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BIG BROTHER IS WATCHING YOU. JUMBO EN ALBERT HEIJN HOUDEN HUN DISTRIBUTIEWERKERS NAUWGEZET IN DE GATEN. MET DE CIJFERS 

KUNNEN TEAMLEIDERS DE ORDERPICKERS OM DE OREN SLAAN EN VAN MINUUT-TOT-MINUUT CONTROLEREN. OOK WERKEN DE VOICE-PICKING-

SYSTEMEN CONDITIONEREND. DISTRIBUTIEWERKERS KLAGEN OVER ROBOTISERING. WIE DE HELE DAG WORDT GEDIRIGEERD DOOR EEN  

COMPUTERSTEM EN ZELF NIET MEER GEACHT WORDT NA TE DENKEN, REAGEERT THUIS UIT EEN REFLEX OOK WEL EENS MET DE BEKENDE 

ORDER-REACTIE: “0-1-OK”.

ROBOTISERING, SLIM BEZIG?

0-1-ok
ROBOTISERING



‘Ik voel mij meer betrokken bij de 
belangen van de huisvrouw dan bij 
mannen die alleen maar bezig zijn 
met beurskoersen en eindeloze reek-
sen overnames.’ zei de laatste Albert 
Heijn die het bedrijf leidde. Hij 
beschouwde zijn klanten en werkers 
als zijn ware kapitaal. Bij de ingang 
van het hoofdkantoor in Zaandam liet 
bij een beeld plaatsen van ‘Beppie’, de 
Nederlandse huisvrouw. Op de sokkel 
een waarschuwing aan de managers: 
“Opdat wij nooit vergeten voor wie wij 
werken.”  
    Maar de huidige leiding van Albert 
Heijn denkt anders. Zij zijn wél 
gefixeerd op beurskoersen en overna-
mes. Op rendement en aandeelhou-
derswaarde. Op bonussen en extreme 
beloningen aan de top. Want Ahold 
wil mee in de Amerikaanse cultuur 
van keiharde kostenreductie en harte-
loze hebzucht. Een wegwerpmentali-
teit: wegwerpkwaliteit, wegwerpprij-
zen, wegwerparbeid.
    Van het sociale beleid van de oude  
Heijn-familie is weinig meer over. 
Meer dan de helft (!) van alle werkers 
in de distributiecentra van Albert 
Heijn is uitzendkracht of tijdelijke 
kracht. Wegwerppersoneel, dat vooral 
Pools spreekt, wordt voortdurend 

opgejaagd met steeds hogere produc-
tietargets en na een jaar weggestuurd. 
Om een jaar later terug te mogen 
keren tegen het instaploon. Met een 
afgezwakte ontslagbescherming zal 
de druk op het personeel met een vast 
contract verder toenemen.

SAMENVATTING
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Wie aan de supermarkt denkt, denkt aan die leuke tv-commercials met die atten-
te Jumbo-collega’s, die vrolijke filiaalchef van Albert Heijn en hun blije klanten. 
Maar achter die feestelijke façade gaat een realiteit schuil die aanzienlijk minder 
vrolijk is. Een wereld van onzekerheid, constante druk op lonen en stijging van 
de werkdruk. Albert Heijn en Jumbo lopen voorop in de veramerikanisering van 
het Nederlandse bedrijfsleven. Dit rapport toont een schrijnende trend. 



Hoe zit het bij de concurrent? Op het 
kantoor van Jumbo-eigenaar Frits 
van Eerd ligt een oorlogshelm met de 
tekst: “ah here we come!” In de aanval 
op Albert Heijn met een forse druk 
op de lonen. Ook Jumbo spiegelt ons 
graag een vrolijke sprookjeswereld 
voor. Zij presenteren zich als een 
gemoedelijk familiebedrijf, maar 
proberen een goedkopere cao toe te 
passen door zich van de ene dag op 
de andere een ‘groothandel’ te noe-
men! Een schaamteloze poging om de 

kostbare expansiedrift van Jumbo te 
verhalen op het personeel. Dat is nog 
eens een warme, zorgzame werkgever! 
“Horen wij wel bij de familie?” vroegen 
honderden Jumbo-werkers daarop be-
gin 2013 aan het Jumbo-management. 
De uitholling van de arbeidskwaliteit 
in de distributiecentra van de Neder-
landse supermarkten moet stoppen! 
Die Amerikaanse wegwerpcultuur, van 
verharding en verschraling, die past 
niet bij Albert Heijn, niet bij Jumbo, 
niet bij Nederland, en niet bij ons!
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STOP DE UITVERKOOP VAN ONZE BEDRIJVEN  

EN ONZE BANEN! 

LAAT JUMBO EN ALBERT HEIJN WEER VAN 

ONS ZIJN!             

 DE DISTRIBUTIEWERKERS VAN NEDERLAND



In nrc Weekend van 23 & 24 febru-
ari stond een interview met Quirijn 
Bolle, oprichter van Marqt, zoals hij 
het zelf noemt: ‘de supermarkt van de 
toekomst’. Voor de duurzame dage-
lijkse boodschappen. Voeding met 
smaak. Een organisatie waarin je weer 
eer in je werk kunt leggen.

In dertien jaar is de distributie van levensmiddelen verworden tot een slagveld 
waar bloed vloeit. In de supermarktoorlog vechten marktleiders Albert Heijn en 
Jumbo elkaar steeds harder de tent uit over de ruggen van hun toeleveranciers 
en hun werkers. Ze houden de prijzen laag. Kosten worden steeds verder ge-
drukt, tot onder de grens van het redelijke.

