
 
  

    
    

 

Reactie leden uit enquête 
Cao Houthandel 
 
Bloemlezing uit reacties bij enquête over voorstel werkgevers om ontziemaatregel niet verplicht overwerk 
50+ en niet verplicht in ploegen voor 55+ 
 
Over verplicht overwerken 50+ 
 
Slecht  
Belachelijk  
Slechte zaak het valt niet mee om gezond je pensioen te halen  
Slecht idee. Werkdruk in onze handel is al te hoog  
Niet bespreekbaar  
Niet acceptabel  
Moet niet kunnen  
Overwerk moet altijd op vrijwillige basis gebeuren. Verplicht brengt de werksfeer in gevaar.  
Werkgevers moeten zorgen dat er genoeg mensen zijn om de werkzaamheden binnen normale werktijden 
op een normale manier af te krijgen. De werkdruk is al enorm hoog en de trend is dat er met minder 
mensen op de werkvloer meer werk gedaan moet worden. 
tegen gaan , want ze gaan er misbruik van maken  
slecht. onacceptabel .dan gaat je gezondheid snel achteruit  
absurd, de branche lijkt soms zeer onverschillig ten opzichte van de situatie en gezondheid van haar Slecht 
voorstel  
Heel slecht idee. Ze weten zelf ook wel dat overwerk zwaarder wordt naarmate je ouder wordt. Maar ik denk 
dat het verdienmodel meer voor ze telt dan bijvoorbeeld extra krachten aannemen of structurele oplossingen 
zoeken. 
te gek voor woorden!  
Geen goed idee vanwege de lichamelijke belasting op die leeftijd  
onacceptabel  
Slecht voorstel dus niet acceptabel  
idioot  
Helemaal niets, respect voor de oudere is ver te zoeken 
Laat ze zelf maar eerst eens van hun kont afkomen en helpen met de zware banen die ze creëren. Niet mee 
eens 
Onverstandig, belachelijk, hoe ouder hoe moeizamer het wordt. zorg dat je meer jongeren motiveert om te 
komen werken.  
Triest 
Laten de werkgevers zelf maar overwerken vanaf 50+ op dezelfde functies als ons. Dus niet doen. 
Onaanvaardbaar  
niet slim van ze, omdat er door de fysieke zwaarte van het werk sneller en langduriger uitval door blessures 
te verwachten is. 
Nee 
Slecht 
Onzinnig. Zij zitten achter een bureau. 
Geen goed idee 
Laat ze maar zelf het overwerk doen! Wij doen al meer dan we aankunnen! 
Meer overwerken is niet de oplossing. Neem extra personeel aan!! 
Ik werk al elke week minimaal 2 uur verplicht over. Straks wordt het elke dag!  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 

Over in ploegen werken tot pensioen 
 
Ploegen dienst is een inbreuk in je sociale leven daar heb je toen je in de houthandel ging werken niet voor 
gekozen, Voor mij onbespreekbaar zeker voor ouderen vind 55 al te ver gaan. zou ook naar 50jaar moeten. 
 
Geen goed idee Hoe ouder je wordt des te zwaarder het word zowel lichamelijk als geestelijk  
Idioot. Het is bewezen dat het je gezondheid aantast, zeker op latere leeftijd.  
Schandalig Vooral als je je hele leven lang werk  
Niet bespreekbaar  
Laten ze het zelf maar eens doen, dan weten ze ook waar ze over praten. Ik heb altijd in 3 ploegen gewerkt 
en nu sinds een jaar weer in dagdienst. Een wereld van verschil. 
Niet normaal  
Ze zijn helemaal gek geworden  
Ik vind dat dat alleen kan als de werknemer er zelf ook mee akkoord gaat. 
 
Niet normaal, vaak hebben deze mensen juist het meeste bij gedragen in hun werkzame leven en de 
winsten van nu mede mogelijk gemaakt 
 
Ziekte verzuim zal gaan oplopen. Oudere mensen hebben meer rust nodig.  
Geen goed idee. Als de werknemers dat zelf willen dan mogen ze dat van mij, maar iedereen wordt ouder en 
krijgen ook meer gebreken.  
werkgevers dragen uit dat ze mensen op een gezonde manier willen laten doorwerken tot hun pensioen. 
maar in de praktijk blijkt dat de werkdruk steeds hoger wordt en dat er steeds meer overgewerkt wordt. 
Ook dit voorstel draagt niet bij om op een gezonde manier de eind datum te halen 
geen goedidee ik denk dat ze meer ziekte verzuim krijgen  
dat houdt hij niet vol tot zijn pensioen. onregelmatige diensten zorgen voor chronische ziekte en kanker 
geen goed idee voor de gezondheid.  
Angstaanjagend slecht  
Nee niet doen  
Heel slecht idee. Winst maken, en liefst ieder jaar meer, lijkt belangrijker te zijn dan het welzijn van 
de werknemer. 
ook te gek voor woorden  
Helemaal absurd, als het zover komt ga ik opzoek naar ander werk  
Is niet te doen zonder hoog ziekteverzuim  
Geen sprake van. Al de opgebouwde rechten gaan we niet weg geven. Ook niet tegen extra loon. 
Triest 
Niet Goed 
Onaanvaardbaar 
Net zo onzinnig als de vorige vraag 
Slecht 
Absoluut een slecht idee. In de hout- en bouwbranche betekent dit een behoorlijke fysieke inspanning en 
wil je dat tot aan je pensioen? Dacht het niet. Alleen op vrijwillige basis en anders niet. 
Ik ben geen robot! 
Ik wil niet op mijn 67ste op pensioen gaan in een rolstoel. 
Ik wil gebruik maken van minder werken door de zwaarte van het werk. Overwerken tot mijn pensioen voelt 
aan als een duw richting het schavot. 
Als ze mij voor mijn pensioen arbeidsongeschikt willen hebben is dit een goed middel. Natuurlijk niet!!  
 
