 19 januari 1983 – foto Piet den Blanken
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shovel. “Dat is een vak apart. Het zijn echte artiesten in mijn ogen.”67 Geconfronteerd met 
de magere medewerking van de bedrijven en de ervaring dat verhoging van het scholings-
niveau voor de markt niet zaligmakend was, wilde De Boer de neuzen één kant op krijgen 
en het tij keren. Daarin paste ook zijn voorstel elke dag een korte “brainstorming” te hou-
den met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.68 Deze ging daar niet op in.69

Van deze scholingsdagen kwam niet veel terecht, het bedrijfsblad beperkte zich tot een 
incidenteel directiebericht. Tekenend was dat Wentink van het uitstel mededeling deed.70 
Met zijn komst en de afwezigheid van De Boer veranderde de managementstijl. Wentink 
kende aan het sociale deel van zijn managementtaak minder prioriteit toe. In plaats van 
de door De Boer beoogde versterking van de binding aan het bedrijf, stond bij hem het 
operationele productieproces centraal: logistiek, planning, nieuwe werktuigen en automa-
tisering. In plaats van herstel koos hij voor sanering.

Voor hem zou de Arbeidspool zich alleen kunnen handhaven na een verdere inkrim-
ping van het personeelsbestand en verlaging van de kosten. Hij opereerde meer op afstand, 
communiceerde via korte berichten en liet de feiten en niet de goede bedoelingen spreken. 
Zijn voorganger chef operationele dienst, waarmee de ondernemingsraad een goede ver-
standhouding onderhield, vertrok, omdat hij steeds meer moeite kreeg met de uitwerking 
van het aprilakkoord, de voortgang van de scholing was hem te traag, de aandacht voor de 
arbeidsomstandigheden onvoldoende en de reorganisatie van het kantoor te ingrijpend.71

Onder invloed van het fiasco van de interne scholing, de marginale aandacht voor de 
gezondheid en de veranderde managementstijl liet de ondernemingsraad de coöperatieve 
opstelling langzaam los. De kwestie van de arbeidsvoorwaarden droeg daaraan bij.

Aanpassingen arbeidsvoorwaarden
Het document in het aprilakkoord dat de verschillende wijzigingen in de CAO vast-

legde, was het meest besproken.72 Drie aanpassingen, gericht op de daling van de leegloop, 
zorgden voor beroering.

1.  Roostervrije dagen – Minder vrij opneembaar en meer mogelijkheden voor de werkge-
ver deze in te delen. Bijvoorbeeld: bij een dienstverband van één zaterdag per vier weken 
(kloszaterdag) kon de werkgever zestien van de 29 roostervrije dagen aanwijzen. Vóór het 
aprilakkoord waren dat er zeven.73 De resterende dertien, compensatie voor de kloszater-

67 Habivi, april 1996.
68 Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 3 juni 1996.
69 Ondernemingsraad, Invulling participatie interne scholingsdag, intern stuk, begin mei 1996.
70 Verslag overlegvergadering Arbeidspool,, 11 november 1996.
71 Ondernemingsraad, Interne notitie, 29 april 1995. De reorganisatie van het kantoor maakte deel uit van het 
Leiderdorpse protocol. In de periode tot januari 1997 daalde het aantal personeelsleden van twintig naar dertien, 
onder meer door opheffing van de afdelingen personeelszaken en buitendienst  Directieverslag bij Jaarrekening 
1996, mei 1997, p. 6. De reorganisatie stuitte met behulp van de ondernemingsraad op verschillende protesten - 
Brief afdeling buitendienst en besteking aan ondernemingsraad, 14 november 1995. Dat was bijzonder, omdat het 
kantoor zich in het algemeen niet door de ondernemingsraad vertegenwoordigd zag.
72 Document 3, Arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen CAO sector stukgoed en sector controlebedrijven.
73 SVN, Haven van Amsterdam, Sector CAO stukgoed, 1 april 1992 tot en met 31 maart 1993.
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dag, waren snipperdagen. Daarvan dienden er vijf in de dalperiode opgenomen te worden 
in de weken van de kloszaterdag.
2.  Tijd voor tijd – Uitbetaling in tijd bij vrijwillig werk buiten het arbeidsschema en op 
feestdagen; opnemen in de dalperiode als snipperdagen. Ongewijzigd bleef de geldelijke 
toeslag.74

3.  Werk in andere havens – Verplicht, afhankelijk van de reisafstand. In de praktijk vrijwel 
altijd in Rotterdam. Per dienst een aanvullende uitkering in tijd van tweeëneenhalf tot drie 
uur, ook bij tewerkstelling op vrijwillige basis.

De ondernemingsraad steunde de tijd voor tijd regeling vanwege het gunstige effect op de 
werkgelegenheid, de andere twee werden beschouwd als verslechteringen. Behalve dat ze 
tot nogal wat rekenwerk leidden (kilometers, uren, dagen), gaven ze al snel een stapeling 
van vrije dagen te zien.75 Zeker gevoegd bij de gekochte dagen arbeidstijdverkorting die ook 
in de dalperiode vielen.76

De schermutselingen begonnen al snel. In mei 1995 bedong de ondernemingsraad een 
spreiding van de aangewezen dagen over het soort diensten, de betaling van de diensten 
verschilde immers. Daarnaast meende de raad dat zelf betalen van de extra dagen arbeids-
tijdverkorting zelf roosteren betekende.77 Vervolgens bleek in juli bij de Rotterdamse 
tewerkstelling helemaal geen sprake te zijn van ‘tijd voor tijd’. Pas in november was het zo 
ver, wel met terugwerkende kracht.78