Alles voor snelle winst en korte-termijn-aandeelhouderswaarde. Ten koste van 
werkzekerheid, loon en het plezier in je werk.

Bolle weet waar hij over praat. Vanaf 
1999 werkte hij bij Ahold als een van 
de corporate cowboys met een mba-
degree volop mee aan de radicale 
veramerikanisering van de ooit zo 
degelijke Hollandse supermarktke-
ten. Als bonusjagende manager zag 
hij nooit een product. Laat staan de 
handen van de werkers die zorgen dat 
de producten in de schappen komen. 
De vervreemding ten top.

WITBOEK

VRAAG NIET HOE HET KAN,
MAAR PROFITEER ERVAN!

“ETHIEK IS EEN KOSTENPOST. KWALITEIT EN SMAAK DOEN ER  

NIET TOE. DE KLANT IS EEN MIDDEL OM GELD TE VERDIENEN.  

EN DAT GAAT VOORAL NAAR ENKELEN AAN DE TOP.”

QUIRIJN BOLLE VERLICHT SUPERMARKTONDERNEMER,  

OPRICHTER VAN MARQT, EX-AHOLD
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Wie sinds 2000 in de detailhandel 
werkte, ging er volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (cbs) in 
die tijdspanne zelfs op achteruit. 
Weliswaar gaven de supermarkten 
een gunstiger beeld te zien na het 
delen van de cao-loonstijgingen met 
de prijsindex, maar ketens als Albert 
Heijn en Jumbo wisten hun loonkos-
ten toch te drukken door een sterke 
toename van jongeren in de winkel 
en uitzendkrachten in de distributie-
centra.

Maarten van Klaveren, verbonden 
aan het Amsterdams Instituut voor 
Arbeidsstudies (aias) , doet onderzoek 
naar jeugdlonen. In het kader van 
een groot internationaal onderzoek 
naar laagbetaald werk, deed hij vanaf 
september 2004 onder meer twee jaar 
veldonderzoek naar het inkomen van 
kassameisjes in supermarkten.

Komen de medewerkers van de supermarkten er bekaaid af? De lonen overtref-
fen de hogere prijzen in Nederland sinds 2000 nauwelijks. Door de politiek van 
loonmatiging verdiende de doorsnee werknemer maar 1,5 procent meer, na ver-
rekening van de hogere prijzen. Dit noemen we de reële loonontwikkeling. Wie 
naar de afgelopen 30 jaar kijkt, ziet zelfs een achteruitgang.

LOONONTWIKKELING

Het onderzoek maakte duidelijk dat 
het lagelonenaandeel - het aantal 
werkers in de sector dat minder dan 
tweederde verdient van het natio-
nale mediane1 bruto uurloon - in de 
Nederlandse winkelbedrijven met 
46 procent al in 2002/2003 relatief 
zeer hoog was. In Frankrijk was dat 
maar 18 procent, in Denemarken 23 
procent. In de Nederlandse super-
markten was het lagelonenaandeel 
nog groter, namelijk 57 procent!

Hoe komt dat? Van Klaveren legt uit 
dat de minimumjeugdlonen nergens 
zo laag zijn als in Nederland. Uit 
gegevens van de Stichting Loonwijzer 
en het cbs kon in 2007/2008 worden 
ingeschat dat jonge winkelbedienden 
15 tot 20 procent minder verdienen 
dan leeftijdgenoten elders.

“GEZIEN HET GROTE AANDEEL JONGEREN ZIJN HET LAAG HOUDEN  

VAN DE JEUGDLONEN EN HET WERVEN VAN JONGE  

JONGEREN BELANGRIJKE INSTRUMENTEN VAN KOSTENBESPARING”

                 MAARTEN VAN KLAVEREN LOONONDERZOEKER, UVA
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Hoe het werkt, legt de de pater 
familias in 2011 feilloos uit in het 
boekje ‘Mijn naam is Karel van Eerd en 
ik bewijs dat het wél kan’. Daaruit blijkt 
dat de ondernemende familie voort-
durend bezig is met de relatie tussen 
de loonkosten en de marge. Als de 
managers de norm voor loonkosten 
overschrijden, worden ze op de  
vingers getikt. 

Neem nou Jumbo. Uit de jaarverslagen van het familiebedrijf komt naar voren 
dat de personeelskosten per fte (een volledige arbeidsplaats) zijn afgenomen, 
zoals te zien is in de grafiek hieronder. Alleen in 2005 was er een kleine piek als 
gevolg van een pensioenlast.

Jumbo werkt met een vaste kern van 
vijf of zes mensen per winkel en een 
vaste schil daaromheen van dertig. 
Dat is genoeg om de benodigde 
omzet te halen. De overige zeventig 
werken op basis van uurcontracten 
voor de omzetstijging. Hoe minder 
de vaste krachten op je omzet druk-
ken, hoe lager de loonkosten zijn. In 
de eerste Jumbo Nieuwe Stijl in Den 
Bosch ging het percentage loonkos-
ten op deze manier terug van 10 naar 
6,5 procent.

‘NIKS SPEL, KNIKKERS!’

ONTWIKKELING PERSONEELSKOSTEN JUMBO GECORRIGEERD VOOR INFLATIE2
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ALLES MOET SNELLER, SNELLER, SNELLER. DE COLLIENORM, DE NORM VOOR HET VERPLAATSEN VAN KOEKJES, FLESSEN COLA, WC-PAPIER EN 

ALLE ANDERE PRODUCTEN WAARMEE DE SCHAPPEN VAN DE SUPERMARKT WORDEN GEVULD, VERDUBBELDE SINDS 2000. UITZENDKRACHTEN 

HEBBEN TE MAKEN MET EEN 110% OPJAAGNORM. WIE DE NORM HAALT KRIJGT EEN EXTRAATJE BOVENOP HET LAGE LOON, MAAR WIE ÉÉN 

FOUTJE MAAKT OP VRIJDAGMIDDAG, IS ‘M IN ÉÉN KLAP KWIJT. 

