'Blokker prest personeel om ontslag te nemen'
AMSTERDAM
Na V&D lijkt nu ook Blokker - 596
filialen in Nederland - flink te willen
bezuinigen op het personeel.
Volgens vakbond FNV worden
werknemers op grote schaal onder
druk gezet om ontslag te nemen.
Doen ze het niet, aldus de bond,
dan bestaat de kans dat ze worden
weggepest.
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'We zien al langere tijd dat er een
enorme toename is van klachten
over ontslagen bij Blokker', zegt
FNV-onderhandelaar Niels Suijker.
'Daarom hebben we deze week vier
bijeenkomsten georganiseerd waar
in totaal 160 medewerkers op
afkwamen. Eigenlijk gaf iedereen
daar iets soortgelijks aan. Namelijk
dat Blokker op vrij grote schaal af
wil van medewerkers in vaste
dienst en dat ze dat op een
oneigenlijke manier doen.'
Er zouden werknemers onder druk
worden gezet vrijwillig ontslag te
nemen, met als excuus dat ze
disfunctioneren, niet in het team of
in de formule passen. Suijker: 'Het
gaat om mensen die vaak al 15 of
zelfs 25 jaar bij het bedrijf werken,
zonder dat ze ooit iets negatiefs
hoorden over hun functioneren.'

een aantal bedrijfsleiders stuurde,
staat onder het kopje 'blauwdruk'
waar het bedrijf in de toekomst
naar toe wil. In plaats van vier of
meer vaste werknemers per filiaal,
zoals nu, moeten er binnenkort een
of twee fulltimers leiding geven aan
'een schil van flex-medewerkers'
daaromheen.
Blokker zegt bij monde van een
woordvoerder zich niet te
herkennen in het beeld dat Suijker
schetst. Ook wil het bedrijf niet
ingaan op vragen over mogelijke
reorganisaties of toekomstplannen.
De problemen zouden volgens FNV
niet alleen bij Blokkerwinkels
spelen, maar ook bij andere
Blokkerformules zoals Bart Smit,
Intertoys, Marskramer en Xenos.
Om hoeveel medewerkers het
precies gaat, is onduidelijk. De
bond helpt momenteel 30 mensen
hun ontslag juridisch aan te
vechten, maar volgens Suijker kan
het totale aantal zomaar tien maal
hoger liggen.
Blokker is wat het aantal filialen
betreft het op twee na grootste
bedrijf van Nederland. In acht
landen heeft de holding 22 duizend
medewerkers. Dinsdag praat de
FNV met de personeelsafdeling
van het bedrijf.

Suijker spreekt van pesten.
Medewerkers werden apart
genomen waarna aan hen werd
gevraagd ter plekke te tekenen
voor hun ontslag. In het geval dat
ze tekenden, lag er een
vertrekpremie klaar. Als ze
weigerden, zo werd hun verteld,
zou er een nieuw traject worden
gezocht. 'Denk daarbij aan
overplaatsing naar een filiaal een
uur verderop; methodes om
mensen te ontmoedigen en te
demotiveren. Intimidatie en angst
zijn niet voor niets twee woorden
die meermalen terugkwamen bij die
bijeenkomsten.'
Uit een document dat de
personeelsafdeling van Blokker aan
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