
HoeÍa
Na diverse

aantUgingen aan

het adres van

Endemol is

eindelijk de bom
gebarsten oveÍ

prijzen en tarieven in
het Nederlandse

televisiebedrijf. Maar teÍwijl de

omroepen gillen;het §.

NOB naar adem hapt en à
John de Molde *

vermoorde onschuld d
speelt, blrft één gÍoep d

buiten beeld: de werknemers. ls de

huidige rel niet een prachtige aanzet tot
branchebrede afspraken?
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KAN WERKDRUK BIJ TV NU OP AGENDA?

een Íel!
lIa1,ronlF' n r "Jl'nJrm".in,l,lober rneenu zen
Z, ,t"t." [qO pr,grom,8,,,.,, lp'r.Frlpr . r

loen en nu tlaagden Íc.n cn bccn ovcrhet mà.hlsmisbruik van
Nederla nds grootste !roducuebcdrijf. Voornaa'i§ie bescluldiging:
Hrdenrolzou kortingcn dic hcr zcllbedonger had liilei NoB het
lacillrairebedrijfvan de publiclc onrocticn- nlel d.oÍgeven 3an dc

Zelfvenijkirg tcn kostc vaD omtuep e. consumeni? Hoei{el latcr
blcck dat nqo,loriel op alle gebieden even objectiefre werk was
gcgaan. was vàn de ontlouden kodingeD geenwood geLogrn. De

omroqrcn zijn daarvar echierniei als enige de dupc. HctNOB ls
cvcnccns slachlotfer,Ier verdieni erveelre wenrig aan.Ilcl ka! íle

lrijzcn nicr verhogen. wanr dan Íapr de producent naar dc contur

Deze conclmntic beÍàà1 beh àlve uii lel grote Unitcd uitdlyer
sc klcincrc licdriiven en iallozefreelance6. Ziihcbbc! nlcl alleen
goe{lkofere app,raruur en nau$.elijks ov.rhcad, maar ziin daarbij
zo grelig. da12e werken regen uncvcn dic hct kwàllleitsbed ÍLlf

Licht uit
Wat Lctckent delriis.lbÉakvan heralEelolen dcccnnium oÍde.
russcn voorde velewerknemer in her tele\nsievak? FNVX][Irl-be
íuxrde. Lu uk Voo rmeulen rezen de haren te berge tocn hrj ln
maart diL.laar onderzoek deed naarwerkdNk 1n dc AV-sc(lor.
0p ziin oproep ielefonisch.c! bockjc olcn tc docn o!uhet ohder
verp reageerden enkele ticntallcn mcnscn. Hct wareD mtl.ame
\rerknemer nr dienÍ bij produccntcn.Dc rodc drard Nass.elre
virden,aklLNVoormeul€n.'Dcwijzcwaarop!rodutenLenv!erken.
leidr auromaiiscl totverhoogdc wcrtdruk. Klusscn worderr aange
nonenvooreen roraahÍjs. Wodt dc planning nict grhaald, dan
nÉel ervoor hetzelide geld mccr g.i{crlt wordcn. MccÍal ln de

De conÍatcnng mag misschien re! andrr lichL werfen op de i'r el
gcn zak gchouden koíineer, dewerk.emer is er mooikl.armee.
llct neest srhJljnende, ro llj ikr u it de verhalen, is wel ler ièir C àt
vaak op voorhand de kralte ln de planning bekend is. De werlgevel
vertrouwrrrop. dat we nemet§ zjcl lveldrjeslager ir de rondie

Dil gcldLeveÍzeervoordevele lreela.ceÍs die bii die pnrducerlen
..-' J1.. , n11Í F L,F1 ..n.'-"r.d".
klaar, ooli 7il lelalenvroegof laarlur priis. Goeddeels onzicht
laaÍ, u.r.1 wie weeÍrrarneerrii ziek of o\.ersp.nrei zjjn? Jelraat
nlet overwerkdruk . zegreen freelance regie assisrenrbijwiena
ticnjaar ln hct vaLhet lichl uilging. Nanl.iewihook.jev.lgende
klus en elkc klus mocr o zo grzellig zljn." Ja, hel relevisievakheeft
glam our. Veel, vooEl jongc mensrn. hcbben daaralles vooro\.er.
Voorjou tien andcrcn. is nog altijd ccn vcclgchoorde ldeer in et
rcnd dc íudio. Datvrijwcl alle dcrlncmcrs aàn hel ondet.el ano

nirm wilden bliire0. zegl jn dir verba.d ger.eg.
Br.ilrel la(illlaire bedrljfzijn de,akef al even moejliik op re lossen.
]\lle geÍuchte! oveÍreorgàrisarielilhet NoB gever wel.an hoe
cmÍigde slunlie daàris gcworderl. EÍis spràke van ee. roene
mcndefriisdruk , zcgl cc" begrirrvolkaderlid, wokzaàni Llj her
NOB, "tn de lacLor arL cid is nu ccnmaal hctduuBt, dus hct is lo-
glsch ciat de wcrlgcvcr ccn zo hoog mogclijl! artddsproductivitcir
nastretft. Alle ruimtc dic dc r\rbci.lstij dcnlvct gccft, i{ordtingcilo-
nref. U.àrhljïreelL 1,, dll vak brhalve dc leitdijlr wcrkdruk oot dr
etu.ren werkdruk. Alsjii als can'eraman vàn zevo tot nrgen \
morge.s O röild.ler,s'edraail, er dan dezelftle drÈ weerrverkl vttn
éën lot negen. heb.jegew.on iier uurgeweÍkr. MaàÍ iehe|r {relher
gevoel al ik Í,eer niel hoe lang bezjg re ziir.'