KLEINSTE PRIJS
HOOGSTE WERKDRUK, 

HARDLOPERS

100%
MEER WERKDRUK



UITVERKOOP
OER-HOLLANDSE

WAARDEN

“WIJ ZIJN EEN GROOTHANDEL”, ZEGT JUMBO IN EEN POGING GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN EEN 
SLECHTERE CAO. HET MANAGEMENT VAN ALBERT HEIJN KIEST VOOR UITBESTEDING EN EXTREEM VEEL 

UITZENDCONTRACTEN. DE VASTE BAAN WORDT SLUIPENDERWIJS AFGESCHAFT. OER-HOLLANDSE
WAARDEN VAN ZEKERHEID, KWALITEIT EN EEN GOEDE BELONING WORDEN UITVERKOCHT.

VRAAG NIET HOE HET KAN,

MAAR PROFITEER ER VAN!
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Daardoor zouden de medewerkers 
namelijk vallen onder de slechtere 
cao voor de groothandel in levens-
middelen (gil). Een genant verhaal 
voor wie naar de omzet van Jumbo 
kijkt. De omzet komt voor 63% uit de 
supermarkt. In het logo staat ‘Jumbo-
supermarkten’ en de domeinnaam 
op internet luidt: www.jumbosuper-
markten.nl. Het wordt een nog 
raarder verhaal als je het boekje van 
Karel van Eerd erop naslaat. Onder 
het kopje ‘Durf de zaken om te keren’, 
laat hij zich citeren over zijn succes-
volle strategie:

"De vraag was: hoe gaan wij veran-
deren van groothandel naar retailer? 
Het besluit was om in eerste instantie 
het principe van category manage-
ment in te voeren, aangezien wij als 
winkelformule een breed assortiment 
wilden hebben. Je krijg dan vanzelf 

‘WIJ ZIJN EEN GROOTHANDEL’
De capriolen om loonkosten te drukken worden scherper en genanter. Zo zegt 
Jumbo aan de onderhandelingstafel met droge ogen: “Wij zijn een groothandel.”

meer marge en de prijzen kunnen 
omlaag. Inkoop was vroeger de taak 
van de grossier. Draai het eens om. 
Wat wil de consument graag. Koop 
dat vervolgens in. Ook ten tijde van 
de groothandel waren het medewer-
kers die geweldig hun best deden. 
Tegen hen zei ik: ‘Jullie moeten tóch 
veranderen.”

Het argument dat Jumbo nu opvoert, 
is dat er meer zelfstandige Jumbo-
winkeliers zijn dan filialen. Maar 
wat zegt Karel daarvan in zijn ‘rode 
boekje’? “Ik geloof in zelfstandigen, 
maar je hebt er in de regel meer 
lasten dan lusten van als het gaat 
om langetermijndenken. We hebben 
daarom binnen Jumbo Nieuwe Stijl 
gezegd dat we op den duur eenderde 
van de winkels door zelfstandigen 
laten draaien en tweederde door fili-
aalleiders.” (blz 106) 
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“WIJ KIEZEN ERVOOR OM SCHERP AAN DE WIND  

TE ZEILEN BIJ ZOVEEL MOGELIJK STORM.  

WIJ VINDEN DAT LEUK. (…)  

IK WIL ALTIJD WINNEN. HET BEGINT BIJ DE 

INKOOP: DAAR WILLEN WE EEN LAGERE PRIJS  

DAN DE INKOPER BIEDT. MEDEWERKERS  

WILLEN EEN HOGER SALARIS DAN WIJ WILLEN  

BETALEN. KLANTEN WILLEN WEER EEN LAGERE 

PRIJS DAN WIJ VRAGEN. IN ALLES WAT JE  

DOET, ZIT DAT ASPECT VAN WINNEN.  

ZONDER WINNAARSMENTALITEIT KUN JE GEEN  

ZAKEN DOEN.”

                                         KAREL VAN EERD  

         OPRICHTER VAN JUMBO SUPERMARKTEN,  

                        NU PRESIDENT-COMMISSARIS



‘WIJ ZIJN EEN GROOTHANDEL’‘WIJ ZIJN EEN GR
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VERHARDING VAN DE  
ARBEIDSVERHOUDINGEN
De arbeidsverhoudingen op de werk-
vloer zijn de afgelopen dertien jaar 
verhard. Kruimelbanen in de winkels, 
wie te oud wordt kan vertrekken. Een 
grote toename van werkonzekerheid. 
Steeds meer flex. De Amsterdamse 
wetenschapper Maarten van Klave-
ren weet het uit zijn onderzoek voor 
onder meer loonwijzer.nl. Hij legt 
een relatie tussen lage lonen, autori-
taire managers en de arbeidssituatie. 
Klachten komen vooral voort uit het 
eenzijdig opleggen van werktijden, 
lage bezetting en onvoldoende uitbe-
taling van gewerkte uren.

SLAGVELD
Zo voert Jumbo zijn aanvalsoorlog tegen Albert Heijn. Op de kast achter het 
bureau van Karel van Eerd in Veghel ligt een oorlogshelm met het opschrift ‘AH, 
here we come’.

