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Klumps:

schoenen van hout met
stilettohak populair

PAGINA 2

FOTO LENNEKE LINGMONT

● Sms-oproep Scania in de maak

Double Dutch: als twee
druppels water?

FNV gaat
‘staken
op maat’
Met plotselinge precisiestakingen wil
vakbond FNV in het cao-overleg de
druk op de metaalsector opvoeren.
door Frans Ebeltjes
ZWOLLE. Met plotselinge precisiestakingen wil vakbond FNV de
metaalsector onder druk zetten in
de cao-strijd. De afgebroken onderhandelingen worden vanaf 10
februari hervat.
Bij vrachtwagenbouwer Scania
in Zwolle verzamelen kadermensen van de bond nu mobiele telefoonnummers van zo veel mogelijk werknemers, leden en niet-leden. Op strategische momenten
kunnen de werknemers via een
sms opgeroepen worden om te
gaan staken. Dat gebeurt dan onmiddellijk, zodat het bedrijf geen
maatregelen kan treffen om het effect van de staking te verminderen. De sms-dienst biedt ook de
mogelijkheid om alleen mensen
op een bepaalde afdeling, of
slechts enkele mensen op cruciale
posten, op te roepen het werk

Iedere tweeling op de expositie is
anders, weet fotograaf Monique Eller.
‘Maar in het beeld valt alles mooi samen.’
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neer te leggen. Op die manier kan
ook bij een geringere stakingsbereidheid een bedrijf plat gelegd
worden. Tijd om opengevallen
plaatsen in te nemen is er bij de
‘staking op maat’ immers niet.
De FNV heeft de sms-stakingsdienst pas afgelopen maand voor
het eerst uitgeprobeerd bij DAF in
Eindhoven en bij Fokker in Papendrecht, zo beaamt FNV-persvoorlichter Brenda Heidinga.
De gevolgen van vier stakingsdagen bij Scania zijn afgelopen
maanden beperkt gebleven, mede
doordat het bedrijf van tevoren afdoende maatregelen kon nemen.
Daarnaast bleef vooral bij de vele
flexwerkers de stakingsbereidheid
beperkt. Richard Vonk van de
FNV kadergroep bij Scania verwacht overigens in Zwolle geen
echte precisiestaking, maar meer
een algemene maar wel plotselinge sms-oproep.
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JUNKIE XL
steeds groter
in Hollywood
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ENSCHEDE. De politie maakt
zich grote zorgen over de samenwerking én de agressie
van groeperingen die ageren
tegen de komst van asielzoekerscentra. Ze beperken zich
niet tot de eigen regio en overleggen over de te voeren strategie. De politie in Enschede
houdt de groep DTG (Demonstranten tegen Gemeente)
nauwlettend in de gaten. „Zij
demonstreerden in het begin

6°

alleen tegen de komst van
een azc naar hun stad, maar
onlangs doken ze op in Apeldoorn. En nu kondigen ze aan
naar Utrecht te komen. En dat
is maar één voorbeeld”, zegt
Janny Knol, politiechef district Twente. Naast de AZC
Alert groepen houdt de politie onder meer Pegida en de
NVU in de gaten. Van de NVU
is al langer bekend dat zij
asielbijeenkomsten afreizen.

Het weer Een bewolkte dag met zo
nu en dan wat regen, vooral ‘s ochtends.
Het blijft stevig waaien.
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Teutoburgerwald
Geniet van mooie wandelingen door het Teutoburgerwald, fiets
door het Paderbornerland of ontdek het sfeervolle Paderborn.
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Politie alert op anti-azc groepen