Shake-out
fNryKIENIsrrljdi al j3ren vooraanva.rdlaarderwerkonÍ.ndighe
den Énbchoudvan kwaliteirin de audiovisuele seÍor. Om oneigen
lijkc concurcntir tegen tegaan, wilde vakbond ioe naar ceniU.e
Íng van dc mc!sen in hetvak. Programrnamake6, redactienrede
wokcrs, canlcmnensen, geluidsie.hnici, edlrors, zij zouden
3llemaal rnoeten bes.hiliken overeen be ijsv.nvakmanschap.
Producenren zouden \.e^.olgers alleen gecenil'lceerde medewerkerS

trogen inschakelen als uilv.eref de lern.
PÍnneenr hierbiiis h.gsLeeíls de aa slu iLi. g rLrssrn m edlà-ollrl
dingen en ireroepsrrakrijl. Hoewele.vertereri.g is, hostef school
verlatcB wertgeveB nog alrijd Iandenvolgeld aan liischoling.
Bob Janscn, AV se(oraadslld en beíuurderv.n fNV KII[4, dertr
darecn branche breed otleidingsÍnndr ir conbinalie mel slnilende
eïslmkcn cen reddnrg zou kunnen ziin voor hei lelevisiebedrijt
''!Ve maken allemarl.or.ert", zegr hji, en zjif allenaalvaf €ltaar
alhank.lij k. Als we n.u ook eens allem..lzoudef Nerken volgehs
dezelfle eisen van vatnanschap en mei herzellde svsteem van
ftrncticwaadernrg, dan zou swii.hen njei alleen natkelijker ziln
voorwcrlncmcrs en $.erkgeveN, màarzou hei in Hilvenun ook
ccn sluk aangcnamor{orden- Een bÉ..he CAO zou dar de l.gi
schc volgcndc 

'ta! 
zijn.'

I-uuk Voom.uleD heeft zjjn randen hii.r siuligelcte! o! dit laaic

lroccs.Irioct het ee6r dechrerworden,,!ilheL beler woÍlcn? Wat
je nodig hebtbehalve een ople ingsfonds". zcgtJanscn. is een
\rerenignrg. Í.3arin delazen vàrI omroc!cn, lroductie en tacilitai
re b.dnjven 1-eÍegen(oordlgd zli!. Tol nu roc hcbben rrerkgerers
dc vomnlgnien,an ahijdlegengehouden. Mlsschlcni!achtc! zij
op ccnshalc onrin derelojsiewereld. NlaaÍmlsschicnookvomr
dc huiiligc rLiscu*ie een goede 3anleiding onr nou eeDs trrl dic af-
sprakcn tc maken waaiaan onze hr.nche zo\reel lehoelte hccft. Hcr
wordt titd dat de AV bn.che eirdellil eefs volwasse! wordt cn dic
cowboy menralireit verdlv ijnr. '
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Hoezo wij
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een concurrentvan NOB?
''In ar anikd Hoctu een ftl llNv Ltauazire ní t9) sugacrc.n udut het

NAB zictis zot 4n. ondot ha mt tottaze kleike bednirol c Í.eldc$
ua.t onlrrdek- Deze zoudcn iÈtalleÈ lpedkop.rcaPto tuteflnau-
Ddijks ornhead hebben, noar ?cneds,a llrenq z'in dat ze Letken telt.n

tuncrcn dn het kMliteitsb..hjfkataloas dchÍetlaat .

U tu!!ne{t doí de kkinc onrtemenes de schrld zin mn de rrijslnlois.
in anroqland. Llott ik u crop uijtÈh tldt in 1998 tn ad taL Wst!tuducí'
b.driwt a"Lld and e dc vW heeJi Dpltei.ht an e blak t? urtuek reale

d. gde bulkcok.ure ti. ta hd NoB. doÍ alknei kap4È.rhgen aan

aaardaoÍjuist hct NOB tt.
hdunstiksíe !tuoiokcr
nn le ertften looc tune
rc n. Uneigen e ann!
a L\ klei n t)o sl ?tudu.t nbe
dri.ill , alt ik sÍelle dat htt

pÍtKoncurent is, die i"
ee, oantol s.rotl t eer dan 33 pn«nt onaer de llonll)ore) daspnjs de

zewedic st.neLJati\teiÍe aanbaod- Erded is not tel klcin .ndi
nen \ tle Dtentodrcl,ncijri't A)ndhler, aa Qezicr cr tett 