Was dat niet altijd al zo? Willem 
Noordman onderhandelde dertien 
jaar geleden voor de fnv in de sector.  
“Ook toen had je al de discussie over 
de collienormen in de distributie-
centra. Maar als ik nu zo kijk, zie je 
toch dat het werk veel onzekerder is 
geworden en de werkdruk veel hoger. 
In die dc’s had je toen echte combi-
functies. De ene dag stond je bij de 
goederenontvangst en de volgende 
dag verzamelde je orders. Door de 
enorme toename van het aantal uit-
zendkrachten dat puur als orderpic-
ker werkt, is die afwisseling in werk 
verdwenen.”
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Albert Heijn heeft een planmatige 
wijze om kaderleden en vakbondsle-
den aan te spreken of op het matje te 
roepen na vakbondsactiviteiten.
Na ledenraadplegingen organi-
seerde Albert Heijn een bijeenkomst 
met alle aanwezige vakbondsleden, 
behalve de vakbondsleiders (kaderle-
den van de vakbond). Zij waren niet 
welkom. Tijdens die bijeenkomst 
werd subtiel uiteengezet waarom het 
onverstandig is om de koers van de 
vakbond te volgen. Dergelijke bij-
eenkomsten hebben alles weg van de 
Amerikaanse ‘captive audience meetings’ 
waarmee Ahold-bedrijven in de Ver-

enigde Staten vakbonden buiten de 
deur houden.
     Een ander voorbeeld laat een 
zelfde stijl zien. Het Albert Heijn-
management legde begin februari 
2013 een eindbod neer. Met an-
dere woorden: Albert Heijn wilde 
niet verder onderhandelen met de 
vakbonden. Het was “take it or leave 
it”. Terwijl het management niet 
verder wilde onderhandelen, werden 
leidinggevenden dagelijks richting 
vakbondskaderleden gestuurd met 
argumenten waarom vakbondacties 
geen zin hebben. 

Albert Heijn kijkt in de Verenigde Staten hoe vakbonden kunnen worden ver-
zwakt. De Amerikaanse aanpak is vertaald naar Nederlandse omstandigheden. 
Onder het mom “please them to beat them” worden site-managers van distribu-
tiecentra van Albert Heijn getraind in hoe zij vakbonden kunnen verzwakken. 

VAKBONDSBREKEN:  
UNION-BUSTING IN NEDERLAND

“DE SLIMSTE ACTIVISTEN VAN NEDERLAND ZITTEN  

IN HET MANAGEMENT VAN ALBERT HEIJN.” 

MARCEL NUYTEN ONDERHANDELAAR EN    

  BESTUURDER VAN FNV BONDGENOTEN
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Ook Jumbo kan er wat van. Vak-
bondsleider Ruben werd drie weken 
op ‘bezinning’ (een eufemisme voor 
schorsing) gestuurd na een beoorde-
ling waarin vooral over zijn vak-
bondsactiviteiten werd gesproken. 
Vakbondslid en Jumbo-chauffeur Le-
ander was totaal van slag na een hef-
tige gebeurtenis in zijn privé-leven. 
Hij meldde bij zijn leidinggevende 
dat hij niet in staat was de weg op te 
gaan. “Zolang je kunt remmen, sturen 

en gas geven, kun je rijden”, luidde 
het antwoord. Leander reed in totale 
verwarring, door zijn heftige ervaring 
in het thuisfront, zijn wagen vervol-
gens vast onder een viaduct. Jumbo 
wilde Leander aanpakken. Hij werd 
bedreigd met ontslag en gesommeerd 
de schade aan de truck en het viaduct 
te betalen. Pas na een actie van zijn 
collega’s werden de dreigementen 
ingetrokken.  
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Gezien het belang van betrokken me-
dewerkers zou je verwachten dat su-
permarkten er alles aan doen om hun 
medewerkers vast te houden en ze te 
belonen voor hun betrokkenheid bij 

De cijfers laten zien dat het aantal 
flexwerkers in de handel is gegroeid 
tot 32 procent van de werkers. In deze 
sector heeft inmiddels meer dan der-
tig procent van de werkers een onze-
kere arbeidsrelatie, waarbij met name 
het aantal oproep- en invalkrachten 
de afgelopen jaren sterk is gegroeid.

In 2011 publiceerde een hoge personeelsfunctionaris bij Ahold Europe het boek 
‘De merkmotor’, over merkrelaties met klanten en medewerkers. Hij benadrukt 
er juist in hoe belangrijk het is om gemotiveerde medewerkers te hebben. De 
hoogste baas van Albert Heijn, Sander van der Laan, omarmde het boek in het 
voorwoord. Het gaf hem “energie en inspiratie”.

het bedrijf. De praktijk is anders. Het 
ondernemersrisico wordt steeds meer 
afgewenteld op werkers, zoals te zien 
is in de grafiek hieronder.

Als we inzoomen op de grote super-
markten, dan wordt het beeld nog 
ernstiger. Meer dan de helft van het 
personeel in de distributiecentra van 
Albert Heijn, heeft structureel een 
uitzend- of tijdelijk contract, blijkt 
uit eigen tellingen van fnv Bondge-
noten.

DE UITVERKOOP VAN DE VASTE BAAN
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UITZENDKRACHTEN50%

VAN DE IN TOTAAL 5.000 DISTRIBUTIEWERKERS HEEFT MEER DAN DE HELFT EEN ONZEKER CONTRACT. DE UITZENDKRACHTEN ZITTEN IN EEN 

CARROUSSEL VAN ONZEKERHEID. ZE WORDEN NA EEN JAAR WERKEN WEGGESTUURD EN MOGEN TERUGKEREN VOOR HET INSTROOMLOON.  

