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Geachte heer Kagie, beste Fred, 
 
FNV voert sinds 3 mei 2022 actie in het openbaar vervoer, nadat de FNV-leden het eindbod van 
werkgevers voor de cao tot en met 31 december 2022 hadden afgewezen.   
 
Behalve eisen ten aanzien van de lonen (behoud van koopkracht), eisen onze leden dat de 
werkdruk en (daarmee) het ziekteverzuim in de sector worden aangepakt en dat beter rekening 
wordt gehouden met de mogelijkheden van oudere werknemers.  
Tot nu toe hebben wij van VWOV geen concrete voorstellen ontvangen waarmee aan de eisen 
van onze leden tegemoet wordt gekomen. Hierdoor hebben onze leden dit voorjaar lokaal - in 
september regionaal en op 16 september jl. zelfs landelijk - gestaakt en actie gevoerd.  
 
Wij zijn en blijven te allen tijde bereid tot overleg over verbetering van de arbeidsvoorwaarden in 
en het verhogen van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Om eventuele belemmering hiervoor 
aan de zijde van VWOV weg te nemen, hebben we op 16 september jl. een pauze van vijf weken 
aangekondigd in onze acties onder handhaving van ons ultimatum. Wij nodigen u uit om met ons 
te onderhandelen over de nieuwe collectieve regeling, alsmede tot een akkoord te komen voor de 
cao van 2022. 
 
Wanneer VWOV deze handreiking niet aanneemt, en/of wanneer zou blijken dat het overleg niet 
tot resultaten leidt waarmee invulling wordt gegeven aan de eisen van onze leden, zal FNV 
Streekvervoer na deze vijf weken een driedaagse werkstaking organiseren op 19, 20 en 21 
oktober 2022. 
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Per e-mail aan: fred.kagie@qbuzz.nl en p.mommers@knv.nl 
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Wij gaan ervan uit dat u onze uitnodiging aanneemt en dat we tot goede afspraken kunnen 
komen voor onze leden en voor het openbaar vervoer in Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
  
 
Marijn van der Gaag 
Bestuurder FNV Streekvervoer 
 
 


