
ARBEIDSVOORWAARDENOVERI.EG 

Datum: 2 maart 1995 
Aanwezig: Hans Scholtes (DGS), Andre van Dorst (VER), Mieke 
Veenstra (RD), Margot Alvarez (RD), Nanette Koning (notulist RD). 

Agenda: 
1. Notu1en vorige vergaderinq 
2. Medede1ingen 
3. Voorbereiding gesprek 7 maart 
4. WVTTK 

1.. Notulen vorige vergadering 

2. Mededelingen 

Er wordt gesproken over het convenant voor audiovisuele branche. 
Hierin staat geschreven dat wanneer iemand niet door de Kvk wordt 
opgenomen in het bestand, er de mogelijkheid is am de afwijzing 
van het verzoek van j.nschrijving zwart op wit aan te vragen. 
Verder wordt er gesproken over het co11ectieve uitzendbureau. De 
produktiemiddelen (verzekeringen, pensioenen en ziektekosten) 
zijn gezamen1ijk van de aangesloten personen. 

We moeten dhr.Provily maar eens raadplegen over de 2 (uitersten) 
vormen van werk die wij onderscheiden, te weten: 
(a) de zelfstandigen en 
(b) degene die kiest voor een dienstverband met de co6peratie. De 
cooperatie staat tussen de vrouw en het inlenend bedrijf. 

Het moet aantrekkelijk gemaakt worden om je bij de cooperatie aan 
te sluiten. Oat gebeur.t a1 doordat de kosten voor een col1ectieve 
verzekering lager zijn. 

Hoe moet het in de cooperatie geregeld worden met tijdeli.jk 
stoppen of het minimaa1 aantal uren dat je werkt bij het 
uitzendbureau. Het is in deze branche belangrijk dat je de 
vrijheid hebt am op zeer korte termijn te beslissen even te 
stoppen met werken. Ret zou ook goed zijn voor deze periodes een 
potje te hebben zodat je je vaste lasten kunt doorbetalen. 

En hoe wordt er met ziekte omgegaan binnen het uitzendbureau. Kan 
de cooperatief zich hiervoor verzekeren, de kosten hiervoor 
kunnen irnmers enorm oplopen. En hoelang wordt iemand die ziek is 
doorbetaald. 
Wanneer we GUliS van Betten van het FNV hierover raadplegen, komt 
hij met het volgende verhaal over het concept uitzendbureau. 

Er staan momenteel een aantal zaken ter discussie wat betreft de 
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uitzendbureau's: 
(a) De vergunningenvoorwaarde 
Het Ministerie van Soc. zaken en werkgelegenheid geeft de 
vergunningen uit. De erkenningsregeling staat nu ter discussie. 
De in1ener van de uitzendkracht is niet aansprakelijk voor 
belasting en sociale premies. Bovendien mag de uitzendkracht niet 
langer dan 1000 uur per jaar worden uitgezonden. Hierbij korot ook 
nog dat ziekte (van 2 tot 6 weken) uitbetaald wordt door de 
bedrijfsvereniging. Deze situatie is behoor1ijk valse 
concurrentie voar het aannemen van vaste krachten. 

Er bestaat uitzenden (geen arbeidsovereenkomst, je zit aan de 
halfjaars1imiet vast) en detachering (je bent in dienst van het 
uitzendbureau, er is sprake van een loondienstverhouding). 
Je kunt oak denken aan de arbeidspool waarbii mensen in dienst 
zijn van een administratief kantoor die wanneer er geen werk is 
een uitkering regelt via de pool. 

Er ontstaat een discussie over gezagsverhoudingen. 
Je moet oppassen dat wanneer een hoer naar de bedrijfsvereniging 
gaat voor een uitkering, deze dit zal gaan uitzoeken. Het kan 
best weI eens voorkomen dat zij tot de conclusie komen dat er weI 
sprake is van een gezagsverhouding. Kijk b.v. eens naar de 
Taxicentrale hoe die georganiseerd is, de aangesloten 
taxichauffeurs zijn ook zelfstandig! 

Als Iaatste mededeling van Andre; voortaan zal Trees Reeneas
Sullot van de VER de arbeidsvoorwaardenoverleqgen bijwonen. En 
Andre ot Henk zullen am beurten ook aanwezig zijn. 

3.. Voorbereiding qesprek 7 maart 

Jan Bosman is arbo adviseur van BV-26. Dit houdt o.a. in dat hij 
adviseert i.v.m. arbeidsomstandigheden. Het gaat am 
preventiebeleid en medische controle. 

Bedrijven zijn tegenwoordig zelf verantwoordelijk voor hun 
ziekteverzuim. Bedrijven zijn verplicht am zich aan te sluiten 
bij een arbodienst. Wie sluit er nu een contract af wanneer er 
geen werkgever is? 

We vinden dat er een dienst moet komen die de vrouwen zeIt checkt 
zoaat de controle binnen de clubs verdwijnt. De controle moet 
extern gaan plaatsvinden. Maar hoe vaak moet een vrouw dan 
gecontroleerd gaan worden? Hierover vindt een discussie plaats. 
Aan de ene kant moet de verantwoordelijkheid van controle meer 
ge1egd worden bij de vrouwen zeIf, maar aan de andere kant moet 
ook een minimale controle p1aatsvinden (b.v. 1 keer per jaar). 
Wanneer je hen verplicht tot controle dan neem je de vrouwen niet 
serieus (zie notulen vergadering 7 maart). Verder moet je ook 
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meer gaan kijken naar het ontstaan van de ziekte, de 
arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. 

De volgende vragen willen we tijdens het gesprek met dhr. Bosman 
aan de orde latan komen: 
1. Wie sluit het contract af met de arbodienst wanneer er geen 
werkgever is? 
2. Hoe zou je de dienst landelijk kunnen organiseren zodat el.k 
bedrijf is aangesloten bij een arbodienst? 
3. Hoe zit het met bepaalde beroepsrisico's? 
4. Is er een afspraak te maken over het schema van controle. 
5. Hoe zit het met de verdeling tussen de arbodienst en 
bedrijfsgeneeskundige dienst? 
6. Kan de dienst ingeschakeld worden in geval van calaroiteiten, 
b.v. een klapper? 
7. Wat doet de arbodienst aan preventie, doen ze oak onderzoek in 
de bedrijven naar drankgebruik, rook, licht c.d.? 
8. Is het mogelijk voor een vrouw om maar van een gedeelte van de 
diensten gebruik te maken? 
9. is er sprake van kort-of langdurige ziektebegeleiding? 

In het gesprek met dhr. Bosman is het handig wanneer hijzelf 
eerst mear vertelt wat precies de Arbodienst doet en de BGD. Hoe 
zit het b.v. met de nieuwe constructie? 
Is het mogelijk om iets te maken wat geldt voor de hele 
prastitutiesector, waar aIle bedrijven zich bij aan kunnen 
sluiten. De werkplekken zelf IDoeten ook beter gecontroleerd gaan 
worden. 

Kortom, Wat is het pakket en hoe breed is dat pakket dat de 
Arbodienst kan aanbieden voar zelfstandige vrouwen en vrouwen in 
een bedrijf? 

4. WVTTK 

De vergadering van 7 maart is om 11.00 uur in Woerden. 
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