DE TRUC VAN LAAGSTE LONEN EN HOOGSTE ONZEKERHEID BIEDT NIET ALLEEN DE UITZENDKRACHTEN GEEN ENKEL PERSPECTIEF, MAAR ZET 

VOORAL DE VASTE BAAN ONDER DRUK. HET AANTAL ONZEKERE CONTRACTEN GROEIDE BIJ ALBERT HEIJN VAN ZO’N 20% NAAR MEER DAN 50%.

TWEE VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN?



ALBERT HEIJN EN JUMBO DOEN ER ALLES AAN OM DE LOONKOSTEN TE DRUKKEN. MEER DAN DE HELFT VAN DE DISTRIBUTIEWERKERS VAN

ALBERT HEIJN IS UITZENDKRACHT- OF TIJDELIJKE KRACHT. 2/3 DAARVAN IS POOLS. ZE ZITTEN IN DE CARROUSEL VAN ONZEKERHEID: 

ZE KUNNEN IEDER MOMENT VAN DE DAG OP STRAAT GEZET WORDEN EN HEBBEN JARENLANG HET LAAGSTE LOON. EEN JAAR WERKEN, 

ENKELE MAANDEN ERUIT EN WEER TERUG VOOR HET LAAGSTE LOON. JUMBO ZEGT MET EEN STALEN GEZICHT: “WIJ ZIJN EEN 

GROOTHANDEL”. DE TOTALE OMZET KOMT VOOR BIJNA 2/3E UIT DE SUPERMARKT. WAAROM ZEGT JUMBO DAT DAN? OMDAT DE CAO VOOR 

GROOTHANDELS SLECHTER IS. DEZE GOEDKOPE TRUUKJES RAKEN ALLE DISTRIBUTIEWERKERS. DE KLASSIEKE STANDAARD VAN KWALITEIT, 

ZEKERHEID EN EEN GOEDE BELONING WORDT BEWUST ONDER DRUK GEZET.  

MINSTENS ZO GOED,

STUKKEN GOEDKOPER?

PLOFPOLEN
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Ze overhandigden het management 
van Albert Heijn de gouden ‘Plofpool’, 
de Oscar voor bedrijven die slecht 
omgaan met uitzendkrachten. De 
actievoerders voelen zich behandeld 
als tweederangswerkers die -‘plof’- 
ieder moment van de dag op straat 
kunnen worden gezet. Vakbondslid 
Rafal werkt al zeven jaar in Neder-

DE POLEN-CARROUSEL
Op een totaal van ruim 5.000 distributiewerkers hebben 2.200 mensen een uit-
zendcontract en 1.000 een tijdelijke (parttime) baan. Van de uitzendkrachten is 
ruim tweederde Pools. Begin 2013 kwamen 50 Poolse uitzendkrachten in actie 
tegen slechte huisvesting, onderbetaling en bovenal tegen wat zij de Carrousel 
van Onzekerheid noemen. 

land en werd al zes keer na één jaar 
weggestuurd om na enkele maanden 
voor het lage loon ‘opnieuw’ te mogen 
beginnen. De truc van lage lonen en 
grote onzekerheid legt druk op de 
klassieke standaard van kwaliteit en 
zekerheid die Albert Heijn lange tijd 
hoog in het vaandel droeg.
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Net als bij Albert Heijn is in de 
winkels van Jumbo 75 procent van de 
medewerkers hulpkracht, zo blijkt uit 
het eigen mvo-jaarverslag over 2011. 
Hulpkrachten zijn de jonge, laagbe-
taalde werkers met onzekere mini-
contracten. Supermarkten kennen 
een hoog personeelsverloop: elk jaar 
wordt één op de drie werkers vervan-
gen, zo bleek uit het verslag van de 
onderzoekscommissie levensfasebe-
wust personeelsbeleid.

Een andere indicator voor de teloor-
gang van ‘normale’ banen komt uit 
het Ahold Corporate Responsibility 
Report over 2011. In 2008 werkte 18 
procent van de medewerkers van 

Albert Heijn nog fulltime, drie jaar 
later was dat aandeel al gezakt naar 14 
procent.

Uit cijfers van Eurostat, het bureau van 
de statistiek van de eu, blijkt dat Ne-
derland kampioen lage lonen is als het 
gaat om flexwerkers en jongeren. Van 
alle dertig onderzochte landen heeft 
ons land het hoogste aandeel werkers 
met een laag loon onder zowel flexwer-
kers en jongeren.
    
In ‘flexibilisering, de balans opge-
maakt’ (de Burcht, 2011), legde Til-
burgse arbeidseconoom Ronald Dekker 
bloot waarom dat is. De voordelen van 
flexibiliteit komen vooral ten goede 

“EEN LAAG VERLOOP LEIDT TOT MEER ERVAREN MEDEWERKERS  

DIE ZICH PRETTIG GENOEG VOELEN OM NIET WEG TE WILLEN  

EN DAAROM OVER HET ALGEMEEN EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT  

HALEN. ORGANISATIES MET EEN HOGERE BETROKKENHEID ZIJN  

HIERDOOR OOK OP PERSONEELSKOSTEN SCHERP CONCURREREND,  

TERWIJL ZE IN DE BRANCHE NIET ZELDEN RELATIEF HOGERE  

SALARISSEN BETALEN.”                                          

RENÉ HERREMANS SENIOR MANAGER EMPLOYER BRANDING BIJ  

     AHOLD EUROPE, SCHRIJVER VAN HET BOEK ‘DE MERKMOTOR’



rs, de nadelen komenaan de werkgevers, de nadelen komee nadelen komen
op het bordje van de werkers.op het bordje van dee werkers.op het bordje van dh

tastte de grenzen aan flexibiDekker tastte de grenzen aan flexibiDekker tastte de grenzen aan flexibinzen aan flexibi-
liteit af O d kliteit af. Op de korte e termijn, legt hij 
uit, levert flexibiliteit werkgevers dant werkgevers dan 
wel duidelijke baten op, op de lange n op, op de lange wel duidelijke baten op, op de lange wel duidelijke baten op
termijn is dat lang niniet zo zonneklaar.

e kosten vanDan manifesteren zich de kosten vanch de kosten van
ongevallen en verminderde productiongevallen en vongevallen en vermiinderde producti-
viteit en innovatieverrmogen.