"Littlct 
nsi

.aspÍri1h,4 is lninder opparottul- aak de kMlnejt Mt h«tritfl ab hn
nii . tr.k t t h hu ijfel net d. taahtu z h ( à, del 4k nlu o§ol c n l aubay

m.ntolit.it'). Ík kafl u rcnellce daí deze bclrfuen nirste s het íc.hnnth
kuolit.its it u tun het NOB haLn. n dun laàt ik de oeatitre kualiteit
,ainin..llelaeno!noor.rc huitdl besthóutuinlt. Vootst tc.t antt to
goca aL\ iktloth{ NAB d. aÍgelop jaÍei oaknoq s$í.natis.h aLk lltoÍe
..nzÍe kk heeÍ apscka.ht- Hóe el detllelike ocn$ na uct.nltedaon

s aakt lijken te tonlcn, tiel 
^lks 

aok nieÍ echt i sa.d. aanle bij l ij en

ntjn llelde. Leukdaí u socae.ónroctenbiheÍNAB h.cl., adiptuil
ict in het bltui tun ee clubdi.iksttu ,k2 tdoít iin graoxt otcut

rcntnan:aLsct 2ich daat notsm db mt okÈdike becan unrcra NeLt.

Wa t za kd ik et noq 0.1.c paar.

Job ter Bug, zelfstandig lilm Ét lideo editor, Amsterdam

Nieuwe postbesteller
doet het goedkoper

0nre! Édeí over de !oÍbe2or
ging? Zeer wel mogelijk. Redetr

voo.de ovrrhÈid dÈ bezo.giig be

gin 2000 re liherrlisrFn. Echler
nienand ande6dan ITT Post

blccfonze bneven en p,kkeljes
rondrrengen. Dààrkah nu !era!
doingin romen. MailMÍge i!
Zaandad, dàl ook alMer.o r.ar
destalbnsve^,oeri naàkR in
oltoberbÈkend zi.h op de p.st
martttest{rír..0n 1e bÈgin en

o! dezlkelijkÈ màrkl Dàarheelt
her, enkÈ1e grokjórgens Nete!
teinreressereq zoals lidis, Oi

veÍoom cn hel Iinar cleel Dag

blad. MailMcrg. co.cureeÍ met
tarieven die veenig proccnt lage.
liggen dan van Tame los. Dit kan
door hÈl bij bulkbezorglng ie
houden: huÈ aan huis bczorgnrg
koltt niet in aanmerking, wel
posthu$en. Wal oYcrblïft mag

toch de ?TT ileo gaan rondbe
zorgen. Overigcns naalt del'ld
waarin de post ondcNcgn geer

veschil met de 11"I, (nvijl dat

voorde paniculierwcllichl de
groots(rcdcn ls raareen nieuwe

!oÍbcíellerxittezien.

Nederlandse l5 jrrigen doen het
inr.marlonaal gezier heel goed

in lczen, wiskunde en de mtuur-
wctcnscha!pelijke vaklen. Bii
wiskunde sr,rl Nedertand op dc

eesre pLaars, b,j leesvaardigheid
op de derdeDlaals ei bij de na

lurívetenschappclrjke vaIker o!
de resde plaats. Mcisjeszijn Let{
in leze! da! iongcns ei in de

vatlenwistude en nrtuurwe

tcnsclappen is hÈt veachiLvrij

Dirblijktnir her onderzoek
'Bnikbare kennis en vaariljghc-
dcn voo.jonSe mensen'van hct
Cito. Er zijn in óhgeveer:l0lar-
den tocrscn atgen.n'en. zo!dcr
uiizotrd.Íng scorei meitjes in
aLle OlsolidÍaÉn oF leesvaar

disleld hogcr dan tongens.0ol
if Ncd.rland. lrn Yan de redcncn

is dal het onderzoek nogàlwàr
olrn vràgÈn gebruikl Èn d,,r
s.orÈn rleisjes over her àlgemeen

berer op. Verderhoude! meisjs
meer va! Lezen danjo,gens, ook
buirÈh schooitild. MeÈjes lezen

!akeÍ rijdschriften en boeke!
(z.wel ncrie als roínoie). rerwljl
jongens và[erde kmnl, o'ateriaai
op inLerrel etrstripboeke! LezeL

Iler ve6chil tusen j o!gens en

neisjes brj de vaklen wiskulde
Èn ràluurwetenschalpe! is vrij
wel verdvene!. À4eisj$ lopen
over her aLgeneen mindcrvctra-
gjtrg op in lun schookariirc
da! ionsens. Allochtonc lccrlin-
gen scorcn ovual lagcr dan au

io.htone kerlirgcr. ofsclroo.
hutr score in Nederland brj lezeii
en wtknndc gcmidddd iets ho

.N' r11.r. N:01rr rEr:u3:i r!!r