Over het schrappen van de ontziemaatregelen in ruil voor onduidelijke loonsverhoging. 
 
Chantage  
Belachelijk Niet acceptabel 
Slecht  
onacceptabel  
waardeloos  
Niet zo sociaal Amerikaanse praktijken veel halen tegen niets uitgeven onze loon eis vasthouden en zeker 
geen verslechteringen.  



   

   

 

Dat is gewoon chantage  
Chantage !!  
Blijk van weinig waardering  
Niet van deze tijd. Russische praktijken  
Belachelijk als je ziet hoeveel er nu verdient wordt. Ook onze maandelijkse kosten stijgen. Dus een redelijke 
loonsverhoging moet er echt wel in zitten. Werkgevers willen altijd maar meer meer meer , en voor de 
werknemer altijd maar minder. 
Bij de konijnen af, zelf dikke winsten opstrijken en de werknemer in de kou laten staan  
Zoveel verdienen in een jaar tijd en dan niets willen geven. Bonussen voor de heren zullen wel doorgaan.  
 
Onacceptabel, belachelijk ,hun wil is niet wet, ook de gewone werknemer hebben recht op een goede  
er wordt meer omzet en meer winst gemaakt in de houthandel het is tijd dat de werknemer hiervan mee 
profiteert , zonder dat er getornd wordt aan arbeidsvoorwaarden. 
Ronduit belachelijk zo gaan we weer 100 jaar terug in de tijd!!!! Ze moeten ons eens MEER gaan leren 
waarderen we werken er met zijn allen hard genoeg voor, het gaat niet voor niets zo GOED. 
Sigaar uit eigen doos, onacceptabel en getuigen van slechte verzorging van je personeel  
dat slaat nergens op. geld tegenover je gezondheid.  
Verwerpelijke actie, maar een te verwachten onderhandelingstactiek. Hard tegen hard, weinig vertrouwen.  
Slechte onderhandelaars met ander woorden zeggen ze , je moet het maar slikken anders kan je stikken. 1 
ongehoord lijkt wel een bevel!!!! 1 
gezien de huidige winsten van het bedrijf slaat dit echt werkelijk nergens op, chantage is het woord  
Ze kunnen de lonen best verhogen. Volgens mij draaien ze een topjaar 1 
Hieruit blijkt dat het winstmodel belangrijker voor hen is dan het welzijn van de werknemer.  
slaat nergens op zo kan je geen afspraak maken  
Kolder! 
Is erg onredelijk soort van koehandel maar dan zonder de koe te zien.  
Onaanvaardbaar, nooit  
Slecht idee werkgevers denken echt niet meer aan personeel als mensen maar als robots  
Dacht het niet  
Loonsverhoging kan best wel wordt genoeg verdient  
Afspraken zijn niet voor niks gemaakt  
Totaal niet netjes  
onacceptabel valt ook niet over te praten  
Zeer triest 
Geen goed idee.  Niet doen, ook al bieden ze 10 % loonsverhoging. Alles is niet altijd te koop. 
Afspraken na komen 
Onaanvaardbaar 
belachelijk, geld klotst hier over de plinten 
Niet mee eens en niet uit ruilbaar. 
slechte onderhandelingstactiek, ik hoop dat men er niet intrapt bij de onderhandelingen. Het gaat over het 
algemeen heel goed in de handel. De werkgevers vragen steeds meer van het personeel maar bieden minder. 
Ik vind dat ze van die afspraken moeten afblijven zeker omdat ze gemaakt zijn met de werknemer ten tijde 
van de in dienst treding. 
Onzin, de grootste houthandels groeien meer dan 10% dit jaar 
Belachelijk. Het gaat financieel heel goed in de branche. Daar zit echt wel ruimte. 
Slecht voorstel. Je krijgt een mes op je keel. Slikken of stikken tactiek! 
Gezondheidsrisico is niet te koop 
De cao is al kaalgeplukt. Ik dacht het niet. 
Belachelijk voorstel. Als 50+ er wordt ik al gedwongen. Straks heb ik niet eens meer recht op een verweer. 
 


