
 
     

Manifestatie voor behoud van Werkgelegenheid 
   

 
Wanneer? Maandag 28 november 2016 
Waar? Raadhuisplein, Alblasserdam  (gratis parkeren bij Landvast, Haven 4) 
Tijd?  Van 12.00 tot 13.00 uur   (broodje worst & erwtensoep staat klaar) 
 
 
Meer dan 1000 banen staan op de tocht door reorganisatie bij tal van metaal-bedrijven (o.a. 
Heerema, FNsteel, IHC en Nedstaal)  in de regio Alblasserdam/Drechtsteden. Meer dan 1000 
gezinnen zullen hierdoor getroffen worden. Niet alleen een economisch drama, maar net zo goed 
een sociaal drama. 
 
Niks doen is geen optie! We moeten in actie komen. Werkgevers, gemeentes en de landelijke 
politiek moet duidelijk gemaakt worden dat werknemers zich niet als makke schapen zomaar op 
straat laten zetten. We verwachten van werkgevers en politici dat er verantwoordelijk wordt 
genomen: 

 Oneerlijke concurrentie op lonen met (buitenlandse) uitzendkrachten is verboden, maar 
wordt nauwelijks gehandhaafd. Nederlandse werknemers betalen nu de prijs. 

 Oneerlijke concurrentie met buitenlandse bedrijven die staatssteun ontvangen mag wettelijk 
niet, maar gebeurt toch. Zelfs bij overheidsopdrachten. Nederlandse bedrijven verliezen 
daardoor opdrachten en werknemers verliezen hun baan. 

 De vele miljarden milieu-subsidies uit het Nationaal Energie-akkoord vloeien naar het 
buitenland en komen niet ten goede aan Nederlandse werkgelegenheid omdat grote 
projecten worden gegund aan buitenlandse werkgevers. Terwijl het hier nota bene om 
Nederlands belastinggeld gaat! 

 
Om onze woorden kracht bij te zetten, organiseren we op maandag 28 november van 12:00 – 13:00 
op het Raadhuisplein in Alblasserdam een Manifestatie voor behoud van Werkgelegenheid. 
 
We nodigen politici uit om hen duidelijk te maken dat zij hun verantwoordelijkheid moeten 
oppakken. Anders verdwijnt er werkgelegenheid in Nederland die waarschijnlijk nooit meer 
terugkomt. 
 
Doe massaal mee! Lid of geen lid, het gaat om jouw baan, jouw inkomen en jouw gezin. Gebruik de 
lunch bij ons steun onze inzet door je aanwezigheid!  
 
 
 
Vragen? Bel/email ons: 
Telefoon:  FNV Metaal 010- 2335001    of CNV Vakmensen 030-7511450 

E-mail:      metaalrotterdam@bg.fnv.nl    of actie@cnvvakmensen.nl  
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