De besteking zorgde voor een ander probleem, ze vatte de aanwijzing van roostervrije 
dagen nogal rigoureus op. ‘s Morgens om zeven uur, de eerste melding voor werk, kre-
gen de mensen de mededeling dat ze die dag “roostervrij waren ingedeeld”, dus in feite 
voor niets kwamen. Dat was tegen de afspraak, een dergelijke indeling moest een dag van 
te voren bekend zijn. Protesten hielpen niet, regelmatig reisden poolarbeiders tevergeefs 
naar de Hemweg.79

Over de tijd voor tijd regeling die 1 juli 1995 zou ingaan, ontstond een slepend conflict. Met 
een lijst van 21 handtekeningen protesteerden poolarbeiders werkzaam bij de machinale 
bedrijven (‘machinale pool’) bij bondsbestuurder Koningh. “Vrijwillig overwerk doen wij 
met name om extra inkomsten te verkrijgen. (…) Wij willen de keuze vrij houden hoe wij 
ons overwerk gecompenseerd willen hebben.80

74 Verplicht overwerk stond in de CAO: maximaal één uur voor voorbereidende werkzaamheden en maximaal 
twee uur voor afwerking van een schip of wanneer de praktijk van het bedrijf dit noodzakelijk maakte – idem.
75 Zo was bij VCK een reservoir van duizend dagen opgebouwd, omgerekend zo’n 25 dagen per ingeleende arbei-
der - Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 9 september 1996.
76 Document 8 van het aprilakkoord. De gekochte vrije dagen onderscheidden zich van de snipperdagen, omdat 
ze bij ziekte op de geroosterde dag vervielen; snipperdagen daarentegen waren “onvervreemdbaar”, ze bleven ook 
bij ziekte beschikbaar - Verslag vergadering vakantie/roostercommissie ondernemingsraad, 4 mei 1995.
77 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 4 juli 1995.
78 R. de Boer, Aan alle werknemers, 2 november 1995.
79 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 11 december 1995.
80 Medewerkers Machinale Pool SHB, Bezwaarschrift aan T. Koningh, 22 juni 1996.
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Voor de paritaire begeleidingscommissie was dit protest aanleiding de invoering uit te 
stellen tot 1 december 1995.81 De ondernemingsraad was het daar niet mee eens en wees 
het standpunt van de machinale collega’s af, ieder behoorde bij te dragen aan het behoud 
van werkgelegenheid.82 Zo deed zich een bijzondere situatie voor. Ondernemers en bonden 
stelden zich soepel op ten opzichte van een akkoord dat ze zelf gesloten hadden, terwijl 
de ondernemingsraad als tegenstander eraan vasthield. Dat tot 1 december 1995 de oude 
situatie gehandhaafd bleef, suggereerde op zijn minst dat de paritaire commissie de voort-
gang van het werk, inclusief de arbeidsrust, belangrijker vond dan de uitvoering van het 
akkoord.  
 Ook De Boer volgde deze lijn. “Bij de vergadering gehaald” door de ondernemingsraad, 
benadrukte hij de missie van de Arbeidspool die levering onder alle omstandigheden voor-
schreef.83 Precies op 1 december ontving hij van Koningh een woedende brief met de eis de 
gemaakte afspraken na te komen, ook in de machinale bedrijven.84 Als antwoord deed De 
Boer een poging de geloofwaardigheid van het aprilakkoord te herstellen. Eerst door een 
peiling te houden onder de arbeiders van de machinale pool. Zij bleven bij hun standpunt. 
Probleem was wel dat de andere arbeiders van de pool een geringe bereidheid toonden vrij-
willig ingezet te worden in “bijzondere omstandigheden” (onder andere in Rotterdam).85 
Daarna trachtte De Boer twee vliegen in één klap slaan. Eén: niet tegemoetkomen aan de 
eis van de machinale arbeiders en de introductie van een ‘stand-by schema’. Twee: hun 
collega’s verplichten buiten het arbeidsschema werk te verrichten onder de voorwaarde 
van de tijd voor tijd regeling. Zo maakte hij het conflict in de machinale pool tot een middel 
om de flexibele beschikbaarheid van het gehele personeel op te schroeven.

‘Stand-by’ hield een verplichte beschikbaarheid in van één maal per zes of acht weken 
op zondag (avond of late nacht).86 De ondernemingsraad zag hier niets in en kwam met 
een eigen voorstel. Dat leidde ook tot een verhoogde beschikbaarheid, onder andere door 
nieuw opgeleiden ervaring te laten opdoen, maar diende tevens het belang van de roulatie 
van werk over zo veel mogelijk mensen. De besteking had daarin een eigen verantwoorde-
lijkheid, meende de ondernemingsraad, en moest veel meer bepalen “welke werknemers 
op welk werkobject worden bestoken, los van de wensen van de klanten”.87

In de overlegvergadering van 11 december 1995 kwamen beide voorstellen aan bod. De 
Boer trok de verplichte stand-by regeling in, wanneer zou blijken dat voldoende arbeiders 
zich vrijwillig beschikbaar stelden voor werk in het weekeinde; betaling gedeeltelijk in tijd 
voor tijd. Was dat niet het geval, dan zou een aantal mensen verplicht worden. Besloten 
werd het personeel te vragen naar de bereidheid om de verschillende arbeidsschema’s uit 
te breiden.88 Toen zich voldoende gegadigden meldden, was deze kwestie voor de onder-

81 Directeur Sociale Zaken SVN, J.G.A.M. Spoor, Aan de betreffende leden, 3 juli 1995.
82 Verslag ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 28 november 1995.
83 Idem.
84 T. Koningh, Aan directie SHB, 1 december 1995.
85 Directie SHB, Aan ondernemingsraad, Tijd voor tijd regeling, 1 december 1995.
86 Idem.
87 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 11 december 1995.
88 R. de Boer, Aan onze werkne(e)m(st)ers, 15 december 1995.
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nemingsraad afgesloten.89 Vlot verliep de uitvoering echter niet. Directies van de bedrijven 
waren gevoelig voor de weerstand bij veel arbeiders en betaalden in geld. De onderne-
mingsraad sprak daar zijn zorgen over uit. “De OR is niet de boeman voor slechte berich-
ten. Nu wat geld extra verdienen is begrijpelijk, maar ook een gevaar voor de toekomst.”90

