
MELD JE
AAN VOOR

DE STAKING

IN DE 
KINDER-
OPVANG!



WIJ GAAN STAKEN!
WAAROM STAKEN WE? 
WIJ STAKEN VOOR EEN BETERE CAO IN DE KINDEROPVANG. DE WERKDRUK IS ZO 
HOOG DAT MEDEWERKERS EN KINDEREN ER NU ONDER LIJDEN. WIJ WILLEN NIET 
WACHTEN TOTDAT DE POLITIEK DE REGELS GAAT AANPASSEN. WIJ WILLEN NU 
MINDER WERKDRUK, JUS EN BESCHIKBAARHEIDSDAG UIT DE CAO, MEER COLLEGA’S, 
MEER TIJD VOOR DE KINDEREN.

SPELREGELS EN RECHTEN BIJ STAKEN
Deelname aan een staking betekent dat je op een stakingsdag 
niet gaat werken. Dit kan de werkgever niet weigeren. Dus daar 
mag ook geen enkele negatieve consequentie aan verbonden 
worden. En heel belangrijk: je hebt dus het recht om te staken. 
Daarom is het eventuele ongemak en schade als gevolg van de 
werkonderbreking alléén voor rekening van de werkgever. Ook 
is het ten strengste verboden dat werkgevers actievoerende 
werknemers intimideren op wat voor manier dan ook. Neem in 
dat geval direct contact met ons op via: kinderopvang@fnv.nl

STAKINGSUITKERING
De werkgever is niet verplicht het loon over de gestaakte uren 
te betalen. Daarom is er een stakingsuitkering waar je als FNV-
lid aanspraak op kunt maken. Leden van de FNV hebben bij 
een staking van een dag of langer recht op een uitkering uit de 
stakingskas. De uitkeringen worden als voorschot uitbetaald. 
Hoe krijg je deze stakingsuitkering? Dat leggen we in de 
volgende tekstblokken uit.

STAKEN EN STAKINGSUITKERING VOOR LEDEN:
Meld je online aan als staker. 
Ga hiervoor naar fnv.nl/kinderopvangstaakt Kom op de dag 
van de staking naar onze stakingslocatie en registreer je als 
staker. Dit doe je door het stakingsformulier in te vullen en 
daar in te leveren of via een digitale stakingspas. Voor een zo 
goed mogelijke verwerking is het belangrijk dat je gegevens 
goed in ons systeem staan. Vooral je rekeningnummer, 
werkgever en je e-mailadres. Deze gegevens kun je zelf 
gemakkelijk inzien en aanpassen via fnv.nl/mijn-fnv. 

Mocht je nog geen MijnFNV-profiel hebben, maak dan snel een 
profiel aan met je lidmaatschapsnummer en e-mailadres. 
In 3 minuten is het gepiept.

STAKEN EN STAKINGSUITKERING 
VOOR NIET-LEDEN:
Ben jij of je collega nog geen lid en wil je toch staken? 
Kom op de dag van de staking naar onze actietent. 
Word ter plekke lid en teken de verklaring dat je 
minimaal een jaar lid blijft. Vervolgens registreer 
je je als staker. Zo kan jij ook gebruik maken van 
de stakingsuitkering, want iedereen mag staken, 
maar alleen FNV-leden hebben recht op een 
stakingsuitkering. 

Meld je ook vooraf online aan als staker via 
fnv.nl/kinderopvangstaakt  

Let op!
Deel deze flyer met jouw collega’s. Zo weten zij 
ook wat ze moeten doen om mee te doen aan de 
staking. Hoe meer collega’s en dus werknemers in de 
Kinderopvang meedoen, hoe beter!

Een staking is natuurlijk spannend en voor velen een 
nieuwe ervaring. Dus zoek elkaar op, houd elkaar 
gemotiveerd en houd het gezellig! Wij wensen je veel 
succes en doorzettingsvermogen toe. 
Samen sta je sterk!  

210541

Voor extra informatie zie: 
fnv.nl/kinderopvang of 
scan de QR code.

#KOVOOREENGOEDECAO
#DAARWORDENWIJALLEMAALBETERVAN

mailto:kinderopvang%40fnv.nl?subject=
https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/kinderopvang

