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Beste heer Meerman, beste heer van Baarsen, 

 

Winkelmedewerkers houden tijdens de coronacrisis de winkels draaiend, en zorgen op veel plekken voor 

topomzetten. Tijdens de lockdown zijn veel winkelmedewerkers ondanks de vele dichte winkels gewoon aan 

het werk: met werkzaamheden in de winkel, het inpakken van internetbestellingen of als (fiets)koerier.  

 

Terwijl er vanuit de overheid verschillende steunmaatregelen zijn voor de werkgevers, krijgen we bij de FNV 

veel signalen dat de rekening van de dichte winkels bij werknemers wordt gelegd. Zij voelen dat in hun 

portemonnee en in hun tijdplanning. Tijdelijke contracten worden niet verlengd, medewerkers worden onder 

druk gezet om vakantiedagen op te nemen, of moeten de uren die zij door de lockdown niet in de winkel 

kunnen werken later dit jaar inhalen. Wij dringen bij de politiek aan op de omvorming van de NOW-

steunmaatregelen tot een CoronaWinkelFonds. Hierdoor komt de steun vanuit de overheid daar terecht waar 

hij voor bedoeld is. Wij pleiten voor de volgende uitgangspunten in het CoronaWinkelFonds: 

 

 De NOW is bedoeld als compensatie voor de loonkosten. Het mag dus niet zo zijn dat én de lonen 

grotendeels door de overheid worden gecompenseerd én dat winkelmedewerkers na de lockdown 

uren moeten inhalen. De FNV eist dat min- en plus-uren bevroren worden op een datum van de week 

voorafgaand aan de lockdown. Corona is een risico dat niet mag worden afgewenteld op de 

werknemers. 

 Goede verlofrechten voor ouders die door de lockdown in de knel komen met combinatie werk/privé.   

 Mensen met tijdelijke contracten blijven in dienst – ook hun loonkosten kunnen via de NOW voor een 

groot deel gecompenseerd worden. 

 Medewerkers hebben toeslaguren nodig om een normaal inkomen te hebben. Belangrijk dat deze 

worden gehandhaafd en gecompenseerd om het inkomensniveau te compenseren. 

 Mensen die niet noodzakelijkerwijs naar de winkel hoeven, blijven gewoon doorbetaald thuis. Zo 

voorkomen we onnodige reisbewegingen. 

 

Als lockdown voorbij is, pleit de FNV voor het geleidelijk openen van winkels, om te grote drukte te vermijden. 

Wij stellen de volgende maatregelen voor: 

 Vermijd openingstijden op momenten waarop het in de regel druk is. Sluit de winkels op zondag. Sluit 

de winkels door de week en op zaterdag vanaf 18:00 uur ’s avonds om reisbewegingen te beperken.  

 Bij maatregelen is het belangrijk dat winkelmedewerkers voor deze periode inkomensgarantie krijgen 

– ook over de gemiste toeslaguren. 

 

Momenteel vindt er een grote verschuiving plaats naar online-bestellingen. Vanuit FNV Winkelstraat roepen 

we werkgevers op om de coronamaatregelen ook in de distributiecentra te handhaven.  

 

Natuurlijk zijn wij bereikbaar voor een toelichting, 

 

Met vriendelijke groet,  

ook namens mijn collega-bestuurders van FNV Winkelstraat, 

Marian Beldsnijder, Onur Erdem, Danielle Wiek,  

Linda Vermeulen, Bestuurder sector Handel 

 