Ook bij de uitbetaling in tijd bleek de praktijk weerbarstiger dan de papieren afspraak. 
De regelingen, elk met een eigen status, vergden per individuele arbeider een uitvoerig 
volgsysteem. In deze administratieve keten vormde de besteking een belangrijke schakel. 
Belast met de verdeling van het werk op basis van de wensen en eisen van de inlenende 
bedrijven, stonden de bestekers regelmatig voor ‘last minute’ beslissingen.91

Tijdens de besprekingen over een Handboek Besteking, tweede helft 1996, passeerden 
deze kwesties de revue. De reden om tot zo’n handboek te komen, was dat de besteking te 
veel ongeschreven regels kende en onvoldoende was toegerust op de nieuwe Arbeidspool. 
Na in overleg met de ondernemingsraad de bestaande gang van zaken vastgesteld te heb-
ben92, volgde de opstelling van vernieuwde regels en procedures.93 Daarin kwam de maxi-
male beschikbaarheid aan de orde. De Boer en later Wentink wilden dat mogelijk maken 
door een ‘last minute’ aanwijzing van roostervrije dagen in het handboek op te nemen; 
werken als er werk is.94 Na bezwaren van de ondernemingsraad kwam de volgende rege-
ling uit de bus: was de tewerkstelling voor de volgende dag niet bekend, dan belde de 
betreffende arbeider op een bepaald tijdstip de afdeling besteking om de bestemming te 
horen.95

Een andere vorm van opgevoerde beschikbaarheid kreeg wel een plaats in het hand-
boek. Was de bestemming niet bekend, dan was voor de dagdienst een gevarieerde groep 
van zes arbeiders telefonisch bereikbaar tussen 11.00 en 12.30 uur om eventueel later op 
die dag werk te kunnen verrichten. Dus toch een stand-by regeling.96

Met de definitieve samenstelling van het Handboek Besteking, eind 1996, waren echter 
de strubbelingen niet verdwenen. In de eerste maanden van 1997 keerden conflicten over 
de verdeling van het werk terug, over de indeling op basis van kwalificaties, de roulatie 
over functies en de opname van roostervrije dagen. Eén voorbeeld. Nadat de onderne-
mingsraad in april 1997 constateerde dat het beleid over de in 1996 opgebouwde rooster-
vrije dagen “spaak begon te lopen”, deelde Wentink mee dat bij grote werkdruk deze dagen 
niet of nauwelijks opgenomen konden worden.97

89 Verslag extra overlegvergadering Arbeidspool, 22 januari 1996.
90 Ondernemingsraad Arbeidspool, Info, 30 januari 1996.
91 Verslag extra ondernemingsraadvergadering Arbeidspool, 7 oktober 1996.
92 Concept Handboek Besteking Arbeidspool, juni 1996.
93 Veranderingsvoorstellen op Handboek Besteking, 28 augustus 1996 en 9 december 1996.
94 Ook de vrij op te nemen dagen arbeidstijdverkorting wilde de directie afhankelijk maken van het werkaanbod. 
De ondernemingsraad hield dat tegen, maar kon niet verhinderen dat op de aanvrager druk werd uitgeoefend.
95 Directeur Arbeidspool, Aan ondernemingsraad, Veranderingsvoorstellen op handboek besteking, 9 december 
1996, pp. 8, 9.
96 Idem.
97 Verslag overlegvergadering Arbeidspool, 1 april 1997.
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De moeizame uitwerking van het aprilakkoord en de stroeve verhouding met de nieuwe 
directeur Wentink kregen tegen het einde van het jaar 1996 gezelschap van een sfeer van 
onzekerheid op de werkvloer, gevoed door (geruchten over) financiële problemen.98

Financiële zorgen
In juni 1996 toonde De Boer zich “gematigd optimistisch” over de afzet van diensten.99 

Drie maanden later herhaalde hij dat op basis van de cijfers over de eerste drie kwartalen 
van 1996. In vergelijking met dezelfde periode in 1995 nam het aantal diensten licht toe, 
terwijl de daling van de leegloop doorzette (van 15,9 naar 7,0 procent).100 Bij deze tussen-
stand bevond zich een summier financieel overzicht. Weliswaar verminderde daarin de 
omzet (kortingen en tariefsverlaging), de aanzienlijke daling van zowel kosten als verlies-
cijfer bood een hoopvol beeld.

Bij dat laatste gegeven – verlies van 4,9 miljoen gulden over 1995 en van 426 duizend 
gulden over 1996 (raming) – bleven de Melkert gelden ongenoemd. Ze waren echter wel 
meegerekend in de totstandkoming van deze cijfers en verhulden zo de financiële wer-
kelijkheid. Uit de stukken kwam niet naar voren dat de ondernemingsraad deze kwestie 
aankaartte. Toch was er voldoende informatie om wantrouwend te zijn. Zowel in de jaar-
rekening van 1995 (uitgebracht eind mei 1996101) als in een commentaar daarop van de 
accountants (begin september 1996) waren de Melkert gelden onder de post “buitenge-
wone baten” opgenomen.102 En daaruit was de betrekkelijkheid van de omvang van het 
verlies te destilleren.

