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Johan Leupen • Economics & Politics

'The rise of Uber is a shakespearean tragedy
for workers'

David Weil, head of the US Labor Inspectorate, faced a formidable task under President

Obama between 2014 and early 2017: the monitoring of workers' rights and minimum

wages for 153 million Americans. His aftertaste is rather gloomy; the bond between

employer and employee becomes thinner. Fewer and fewer companies are still

recognizing their employer role at all, he says in conversation with this newspaper.

Weil, nowadays dean at Brandeis

University in Massachusetts, speaks

Friday at a FNV conference in

Amsterdam about his book 'The

Fissured Workplace'. He fears the rise

of the job economy, where work is

organized hyper-efficiently via

platforms and algorithms instead of the

traditional employment relationship.

"Massive forces like Amazon and Uber

are pushing the wrong way."

Be your own boss, was the slogan with

which Uber seduced drivers. Many handymen want this flexibility themselves?

'That is always the line of defense. Who says that a job with entitlement to insurance

and pension that can not offer flexibility? Why should you sacrifice all your employee

rights for that? I use the geological term of a fracture, which grows slowly. The solid

bond between employer and employee has been cut off. We see it in tourism, transport,

retail, production, construction, the tech sector, but also in journalism. '

Jobs are cut up in dozens of tasks and put out to tender for freelancers. In a legal sense

you can often no longer speak of an employment relationship.

"I dare to doubt that. Companies such as Amazon cut the tape on paper, but have

extreme control over the working. They circumvent deliveryman UPS because the trade

union is organized there. They hire subcontractors who hire their own freelancers.
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Throughout the US people work in distribution centers and vans for Amazon, all risks

are for 'the entrepreneur'.

Companies like Deliveroo and Uber are hiding behind an algorithm, but that is nothing

but a hyperactive, upbringed manager; a piece of software code designed to steer a

result. I am not against innovation, but do not ignore it and take responsibility. '

Some platforms work in favor of the handyman by better pricing their scarcity.

'Dat klopt. Bij Uber daarentegen is het hele systeem erop gericht om wachttijden en

prijzen te drukken voor de klant. De prikkel is zo veel mogelijk chauffeurs gratis

beschikbaar te houden. Uber bepaalt de kwaliteitsnormen en tarief, klanten komen op

hun merk af. De ironie is dat wanneer Uber ook zou investeren in chauffeurs, het nooit

$ 70 mrd waard zou zijn op de beurs. Voor werkenden is dit een shakespeariaanse

tragedie.'

Het bedrijfsleven reageerde verschrikt toen Obama een 'linkse vakbondssympathisant'

als u aanstelde.

(Lachend): 'Ik vond dat wel amusant. Ik ben in de eerste plaats econoom en geloof in

een vrijemarkteconomie. Maar mijn beste MBA-studenten realiseren zich ook dat je

naast winstgevend, ook verantwoordelijk moet zijn. Ik heb het debat met de bedrijfstop

nooit geschuwd, en merkte dat veel jonge entrepreneurs uit Silicon Valley niet eens

weten wat arbeidswetten zijn. Waarom deed een dinosaurus als ik toch zo lastig?

Behoorlijk naïef.

Uber daarentegen speelt een zeer geraffineerd spel, via een lobby gericht op softe

wetten op federaal niveau. De allure van de digitale economie is voor lokale politici

moeilijk te weerstaan. Ik denk niet dat bedrijven als Uber en Amazon slecht zijn, ze

lopen alleen weg voor hun verantwoordelijkheden. Het is een kwestie van normen en

waarden.'

Is dit een gevecht tegen de bierkaai?

'Iedere dag is het waard. Dat gezegd hebbende: ik zie reden voor pessimisme. Massieve

krachten duwen de verkeerde kant op. De groeiende ongelijkheid is zorgelijk. Het is

een bedreiging voor de democratie. Hoe we de zwakste in de maatschappij behandelen,

is een spiegel voor onze maatschappij. Ik ben niet hoopvol over de Trump-regering.

Onze richtlijn om de positie en plichten van werkgevers te verduidelijken hadden ze na

enkele weken alweer geschrapt.'

Waar ligt de oplossing?
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'Beleidsmakers lopen mijlenver achter. Ze bekijken een aparte juridische status voor

kluswerkers, maar dat zaait alleen maar meer verwarring. We moeten terug naar een

basisniveau van bescherming voor alle werkenden. Mijn grootste zorg gaat niet over

platforms, maar de manier waarop een toonaangevende partij als Amazon werkenden

behandelt in deze “brave new world”. Die symboolfunctie is zeer verontrustend. Nog

veel zorgelijker voor de VS dan voor Europa; door onze dunne sociale vangnetten val je

zo heen.'

   

ADVERTENTIE

 Door Johan Leupen 
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Ests Nordica vliegt graag
naar Noord-Nederland

Chinese 'sjoemelprovincie'
belooft beterschap

Verbrugge gaat gebukt onder
verdwijnen 'gouden' handel
aluminiumopslag
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