Er is sprake van eenEr is sprake van een carrousel met
permanent meer dan de helft van hen de helft van het 
personeel in uitzend- of tijdelijkepersoneel in uitzend- of tijdelijkepersoneel in uitzend
functies. Een jaar in dienst, en hop,
enkele maanden eruit om erna terug 
te mogen keren voor het laagste loon.
Is dat enorme aantal uitzendkrachten 
noodzakelijk? Is er zoveel onzeker-
heid of onduidelijkheid in de dis-
tributiesector? Bedrijven als Albert 
Heijn en Jumbo weten tot op de dag 

nauwkeurig hoeveel distributie erhoeveel distributie ernauwkeurig hoeeveel distributie ernauwkeurig hoeveel dist
verwacht wordt. Alles wordt bijge-

nd en gecontroleerd. houden, berekend en gecontroleerd. 
Statistiek en kansberekening. uitStatistiek en kanStatistiek en kansberekening. uit-
zend- en tijdelijke contracten zou-

dig zijn om piek & ziek op tepden nodig zijn oom piek & ziek op teden nodig zijn om piek & ziek op te
vangen of bij strategivangen of bij strategische noodzaak. 
Grote zogenaamd ‘flexibele schil-
len’ (flexibel vanuit het oogpunt vanlen’ (flexibel vannuit het oogpunt vanlen’ (flexibel vanuit heel vanuit het oogpunt van
het management en onzeker vanuit 

)van het personeel) het perspectief van het personeel) 
zijn volstrekt onnodig. De piek en zijn volstrekt onnodig. De piek en zijn volstrekt on
ziek-momenten vergen geen extreme

ere contracten. eveelheid onzzekere contracten. hoeveelheid onzekere contracten. 
Van strategische noodzaak om meer 
dan de helft van het personeel ieder 
moment te kunnen wegsturen, is er 
evenmin. Uitzend- en tijdelijke arbeid 
wordt door bedrijven als Jumbo en
Albert Heijn gebruikt als een middel 
om de Nederlandse standaard van
loonkosten en zekerheid te drukken.
uitken.

“UITZENDORGANISATIES ZOUDEN GEEN AANBIEDER VAN  

STRUCTURELE FLEXIBILITEIT MOETEN WILLEN ZIJN. VOORAL  

MOET HET GAAN OM INVULLING VAN “PIEK EN ZIEK” EN DE  

OVERBRUGGINGSTIJD OP WEG NAAR EEN VAST DIENSTVERBAND  

BIJ EEN VASTE WERKGEVER.”4
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                       HARM WIERTZ EIGENAAR VAN UITZENDBUREAU  

                                             
 WIERTZ PERSONEELSDIENSTEN
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De toename van het aantal onzekere contracten zoals uitzendcontracten en tij-
delijke contracten in de (distributiecentra van de) supermarkten, verzwakt de 
positie van de vakbonden. In Nederland is die van oudsher al relatief zwak in de 
detailhandel, in België juist sterk. Zoals uit bijgaande kaart van Europa blijkt, 
is er sprake van een direct verband tussen de lonen en de organisatiegraad van 
vakbonden. Het beeld is duidelijk: in landen met een hogere organisatiegraad 
liggen de loonkosten significant hoger en zal de werkzekerheid en de kwaliteit 
van het werk veel beter geborgd zijn.

ONZEKER WERK  
VERZWAKKING VAKBEWEGING 
LAGER LOON

Hoe minder mensen lid zijn van een 
vakbond, hoe lager het loon. In lan-
den met een organisatiegraad hoger 
dan 35% (oranje) ligt het bruto uur-
loon in de handel boven de €16,50.5 5 
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Deze benchmarks liggen niet open 
en bloot op straat, want ze worden 
beschouwd als uiterst concurrentie-
gevoelige informatie. Uit gesprekken 
met vakbondsleden komt echter het 
duidelijke beeld naar voren dat de 
collienormen de afgelopen decennia 
voortdurend zijn opgevoerd. Uit bere-
keningen van fnv Bondgenoten blijkt 
dat de normen bijna verdubbeld zijn.

De wal zal het schip keren, verwach-
ten veel deskundigen. In november 
2009 publiceerde ing. Natasja Babert 
van Ydo organisatieadviseurs de uit-
komsten van het onderzoek ‘Normen 
op niveau’. Zij constateerde dat de 
distributiecentra onverstandig met 
de normen omgaan. “Een normtijd 
is pas goed als deze met behoud van 
kwaliteit aanstuurt op tijdigheid. 
Medewerkers ervaren de normtijd nu 
als tijdnorm. Betrek medewerkers bij 
normtijdonderzoek. Dat is goed voor 

Op de werkvloer heerst de ijzeren moraal van de benchmarks en de opjaag-
systemen, de vergelijking tussen bedrijven van de norm hoeveel collies een  
medewerker binnen een bepaalde tijd moet (kunnen) ophalen. 

het draagvlak. Laat ze meedenken.  
Zij zijn immers de experts van hun 
eigen proces.”