Dat de ondernemingsraad pas in december een algemene vraag over de financiën 
stelde, verklaarde De Wildt ruim twee jaar later als volgt: “We merkten dat de spanning 
over de centen begon op te lopen, maar kregen geen vat op de bedrijfseconomische situ-
atie. De bond kon ons hierover ook niet wijzer maken. Dat kort daarna de pleuris zou 
uitbreken, verwachtten we absoluut niet.”103 Dat laatste klonk ook door in de woorden 
waarmee de ondernemingsraad 1996 uitluidde: “Na een jaar waarin nogal wat gebeurd is, 
zijn we in een iets rustiger vaarwater gekomen. (…) Gezamenlijk met alle collega’s halen 
we 2000 ook!!”104

Deze moedgevende verwachting brokkelde half januari 1997 af na een vergadering van 
de paritaire commissie die overigens in het jaar 1996 niet bij elkaar was gekomen. De 
bondsvertegenwoordigers hoorden “dat het er financieel niet zo rooskleurig voorstond”.105 
Hoe ernstig de financiële toestand was, kon echter pas in mei 1997 definitief beoordeeld 
worden bij de publicatie van de jaarrekening 1996. Daarin was het volgende te lezen:

98 Idem, 9 december 1996.
99 Idem, 10 juni 1996.
100 Sheets bij overlegvergadering Arbeidspool, 16 september 1996.
101 Directieverslag bij Jaarrekening 1995, mei 1996, pp. 6, 7.
102 Coopers & Lybrand, Vertrouwelijk/Persoonlijk aan R. de Boer,12 augustus 1996.
103 Gesprek met A. de Wildt, 30 maart 1999.
104 Ondernemingsraad, Info, 10 december 1996.
105 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 29 januari 1997.



arbeidspool snel in problemen 319

— het aantal diensten in het laatste kwartaal viel tegen en gaf in vergelijking met 1995 
een daling te zien van bijna 25 procent106; ten opzichte van 1994 was dat 17,5 procent; het 
personeelsbestand nam in de periode 1994-1996 sterker af: 25,2 procent,107

— de daling van de leegloop in het laatste kwartaal van 1996 stagneerde,108

— het verlies, 6,4 miljoen gulden, kwam aanzienlijk hoger uit dan geraamd; de gespreid 
verstrekte Melkert gelden bleven daarin verwerkt (1995: 10,7, 1996: 8,3 miljoen gulden).109

De conclusie in de jaarrekening loog er niet om: “In 1997 kan de situatie ontstaan dat 
de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.”110 Maar dat was in mei 
1997.

Gedurende het laatste kwartaal van 1996 kende de ondernemingsraad geen details, maar 
begon in de kantines door de dalende werkgelegenheid de onzekerheid over de toekomst 
te groeien. De stilte bij de ondernemingsraad over de financiële ontwikkeling was dan 
ook bevreemdend.111 Dat gold ook voor de Vervoersbond FNV. Volgens Koningh kwam de 
paritaire begeleidingscommissie van het aprilakkoord in 1996 niet bijeen, omdat de onder-
nemersdelegatie geen tijd zou hebben.112

De ondernemingsraad die toch al nauw betrokken was bij de uitwerking van delen 
van het akkoord, kreeg zijn handen vol. Ook, omdat oude kwalen als onbevoegde arbeid, 
doorstaan en klaar naar huis bleven doorzieken. Individuele en groepen arbeiders beant-
woordden de druk op de productiviteit en flexibiliteit met ‘pakken wat je pakken kan’, 
inclusief een protest tegen tijd voor tijd.113 Het aprilakkoord bleek ingrijpende gevolgen te 
hebben. Zo leidde bijvoorbeeld de ruimte die derdebedrijven kregen tot een groeiend aan-
tal diensten – aandeel van 10 tot 20 procent – buiten de poolarbeiders om, en dus tot een 
vermindering van hun werkgelegenheid.114

In de periode dat Wentink het roer overnam – de fluwelen hand van herstel en opti-
misme maakte plaats voor de hardere van kostenbesparing en realiteitszin – waren bij de 
ondernemingsraad de twijfels toegenomen aan de effectiviteit van de intensieve beleids-
bemoeienis waartoe in juni 1995 besloten was. Tijdens de cursus van november 1996 vond 
een koerswijziging plaats naar de meer vertrouwde positie een tegenpartij te zijn die bij 
optredende problemen een principiële, belangenbehartigende benadering zocht.115

106 Directieverslag bij Jaarrekening 1996, mei 1997, p. 5. Sheets bij overlegvergadering Arbeidspool, 16 september 
1996.
107 Directieverslag bij Jaarrekening 1996, mei 1997, p. 5. SHB, Jaarverslag 1994.
108 Idem, p. 4. Het hele jaar: gemiddeld 12,5 procent, de eerste negen maanden: 7,0 procent.
109 Idem, pp. 4 en 7. De jaarrekening (pp. 17 en 23) meldde dat de Melkert gelden, mede door het gebruik als 
aflossing van een in 1995 gesloten lening, niet toereikend waren om in 1997 het vermogenstekort weg te werken.
110 Arbeidspool, Jaarrekening 1996, pp. 4 en 17.
111 Misschien dat de niet optimale verhouding met de ingeschakelde deskundigen die zich onder meer met die 
financiën bezighielden, van invloed is geweest. De samenwerking eindigde juni 1996.
112 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, 29 januari 1997.
113 In een Info van 25 april 1996 bedankte de ondernemingsraad de collega’s in de machinale bedrijven voor hun 
“steun en inzet” om “onbevoegde derden te weren”.
114 Arbeidspool, Jaarrekening 1996, p. 24.
115 Verslag OR-cursus Arbeidspool, 13-15 november 1996.
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Nog onvolledig geïnformeerd over de financiële staat van de BV, nog onbekend met 
de teruglopende overslag bij Ceres, de opvolger van CTA, gingen de poolarbeiders met 
opnieuw een groeiende onzekerheid over hun werk het jaar 1997 in.

