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Albert Heijn helpt 
Ritzen, niet Melkert 

Oat het Albert Heijn-concern 
voor ruimere winkeltijden is, 
daar kijkt niemand van op. En 
ieder en kan zich voorstellen dat 
de Consumentenbond wil dat de 
consument zo lang en zo vaak 
mogelijk moet kunnen winkelen. 
Oat de vvo de centrale regels 
over winkeltijden het liefst naar 
de prullebak verwijst is evenmin 
vcrrassend. Maar dat ook de 
PvdA zich bevindt in het kamp 
van de dereguleerders van win
keltijden, dat is op zijn minst ver
bazingwekkcnd . Want wat heb
bcn de sociaal-democraten t~ 

winncn bij een 24-uursecono
mic? 

0 afgelopen maanden zijn ver
schillende argumenten ter linker
zijde van het politieke spectrum 
aangevoerd. PvdA-kamerleden 
bctogen dat groepen consumen
tcn tegenwoordig 's nachts wil
len winkelen. Minister Wijers 
van fconomische Zaken zegt dat 
de winkels vandaag de dag sluiten 
als de helft van de Nederlandse 
bevolking nog in de file staat. 
PvdA-coryfee Marcel van Dam 
orakelt dat de winkels langer 
open moeten vanwege de niet te 
stui ten indi vid ualisering. En in 
het regeerakkoord staat: 'Om 
moderne arbeids- en leefpatro
nen niet in de weg te staan, wor
den de restricties in de winkel
sluitingswet sterk verminderd'. 

Blijkbaar heeft verruiming van 
de winkeltijden vooral iets te 
maken met de tijdgeest. Het is 
nauwelijks toeval te noemen dat 
het plan van de minister van 

Economische Zaken om de win
kels minimaal 7 5 uur per week 
open te houden in de openbaar
heid kwam in dezelfde week dat 
de omroepen bekendheid gaven 
aan hun commerciele am hi ties. In 
de jaren vijftig luidde het gebod 
'u zult arbeiden'. Het parool van 
de jaren zeventig was 'u zult zich 
ontplooien'. Thans in de jaren 
negentig hebben we te maken 
met het motto 'u zult consume
reo' . Maar door de overvloed van 
televisieprogramma' s gelardeerd 
met reclameboodschappen is het 
televisiekijken nauwelijks inte
ressanter geworden. Net zo 
dreigt een tijdperk van onbeperkt 
inkopen doen dat in het verschiet 
ligt, eerder te leiden tot een ver
schraling van het winkelgenot. 

Overigens is het waar dat de 
samenstelling van de bevolking 
sinds de jaren vijftig sterk is ver
anderd. Het klopt dat de aantal
len tweeverdieners en de eenper
soonshuishoudens zijn toegeno
men. Maar waarom geen oog 
hebben voor andere trends in de 
samenleving? Het korter worden 
van de gemiddelde arbeidsduur, 
de toename van deeltijdwerk, het 
Ianger volgen van een stu die en de 
vergrijzing. Een blik op de statis
tieken van het CBS leert dat 
tegenwoordig eenderde van alle 
eenpersoonshuishoudens ouder 
is dan 6 5 jaar. En dat is toch voor
waar geen groep die te weinig tijd 
he eft om inkopen te doen. 

Kortom, de omvang van de 
groep consumenten die proble
men heeft om elke dag boodschap
pen te doen mag niet worden 
gedramatiseerd. Uit uiteenlo
pend onderzoek betoont zich tel
kens ongeveer dertig procent van 
de Nederlandse bevolking voor-

Stander van ruimere winkeltij
den. Bovendien, als het gaat om 
de fulltime-werkende-alleen
staande-met-lange-reisti jden -en
veel-files-onderweg, mag wor
den verwacht dat deze doelgroep 
toch uiterlijk om zeven uur thuis 
is gearriveerd. Dan is het ondui
delijk waarom de winkels ook 
nogtotlaat in de avond, 's nachts 
en op zondag open moeten. 

Een veel gebruikt tweede 
argument om de winkels Ianger 
open te houden is dat dit meer 
werkgelegenheid zou opleveren. 
Er heeft zich over deze veronder
steling inmiddels een discussie 
ontsponnen. De stand van dit 
debat is dat weliswaar een ruime 
openstelling door vermindering 
van piekbelasting bepaalde effi
ciencyvoordelen heeft, maar ook 
hogere kosten met zich mee
brengt (toeslagen voor avond
werk, beveiliging). Bovendien 
kunnen grootschalig operende 
winkelbedrijven efficienter ope
reren. De verruiming van ope
ningstijden zal dus vooral leiden 
tot een verschuiving van werkge
legenheid van kleine naar grote 
bedrijven en tot verdere concen
tratie in de sector. Overigens is 
een pikant detail dat in de Twee
de Kamer minister Wijers het 
werkgelegenheidsargument van 
secundair belang noemde. 