Onverantwoord opjagen leidt aan-
toonbaar tot een hoog ziekteverzuim 
en hoge faalkosten. Daarmee is nie-
mand gebaat.

Moderne warehouse-management- 
systemen houden alles bij. Met 
de cijfers kunnen teamleiders de 
orderpickers om de oren slaan en van 
minuut-tot-minuut controleren. Ook 
werken de voice-picking-systemen 
conditionerend. Sommige distribu-
tiewerkers klagen over robotisering. 
Wie de hele dag wordt gedirigeerd 
door een computerstem en zelf niet 
meer geacht wordt na te denken, 
reageert thuis uit een reflex ook wel 
eens met de bekende orderreactie: 
“0-1-ok”.

VERHOGING VAN DE WERKDRUK

“WERKEN IN DE LOGISTIEK IS NIET SEXY.  

DOOR AUTOMATISERING ‘VER-DOMT’ HET WERK LETTERLIJK;  

NADENKEN IS NIET MEER NODIG.” 

WALTHER PLOOS VAN AMSTEL BEDRIJFSECONOOM EN 

GEPASSIONEERD LOGISTIEK ADVISEUR

24
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Pas daarmee op, waarschuwt Ronald 
de Roos, directeur/eigenaar van Ydo 
organisatieadviseurs. In een blog op 
logistiek.nl schrijft hij al in januari 
2009: “Onze ervaring heeft steeds 
aangegeven dat de grootste afwijkin-
gen veroorzaakt worden door zaken 
die het management tot zijn of haar 
verantwoordelijkheid mag rekenen. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan lege 
picklocaties, elkaar in de weg staan 
(geldt zowel de aanvulploeg als de 
pickploeg). Veel ‘fouten’ die in eerste 
instantie aan magazijnpersoneel wor-
den toegerekend, hebben vaak een 
achterliggende oorzaak, waarvoor het 
management verantwoordelijkheid 
zou moeten dragen.”

In 2008 belegde Ydo een rondeta-
felconferentie over de problematiek 
van het puur getalsmatig managen 
van magazijnpersoneel, waarvan het 
tijdschrift Logistiek verslag uitbracht. 
Bewegingswetenschapper Nicolle 
Haans legde de vinger op de zere 
plek: “Voor orderpickers geldt hoe 
meer hoe beter. Ze willen ook die ene 
euro nog  binnenhalen en slaan ge-
woon de pauzes over”, met als gevolg 
dat mensen te hard gaan werken en 
zich te zwaar belasten.

“NORMTIJDEN WORDEN ALTIJD NAAR BOVEN AANGEPAST, NOOIT  

NAAR BENEDEN. DAT IS TOCH OPMERKELIJK. MENSEN WERKEN  

VAAK TIEN OF TWINTIG JAAR OP DEZELFDE PLEK. DAN KUNNEN ZE  

OP DEN DUUR FYSIOLOGISCH MINDER AAN. DAAR MOET JE WEL  

REKENING MEE HOUDEN.” 

NICOLLE HAANS GEZONDHEIDSMANAGER EN  

BEDRIJFSFYSIOTHERAPEUTE



ZIEK BEN JE VOLGENS AH ALLEEN DOOR EEN VOEDSELVERGIFTIGING OF ALS JE NET GEOPEREERD BENT, 
ANDERS VALT ER ALTIJD NOG WAT TE DOEN. HET ZIEKTEVERZUIM LIGT NU MET 8% ZO’N 2½ PROCENTPUNT 
BOVEN DE NORM VAN 5,4%. DAT IS MEER DAN 2½ KEER HET VERZUIM IN DE BRANCHE HANDEL (3,3%) EN 

BIJNA 2 KEER HET GEMIDDELDE VERZUIM IN NEDERLAND (4,2%).

GEEN FRATSEN!? DAT SCHEELT!

8%
ZIEKTEVERZUIM



Ja, er was die 23 februari van het jaar 
2003 – toen Ahold naar buiten kwam 
met een enorm boekhoudschandaal 
in Amerika, Argentinië en Zweden. 
Een ultiem gevolg van geldzucht en 
bonuscultuur. In hetzelfde jaar ontke-
tende dochter Albert Heijn de eerste 
supermarktoorlog die twee jaar zou 
duren. De prijzenslag dwong de con-
currentie in het defensief en zorgde 
voor een consolidatie in de sector 
waaruit Jumbo als de grote uitdager 
van Albert Heijn tevoorschijn kwam. 
In Europa gingen de grenzen voor 
Polen open. Ze kwamen ook naar de 
distributiecentra van de supermark-
ten in Nederland – leidend het tot 
steeds meer opjagen van orderpic-
kers.

Zo bleven de prijzen in de super-
markt laag, ondanks de sterke stijging 
van de grondstofprijzen. Volgens de 
Sector Update Supermarkten van 
abn Amro ( juli 2012) horen ze zelfs 
tot de laagste in Europa. Alleen Polen 
en Turkije kennen lagere prijzen. In 
vergelijking met het eu-gemiddelde 
is de klant met een gemiddeld win-
kelwagentje in ons land tien procent 
goedkoper uit.6

Bij de grote supermarktketens Albert Heijn en Jumbo moeten verstandige men-
sen werken. Maar hoe kan het dan toch dat de asociale trend van stagnerend 
reëel loon, steeds meer onzeker uitzend- en kruimelwerk, steeds meer werkdruk 
aan de ene kant en verrijking van de aandeelhouders en topmanagement aan de 
andere kant, zo doorzet?