Eerder had CTA met ambitieuze steun van de gemeente Amsterdam een even ambitieuze 
koper gevonden, de volstrekt onbekende reder Kritikos. Maar al vrij snel, 1997, kreeg het 
nieuwe bedrijf Ceres te maken met een sterke terugval in de containeroverslag.

Van CTA naar Ceres
Afgaande op de winst over 1995 van een kleine twee miljoen gulden, slaagden de cura-

toren erin CTA Nieuw klaar te maken voor een koper.116 Diens aantrekkelijkheid hing af van 
de bereidheid de schuldeisers en aandeelhouders te betalen en te investeren in de contai-
neroverslag. De gemeente Amsterdam bleef betrokken als belangrijke schuldeiser en met 
grootse uitbreidingsplannen in het Westelijk Havengebied.

Toen de Grieks/Amerikaanse reder C. N. Kritikos – eigenaar van Ceres Terminals 
Incorporated, hoofdkantoor Hoboken New York – de voorkeur kreeg, kwamen de wethou-
der van Economische Zaken Peer en de curatoren tegenover elkaar te staan. Andere gega-
digden haakten af en verweten de wethouder de financiële eisen te hebben opgeschroefd, 
omdat hij tot elke prijs een deal wilde sluiten met Kritikos.117 Peer stelde ook eisen aan de 
curatoren, één van hen zei daarover: “Peer wil dat ik CTA voor een gulden aan Kritikos 
verkoop. (…) Dat kan ik niet maken tegenover de aandeelhouders, de schuldeisers en de 
werknemers.”118

Aan dit conflict ging het één en ander vooraf. De curatoren waren begin 1996 op de hoogte 
van de interesse van Kritikos. Ze kwamen tot een gesprek zonder overeenstemming te 
bereiken. Tot hun verrassing bleken Peer en Van den Heuvel (GHB) begin februari 1996 
in het Canadese Halifax met Kritikos een raamovereenkomst gesloten te hebben over de 
verkoop van CTA. Er zou een bedrag van tien miljoen gulden mee gemoeid zijn, waarbij 
Kritikos de werkgelegenheid garandeerde van de inmiddels honderd arbeiders. Peer ver-
wachtte dat de curatoren hiermee instemden, maar dezen kenden grote twijfels.119 Ook de 
ondernemingsraad van CTA was zeer verrast en achtte de overeenkomst in strijd met de 
Wet op de Ondernemingsraden, omdat elke informatie over Ceres ontbrak.120 “Wel recla-
mefolders, geen cijfers.”121

 Hoewel CTA in 1958 één van de eerste bedrijven in de wereld was dat goederen in 
containers oversloeg en Kritikos in Amerika als “Mr Container” bekend stond, wis-
ten Nederlandse havenkringen slechts dat hij in Europa een grote speler wilde worden. 
Krantenberichten meldden dat in 1995 Ceres 1,3 miljoen containers behandelde – ter ver-
gelijking: ECT: 2,5 miljoen, CTA: 65.000 – 1.200 mensen in directe dienst had en geen 

116 Nieuwsblad Transport, 11 april 1996.
117 Verslag bijeenkomst wethouder Peer met Havenbeleidscommissie, 18 oktober 1995.
118 NRC Handelsblad, 13 juli 1996.
119 de Volkskrant, 9 februari 1996.
120 Ondernemingsraad CTA, Aan G.G.C. van den Heuvel, 8 februari 1996.
121 de Volkskrant, 12 maart 1996.
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informatie verstrekte over de omzet en de winstcijfers.122 Ceres bleek vooral een ‘facilitator’ 
te zijn die per project terminals huurde en mensen wierf.123

Kritikos heette een man van grote gebaren en woorden, Peer schreef hem een “hele 
simpele filosofie” toe: “hij gelooft in zichzelf”. Bestuurder Koningh van de Vervoersbond 
FNV sprak van mooie voornemens. “Maar zwart op wit hebben we dat nog niet.”124 Peer 
was enthousiast over de belofte van Kritikos om de Amserdamse haven tot één van de 
grootste van Europa te maken. In ambities leken Peer en Kritikos elkaar gevonden te heb-
ben. Peer, sinds 1996 wethouder en lid van de VVD, stond in die tijd in politiek Amsterdam 
bekend als de jonge, liberale “Macher” (35 jaar), nauw gelieerd aan het zakenleven en “tuk 
op projecten van grootse proporties”.125

Nabij Westpoint in de Amerikahaven zou een megaproject opgezet worden. Van den 
Heuvel sloot goed aan bij beider ambities. Vanaf 1966 tot 1970 werkte hij al op de afdeling 
Economische Zaken van het GHB, waarvan hij in 1990 directeur werd. In de tussenlig-
gende periode was hij, lid van het CDA, onder meer elf jaar burgemeester van Borssele. 
Ervaren in het ‘grote politieke werk’ rond de Zeeuwse kerncentrale aldaar, was hij de man 
op de achtergrond van de elkaar in Amsterdam opvolgende wethouders van VVD-huize126;  
 

122 de Volkskrant, 9 februari 1996. Het Parool, 7 maart 1996.
123 Het Parool, 7 maart 1996.
124 FNV Magazine, 21 maart 1996.
125 De Groene Amsterdammer, 10 juli 1996.
126 Peer volgde F. de Grave op, daarna vervulden de partijgenoten H.H.M. Groen, P. Krikke en G. Dales de functie 
van wethouder met havenzaken in de portefeuille.

