
Vakbonden anno 
2016: schijnbelangen-
behartigers
Onlangs verscheen een studie van het Bu-

reau voor de Vakbeweging waarin gecon-

cludeerd werd dat de effectiviteit van cao’s 

ondergraven wordt door de groei van het 

aantal zzp’ers. Vanzelfsprekend volgt dan 

weer zo’n Pavlovreactie van de vakbewe-

ging. Ze dringen aan op het verplicht stellen 

van een arbeidsongeschiktheidverzekering 

en een pensioenvoorziening. Met bijbeho-

rend geklaag dat de ‘Overheid’ niets doet 

en het probleem voor zich uitschuift. Al 

naargelang het belang van de vakbeweging 

worden schijnzelfstandigen en zzp’ers weer 

eens op één hoop gegooid. 

Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat 

de vakbeweging voorstelt om binnen eigen 

gelederen dit onderwerp te bespreken en 

ondertussen te praten over ‘breed maat-

schappelijk gedragen oplossingen’. Volgens 

mij mis je dan in dit overleg de belangrijkste 

gesprekspartners: de zzp’ers.

Maak liever effectief dat de schijnzelfstan-

digen duidelijk onderscheiden worden van 

de zzp’ers. Beschouw de schijnzelfstandigen 

als een grote groep met een eigen be-

staansrecht en probeer ze niet in het hokje 

van werknemers of zzp’ers te drukken. 

Beschouw zzp’ers als zelfstandige onderne-

mers die bewust kiezen voor het risico van 

het ondernemerschap. Werk mee aan een 

regelgeving over pensioenopbouw en ar-

beidsongeschiktheid die past bij het zelfge-

kozen ondernemerschap. De vakbeweging 

zou alerter moeten zijn op het gezamenlijk 

belang en zich vooral moeten realiseren dat 

zzp’ers niet tot hun achterban behoren en 

daarom zelf over hun belang willen praten.
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PRODUCTNIEUWS

Lekker warm klussen
Gaat het dan eindelijk toch nog koud worden? Wie 

weet. Milwaukee biedt in ieder geval een door-

werkoplossing: een met een 12 Volt 2.0 Ah accu 

warmgestookte bodywarmer. De goede pasvorm 

zorgt voor behoud van de warmte zonder dit de 

draagbaarheid van de bodywarmer vermindert. Drie 

in koolstof genaaide verwarmingszones veroorzaken 

stralingswarmte op borst en rug. Milwaukee garan-

deert dat de accu in de bodywarmer acht uur lang 

energie levert. De warmte kun je regelen met de drie 

warmtestanden. De bodywarmer is waterbestendig 

en winddicht en kun je zowel in de wasmachine als 

de droger stoppen.

Milwaukee HBW-0 M12 Heated bodywarmer, 

gezien vanaf 110 euro exclusief btw, zonder 

lader en accu.

Starlock-houder nieuwe 
standaard?
Fein en Bosch sloegen de handen 
ineen en ontwikkelden een 
nieuwe standaardopname voor 
de multimachine. Resultaat: de 
Starlock-houder. De belofte: hogere 
bewerkingssnelheid en nauwkeurige 
resultaten. De bedrijven bieden 
het houdersysteem voor de drie 
vermogensklassen Starlock, 
StarlockPlus en StarlockMax.

Nieuw aansluitsysteem voor oscillerend gereedschap

Waarom tot deze stap gekomen, hadden vakmensen 

wat te klagen? Waarschijnlijk niet. Maar aan gereed-

schap valt altijd wat te verbeteren. Een multima-

chine werkt optimaal als het motorvermogen zoveel 

mogelijk zonder speling op het zaagblad of het 

schuurplateau wordt overgebracht. Daarom speelt de 

gereedschaphouder voor een hoge bewerkingssnel-

heid en nauwkeurige resultaten een doorslaggevende 

rol, aldus beide fabrikanten. Blijkbaar was dit niet 

het geval. Maar er is nog een reden waarom Fein en 

Bosch zijn gaan samenwerken. De vakman kan kiezen 

uit een aantal houdersystemen voor oscillerende 

elektrische gereedschappen. Met het Starlocksy-

steem trekken Bosch en Fein in ieder geval met hun 

machines één lijn. De Starlock-houder past ook op 

machines met een twaalf-punt-opname van andere 

producenten. De Starlock-accessoires halen volgens 

Fein en Bosch door een driedimensionale geometrie 

grotere prestaties dan de huidige systemen. Wordt 

de Starlock-houder de nieuwe standaard? De tijd 

zal het leren. KlusVisie presenteert in een van de 

komende nummers een test die meer duidelijkheid 

zal verschaffen.

Meer informatie: www.fein.com/youtube