Het cbs vergelijkt de gemiddelde 
prijsstijging in Nederland met die 
van de prijzen in de supermarkt. 
Hoewel supermarkten niet erg gevoe-
lig zijn voor conjuncturele schom-
melingen – de consument kookt in 
crisistijd eerder zelf dan dat hij uit 
eten gaat - heeft gebrek aan kopers-
vertrouwen geleid tot een prijskramp. 
Prijsverhogingen zitten er voorlopig 
niet in. Leveranciers en medewerkers 
moeten nog langer pijn lijden.

In zijn expansiedrift en tijdens de 
Superslag om Nederland neemt het 
familiebedrijf Jumbo genoegen met 
een lage verkoopmarge. Deze bedroeg 
netto 2,1 procent in 2007, blijkt uit het 
boekje ‘Mijn naam is Karel van Eerd’.  
Albert Heijn, vlaggenschip van het 
beursgenoteerde Ahold, noteerde in 
dat jaar een marge van 6 procent.

DE PRIJS VAN...
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PROPAGANDA-MACHINE
Volgens schattingen van bureau 
Nielsen gaf Albert Heijn in 2012 ruim 
75 miljoen euro uit aan reclame. Ter 
illustratie: dat is alleen aan reclame-
uitgaven méér dan de begroting van 
de rijkste voetbalclub in de eredivisie, 
Ajax (62 miljoen euro)7 en vergelijk-
baar met de totale brutoloonkosten 
van het Albert Heijn-personeel in de 
distributiecentra. 

HET SNELLE GELD VAN DE AANDEEL-
HOUDERS
Ahold haalde in 2012 een operatio-
nele winst van 1,2 miljard euro. Een 
onevenredig groot deel daarvan werd 
verdiend in Nederland, de melkkoe 
van het concern. Een fors deel van die 
winst wordt niet in het bedrijf gesto-
ken, maar rechtstreeks doorgesluisd 
naar de aandeelhouders: in 2012 werd 
415 miljoen euro weggegeven in de 
vorm van dividend. Ook indirect 
worden de aandeelhouders gefêteerd: 
Ahold heeft nog maar net een miljard 
euro gespendeerd aan aandelenin-
koop en de volgende tranche van 500 
miljoen staat alweer op stapel.

Druk op de lonen, een explosie van onzekerheid en een toename van de werk-
druk. Is dit noodzakelijk omdat er geen winst wordt gemaakt? Profiteren de 
consumenten ervan? Of zijn het toch vooral de belangen van de aandeelhouders 
die centraal staan?

TOT SLOT: 
HOGE LONEN & VETTE BONUSSEN AAN DE TOP

SLOKOP JUMBO RUKT OP
Jumbo heeft nog niet de positie om 
te kunnen cashen zoals Ahold, maar 
zet alles op alles om even dominant 
te worden als de grote broer (‘ah here 
we come!’). Geen stabiele, duurzame 
groei door het bieden van kwaliteit, 
maar een overnamestrategie waarbij 
elke proportie zoek is. Jumbo nam 
achtereenvolgens Super de Boer en 
c1000 over, waarmee de omzet in 
korte tijd groeide van 1,5 miljard euro 
naar meer dan 7 miljard voor de hele 
holding. Een groei gefinancierd met 
lage lonen, lage inkoopprijzen en 
geleend geld. Ondertussen explodeert 
ook het familiekapitaal van de familie 
Van Eerd: in 2008 door Quote nog 
geschat op 400 miljoen euro en een 
paar jaar later alweer gestegen tot 600 
miljoen.

TERUG NAAR KWALITEIT
Eerlijke supermarktbedrijven wor-
den uitgehold door een strategie van 
steeds verdergaande kostenbesparin-
gen ten behoeve van groei en het kor-
te termijnbelang van aandeelhouders. 
Het wordt tijd dat supermarkten zich 
weer gaan onderscheiden door kwali-
teit, eerlijke producten en betrokken 
werkers centraal te stellen.
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IN DE BONUS!

600
MILJOEN

“AH, HERE WE COME”, ZEGT FRITS VAN EERD STRIJDLUSTIG. DE JUMBO-DYNASTIE ZAG Z’N QUOTE-500-
NOTERING STIJGEN. WERD HET VERMOGEN VAN DE FAMILIE VAN EERD IN 2008 NOG GESCHAT OP ZO’N

400 MILJOEN EURO, ONDERTUSSEN IS DIT OPGELOPEN TOT ZO’N 600 MILJOEN. 



SUPERBONUS-AANBIEDING!
OP DE WERKVLOER STAAN DE LONEN ONDER DRUK. EEN ORDERPICKER VERDIENT NA HET INSTROOMMJAAR 
10,98 EURO PER UUR. AHOLD-TOPMAN DICK BOER HAD IN 2011 EEN JAARSALARIS VAN 2,7 MILJOEN EURO.

DAT IS 1.298 EURO PER UUR. IN EEN HALVE MINUUT (EEN SNELLE TOILETBEURT, DE NEUS SNUITEN, DDE LAP-
TOP OPSTARTEN, NAAR BUITEN TUREN) ONTVANGT HIJ NET ZOVEEL LOON ALS EEN ORDERPICKER IN EEEN UUR. 

2,7
MILJOEN



HAMSTEREN!!!
10,98 EURO PER UUR. ALBERT HEIJN-TOPMAN SANDER VAN DER LAAN ONTVING IN 2011 EEN JAARSALARIS

VAN 700.000 EURO DAT VIA BONUSSEN BIJNA VERDUBBELD WERD. OOK DE AHOLD-AANDEELHOUDERS 
WERDEN RIJKELIJK BELOOND: 415 MILJOEN DIVIDEND DIE ZO UIT HET BEDRIJF VLOEIDE IN 2012.

x2
700.000
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