Klampen: balen op hoogte brengen door ze te stapelen; daarbij kunnen haken gebruikt worden, 4 april 1997 

– foto Chris Pennarts
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de continue factor en gezien als de bedenker van de grote plannen in het Westelijke 
Havengebied.127

Welke raamovereenkomst sloten de drie heren af? Kritikos toonde zich bereid 25 miljoen 
gulden op tafel te leggen, waarvan 7,5 miljoen voor de overname van CTA, en verwachtte 
de containeroverslag in enkele jaren op te voeren tot 650.000 stuks. Hij ging er van uit dat 
Ceres minimaal 5 procent moest kunnen bemachtigen van de 13 miljoen containers die 
jaarlijks van de Verenigde Staten in Europa aan land kwamen. De gemeente Amsterdam 
stelde een kleine honderd miljoen beschikbaar voor de bouw van een nieuwe containerter-
minal, waarvan Ceres 45 miljoen met rente zou terugbetalen. Met Ceres als huurder zou 
de terminal in 1999 operationeel moeten zijn en 300 directe en 1.000 indirecte arbeids-
plaatsen verschaffen.

De Amsterdamse gemeenteraad was zeer tevreden over deze plannen en stemde er 3 
april 1996 unaniem mee in. Maar daarmee was de verkoop nog niet rond. Daarover moes-
ten Kritikos en de curatoren het nog eens worden. Peer had voor alle zekerheid een slag om 
de arm gehouden. “Als Ceres halverwege de rit afhaakt, kunnen de kranen en het equip-
ment snel en tegen een goede prijs verkocht worden.”128

In een terugblik, drie maanden later, was één van de curatoren nog woedend over Peer. 
“Vorig jaar weigerde de gemeente nog verantwoordelijkheid te nemen voor de doorstart 
van CTA. Maar nu CTA een miljoen gulden op de bank heeft staan, zijn ze er als de kippen 
bij om het te verpatsen.”129

De onderhandelingen met Ceres verliepen dus moeizaam. De curatoren vroegen vier 
miljoen gulden voor de aandelen, een restschuld van de boedel en de in 1995 gemaakte 
winst. Kritikos vond dat het winstcijfer was opgevoerd en de ‘deal’ dreigde vast te lopen. 
Interimdirecteur van CTA, E.J. de Regt, volgens Kritikos verantwoordelijk voor het geflat-
teerde winstcijfer, gaf te kennen zonder Ceres verder te kunnen: “Ik verwacht een groei van 
het aantal overgeslagen containers van 25 tot 30 procent.”130

Het kan verkeren. Na de zomer bereikten de curatoren en Kritikos een akkoord over de 
definitieve verkoop. De eerdere bezwaren bleken achteraf het wapengekletter van onder-
handelaars. Het besluit van de gemeenteraad konden de curatoren moeilijk naast zich 
neerleggen en inmiddels was de Vervoersbond FNV het eens geworden over de arbeids-
voorwaarden: de CAO zou nageleefd worden en het ouderenbeleid voortgezet.131 Bovendien 
had Van den Heuvel de nodige druk uitgeoefend en Ceres een huurcontract voor twintig 
jaar aangeboden. Over het uiteindelijk bedrag waren de curatoren vaag. “De vraagprijs was 
niet idioot hoog, 3 tot 3,5 miljoen all in. Dan kan je het snel eens worden.”132

127 Haven Amsterdam, 1999, nummer 1.
128 Nieuwsblad Transport, 4 april 1996.
129 De Groene Amsterdammer, 10 juli 1996.
130 NRC Handelsblad, 13 juli 1996.
131 Protocol arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen CTA BV en de Vervoersbond FNV inzake de overname van 
CTA BV door Ceres Inc., Amsterdam 28 mei 1996.
132 de Volkskrant, 6 september 1996.
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Alle partijen waren dus tevreden. Peer en de Amsterdamse haven stonden op de kaart. 
Van den Heuvel zette een nieuwe stap in het Westelijk Havengebied. Ceres beschikte over 
de mogelijkheden te expanderen. De curatoren rondden hun werk netjes af. De werkgele-
genheid was niet alleen gegarandeerd, maar zou de komende jaren zelfs een uitbreiding 
ondergaan.

Toch rezen er twijfels. Overspeelden de gemeente en Kritikos hun hand met de 
hoge verwachtingen over het marktaandeel van Ceres? De secretaris van de Nationale 
Havenraad sprak al in maart 1996 deze twijfels uit: “Het is natuurlijk niet uitgesloten, 
maar ruim een half miljoen containers klinkt nogal verbazingwekkend. Als het wordt 
gehaald, is Amsterdam in één keer een concurrent van betekenis voor het Rotterdamse 
Havenbedrijf.”133 De Regt, temperde in september van dat jaar het optimisme en twijfelde 
aan het tempo: “Zo’n terminal bouw je niet in een achternamiddag.”134 Over de financiële 
gulheid van de gemeente liet alleen bondsbestuurder Koningh zich kritisch uit: “Het kost 
miljoenen om het gewenste terrein voor de nieuwe terminal aan te leggen, belastinggeld!”135

De twijfels leken bevestigd te worden, toen in maart 1997 twee consortiums van 
rederijen, Eurosal en New Caribean Services, besloten hun overslag te verplaatsen naar 
Rotterdam (betere achterlandverbinding) en Zeebrugge (door ligging aan zee minder tijd-
verlies). De containeroverslag van het Amsterdamse Ceres die in 1996 was opgelopen tot 
90.000 stuks, zou daarmee terugvallen tot 37.000 in 1997 en 30.000 in 1998.136

Terwijl de nieuwe, financiële steun van de gemeente Amsterdam aan CTA/Ceres nog 
rumoer te wachten stond, tekende zich steeds duidelijker af dat het gebruik van de Melkert 
gelden ‘oneigenlijk’ te noemen was.