Sociaal-aanvaardbare vernieu
wing 

Tot zover de voorstanders van 
ruimere winkelopenstelling. Maar 
ook over de tegenstanders wordt 
veel lelijks gezegd. De FN v 
Dienstenbond wordt herhaalde
lijk verweten: 'Jullie zijn zo 
defensief ingesteld. Jullie willen 
geen vernieuwing!' 
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De mensen die deze grieven rich
ting vakbeweging uiten zouden 
moeten proberen een keer, mis
schien op koopavond, in een win
kel een gesprek op te vangen tus
sen een afdelingschef en een per
soneelslid. Tien tegen een dat dit 
gesprek erover gaat of de betrok
kene de volgende dag wat eerder 
wil komen, later wil weggaan of 
anderszins de werktijden wil aan
passen. 

Van aile sectoren in de particu
.liere dienstverlening werkt het 
personeel in de detailhandel het 
meest Aexibel. Zij weten als geen 
ander hoe het is om bloot te staan 
aan de terreur van de beschik
baarheid. Daar komt bij dat de 
werknemers maar in zeer be
perkte mate beschikken over 
autonomie in het werk. Het be
grip 'vrijwilligheid', als het gaat 
om ongunstige werktijden, werd 
ge'introduceerd door Albert 
Heijn tijdens de acties om de ver
ruiming van de winkeltijden in 
1990. Het concern heeft toen het 
eigen person eel gegarandeerd dat 
niemand tegen zijn zin in 's 
avonds hoefde te werken. Om de 
belofte voor het zittende perso
neel gestand te doen, werd elke 
nieuwe werknemer bij de win
kels van het concern gedwongen 
een verklaring te ondertekenen 
om na zessen te gaan werken. 

De enige autonomie waarover 
de werknemers daadwerkelijk 
beschikken is om op te houden 
met wer.ken. Het uitstroomper-

centage in de detailhandel is nu al 
met 2 3 procent het hoogste in 
Nederland. De verwachting is dat 
ten gevolge van de nieuwe win
keltijden vooral veel herintre
dende vrouwen met zorgtaken de 
sector zullen verlaten. Het werk 
in de avonduren zal vooral wor
den opgevangen door scholieren 
en studenten. Nu al wordt de 
helft van de banen voor onge
schoolde jongeren in de sector 
vervuld door scholieren en stu
denten. Men kan het ook in 
PvdA-termen gieten: met ruime
re winkeltijden kan het groot
winkelbedrijf wellicht minister 
Ritzen helpen ter verlichting van 
de korting op de studiefinan
ciering. Er wordt evenwel niets 
gedaan aan de problemen van col
lega-minister Melkert om banen 
te creeren en iets te doen aan de 
massawerkloosheid. 

Verder is er volop vernieu
wing gaande in de detailhandel. 
De consument merkt dat door 
het scannen, het pinnen en mo
dernere kassameubels. Ook de 
logistieke ontwikkelingen eerder 
in het verkoopproces zijn volop 
in beweging. De sector heeft 
geen deregulering van winkeltij
den nodig om 'jong en dyna
misch' te worden. 

De inzet van de FN v Diensten
bond is er vooral in gelegen om 
sociaal-aanvaardbare vernieu
wing tot stand te brengen. Het 
gaat er dan vooral om de kwaliteit 
van de arbeid, de contracten en 

de loopbaanmogelijkheden te 
verbeteren. Zo moet de detail· 
handel een sector worden waar 
vrouwen, allochtonen en jonge· 
ren ook willen blijven werken. 
Voorwaar een strategic die ook 
sociaal-democraten zou moeten 
aanspreken. 

Een tweede koopavond 
Maar waar blijft de consument 
dan? De F N v Dienstenbond heeft 
als compromis voorgesteld een 
tweede koopavond per winkel 
toe te staan en de bond verzet zich 
evenmin tegen een verdere toe· 
name van de avondwinkels. Dit 
voorstel is aantrekkelijk omdat, 
door per wijk of gemeente een 
andere avond te kiezen, de consu
ment dan op vier avonden inko
pen kan doen. Twee keer in de 
week is dat in de directe omge
ving (bijvoorbeeld dinsdag en 
donderdag) en op twee andere 
avon den (woensdag en vrijdag) in 
ecn nabijgelegen wijk of gemeen
te. En voor de 'vergeten bood
schap' kan men terecht in de 
avondwinkel. 

Voor het merendeel van het 
winkelpersoneel wordt het onge
mak beperkt tot een extra koop
avond. Ofwel een voorstel dat 
ook enigszins acceptabel is voor 
de werknemers. Dus sociaal-de
mocraten? 

JAN WARNING 

Beleidsmedewerker F N v 
Dienstenbond 
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