Gebruik Melkert gelden
Een week voordat de Vervoersbond FNV eind januari 1997 bekendmaakte dat de 

Arbeidspool er financieel niet best voorstond, was het onrustig in de Amsterdamse haven. 
Een algemene staking dreigde en de bond trok flink van leer, omdat een kaderlid – Rob van 
Zijl – bij de inlenende bedrijven ongewenst was. Leider van de acties bij het faillissement 
van het overslagbedrijf De Rietlanden in januari 1993, was hij niet door de nieuwe eigenaar 
‘overgenomen’ en vervolgens met een paar collega’s in dienst van de Arbeidspool getre-
den. Koningh sloot acties niet uit, wanneer de lopende gesprekken niets opleverden.137 
Deze dreiging bleek voldoende om kort daarna Van Zijl normaal te besteken.

133 Het Parool, 7 maart 1996.
134 de Volkskrant, 6 september 1996.
135 FNV Magazine, 21 maart 1996.
136 Nieuws van de Dag, 21 maart 1997. In de volgende jaren hield Ceres, later Ceres Paragon, velen bezig. 
Havenarbeiders, Amsterdamse gemeentebestuurders, Chinese kranenbouwers en Japanse scheepvaartmagnaten. 
Met 282 miljoen gulden steun keurde de gemeenteraad in mei 1999 de bouw van een insteekterminal goed (aan 
weerszijden kranen, lossen aan twee kanten) die in augustus 2001 gereed was. In september 2002 deelde Kritikos 
het eigendom met het Japanse conglomeraat NYK (Nippon Yusen Kaisha); in december 2006 volledig eigenaar. 
Ruim een jaar eerder vond de lossing van het eerste containerschip in de insteekhaven plaats.- FEM Business, 1 
september 2007. Oktober 2008 werkten bij Ceres 235 mensen - Nieuwsblad Transport, 6 oktober 2008.
137 Nieuws van de Dag, 21 januari 1997.
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De onrust viel samen met de publicatie van een ingrijpend reorganisatieplan van de 
Rotterdamse SHB. In 1996 was daar ten opzichte van 1995 het aantal verkochte diensten 
met bijna 20 procent afgenomen en directeur Schermer verwachtte dat deze daling de 
komende jaren zou voortduren. Met ingang van juli 1997 stonden tweehonderd van de 
bijna duizend mensen ontslag te wachten en kregen 330 een nieuw arbeidscontract met 
een werkgarantie van drie dagen per week aangeboden. Dat laatste zou gefaseerd geschie-
den en in het jaar 2000 voltooid zijn. Daarnaast verlangde Schermer van de SHB’ers een 
“grotere flexibiliteit”.138 Bondsbestuurder Niek Stam bevestigde dat de leegloop “kritieke 
vormen” aannam, maar benadrukte dat de bond vast zou houden aan ‘geen gedwongen 
ontslagen’.139 Voorzitter van de ondernemingsraad, Jeroen Toussaint, noemde het plan 
“een bom onder de havenpool. Het is voor ons erop of eronder. We hebben niets te ver-
liezen. Wij eisen ons werk op”.140 In Amsterdam verspreidde de bond een Nieuwsbrief die 
onder de kop “Solidariteit” meldde dat de gebeurtenissen in Rotterdam “hun uitstraling 
naar Amsterdam” konden hebben.141

Tegen deze achtergrond van onrust en verontrusting verscheen in Amsterdam ruim een 
week later “Pamflet nr. 1”, waarin Heilig en Koningh hun zorgen uitten over de positie van 
de Arbeidspool. De toon was er één van verontwaardiging. Ze kregen volstrekt onverwacht 
van de delegatie van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) te horen 
dat de bodem van de kas van de Arbeidspool in zicht was. “Hoe precies moeten wij nog 
uitzoeken, maar veel vertrouwen hebben wij er niet in.” 142

Kort daarna vond de eerste ondernemingsraadsvergadering van 1997 plaats. De uitge-
nodigde Koningh deed verslag van een tweede gesprek met de AWVN en sprak het ver-
moeden uit dat de financiële problemen van de Arbeidspool het gevolg waren van te lage 
tarieven en een verkeerde calculatie.143 Heilig had van president-commissaris Haks verno-
men dat het startgeld van Melkert vrijwel op was.144 Fraude sloot hij niet uit. “Er is iets zeer 
fundamenteels mis bij de SHB.” Een onderzoek moest de bond meer informatie verschaf-
fen. Heilig: “De uitkomst daarvan zou wel eens schokkend kunnen zijn.”145

De verbazing over de ontstane situatie was even groot als de verwarring. Zo sugge-
reerde Heilig de ene dag dat fraude mogelijk en de andere dag dat het onmogelijk was.146 
Koningh ergerde zich aan dit “gedraai”. “Heilig moet maar voor zijn woorden gaan staan”, 

138 SHB Personeelsplanning BV, Ondernemingsplan SHB. Periode 1997 t/m 2000, 16 januari 1997.
139 De Volkskrant, 17 januari 1997.
140 Rotterdams Dagblad, 18 januari 1997.
141 Vervoersbond FNV, Nieuwsbrief, Aan alle werknemers in het Noordzeekanaalgebied, 21 januari 1997.
142 Vervoersbond FNV, Pamflet nr. 1, 29 januari 1997.
143 Verslag ondernemingsraadsvergadering Arbeidspool, 3 februari 1997.
144 Rinus Haks was in maart 1996 benoemd als president-commissaris en fungeerde vanaf oktober 1996 als 
gedelegeerd commissaris - Directie Arbeidspool, Aan alle medewerkers, 24 oktober 1996. Jarenlang prominent 
partijbestuurder van de CPN, was hij onder meer lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 
1979 en in de jaren tachtig gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Holland. De Wildt hield aan een 
kennismakingsgesprek een “positief gevoel” over - Interne notitie ondernemingsraad, 15 april 1996.
145 Nieuws van de Dag, 4 februari 1997.
146 de Volkskrant, 5 februari 1997.
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waarop Heilig reageerde met het vermoeden dat Koningh “gestresst” was.147 Kennelijk een 
niet erg collegiale verhouding die later in het jaar uitgroeide tot een openlijk conflict.

Begin februari beperkten de strubbelingen zich nog tot de vraag wat er met de Melkert 
gelden gebeurd was. Een telefoontje van een journalist naar het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gaf enige duidelijkheid. Een woordvoerder: “Van de 24,1 mil-
joen die in 1995 is toegezegd, is inmiddels zestien miljoen overgemaakt.” Een bericht van 
de controlerende instantie, het bureau Tica, maakte de informatie was preciezer: “De SHB 
[bedoeld is Arbeidspool] had vorig jaar [1996] recht op 7,7 miljoen gulden. Dat bedrag was 
al in de eerste zes maanden ‘opgedeclareerd’. Dan is er dus de rest van het jaar niets meer 
in rekening te brengen.” Volgens het Tica lag er voor 1997 nog eens 7,7 miljoen te wachten 
en 964 duizend gulden voor 1998. 148

Het onderzoek waarover Heilig sprak, bevestigde de veronderstelling van onjuiste kost-
prijsberekeningen waaruit te lage tarieven volgden. Voordeeltjes voor de inlenende onder-
nemers waren dus verantwoordelijk voor de vrijwel lege kas van de Arbeidspool. Over de 
Melkert gelden zei deze conclusie echter niets.149

De bij de bondsbestuurders gerezen verwarring gaf te denken. In de eerste plaats bood 
de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging die de Havenbijdrageregeling beëindigde, 
informatie over de gespreide betaling van de totale som van 24,1 miljoen gulden over de 
periode 1995-2000.150 De door het ministerie verstrekte gegevens waren daaraan ont-
leend en zouden geen nieuws mogen bevatten.151 In de tweede plaats was de ontvangende 
rechtspersoon paritair samengesteld en belast met controlerende taken over de besteding 
van de gelden. Evenals bij de bewaking van het aprilakkoord functioneerde dit paritaire 
orgaan niet zo dat bondsbestuurders over financiële kennis van zaken beschikten. Een 
uitspraak van Heilig illustreerde deze tekortkoming: “Qua werkgelegenheid gaat het goed, 
maar financieel gaat het blijkbaar slecht.”152 De genoemde cijfers van het Tica waren dus 
bij de Vervoersbond FNV onbekend. Van controle op de toewijzing van de gelden was dus 
geen sprake.

Hetzelfde gold de besteding. Het gebruik in 1996 van de Melkert gelden voor de aflos-
sing van een lening die in 1995 was aangegaan, vond zonder bondscommentaar plaats.153 
Weliswaar waren de doelen die de tijdelijke bijdrage moesten dienen ruim geformuleerd 
(kosten in verband met de omvorming van de organisatie), controle bleef uit. Ook waar de 
wettelijke regeling specifiek sprak over scholing, waarvoor de Arbeidspool in 1995 boven-
dien meer dan een half miljoen gulden Europese subsidie ontving.154

147 Het Parool 5 februari 1997.
148 Idem. Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming viel onder het College van Toezicht Sociale 
Verzekeringen en verleende de Melkert gelden - Regeling van tijdelijke bijdrage aan havenbedrijven voor herstruc-
turering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage 
herstructurering arbeidsvoorziening havens), ‘s-Gravenhage, 20 september 1995.
149 de Volkskrant, 14 februari 1997. Het Parool, 14 februari 1997, Nieuwsblad Transport 15 februari 1997.
150 Memorie van Toelichting bij Regeling van tijdelijke bijdrage (…), ‘s-Gravenhage, 20 september 1995.
151 Ze verschilden enigszins van de cijfers in de jaarrekening een paar maanden later - zie p. 13.
152 NRC Handelsblad, 5 februari 1997.
153 Jaarrekening Arbeidspool 1995, p. 7. Idem 1996, p. 8.
154 Jaarrekening Arbeidspool 1996, p. 8.
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En dan de kwestie van fraude. In april 1998 – de Arbeidspool was al failliet – kwam uit een 
onderzoek van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen dat bij de declaratie van de 
subsidies geen fraude was gepleegd. “Wel was heel soepel met de regels omgesprongen.”155 
Een maand of negen later liet Heilig in een interview eerdere twijfels achter zich: “De tarie-
ven waren volledig naar z’n mallemoer geholpen. Met het geld van Melkert is Sinterklaas 
gespeeld, het is overgeheveld naar de werkgevers. (...) Duidelijk een geval van fraude.” Op 
de vraag waarom geen juridische stappen waren genomen, antwoordde hij: “Dat was niet 
meer interessant, de toko was failliet.”156

Door de combinatie van de invoering van klantvriendelijke tarieven en kortingen en de 
integratie van de Melkert gelden in de bedrijfsvoering van de Arbeidspool, profiteerden 
de inlenende ondernemers in de Amsterdamse haven van de marktconforme 
omvorming van de SHB.
Dat strookte niet met de wettelijk vastgelegde overheidssteun die immers ten dienste 
stond van de herstructurering van de arbeidsvoorziening. Vertrouwen in de uitvoering 
van de wet was geschonden en onbedoeld materieel voordeel gehaald. Zonder in een 
juridische discussie over fraude te treden, droeg het oneigenlijk gebruik van de Melkert 
gelden bij aan de financiële crisis van de Arbeidspool.
Op het ontstaan van die crisis waren ook in 1997 de al besproken ontwikkelingen 
van invloed, zoals het cacaotransport in bulk, de derdebedrijven, de stagnerende 
acquisitie en de stapeling van niet opgenomen vrije dagen. Daar kwam de afnemende 
containeroverslag van Ceres bij.

155 OR Info, 16 april 1998.
156 H. Boot, “Pool blijft speerpunt voor de bond”, in: Solidariteit, januari 1999 (hierna:.Pool blijft speerpunt).




