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HOERA!
Een nieuw lichting
Poolse FNV-kaderleden!
Poolse ambassadeur:

’BEHANDELING
POLEN IN NEDERLAND
SCHANDALIG’
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NET LID

‘IK VOEL ME
HEEL WELKOM’
VANUIT HAAR OPLEIDING TOT
ERVARINGSDESKUNDIGE IN ARMOEDE
LOOPT CINDY SAMSON (53) STAGE BIJ FNV
UITKERINGSGERECHTIGDEN. ZE WERD GELIJK
LID. ‘ER GING EEN WERELD VOOR ME OPEN.’
TEKST EVA PRINS BEELD MILAN VERMEULEN
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WIE IS CINDY SAMSON?

‘Ik ben moeder van twee volwassen kinderen, net
oma geworden, en ik zit al meer dan twintig jaar
in de bijstand. Ondertussen heb ik wel tig baantjes
gehad en meer dan dertig jaar vrijwilligerswerk
gedaan: als taalmaatje, met gehandicapten, bij de
Zonnebloem. Je wilt iets voor een ander betekenen.
Daarom doe ik nu ook de opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede. ‘Armen helpen armen’ – dat
sprak me aan.
En ik weet wat het is om chronisch te weinig geld
te hebben, ik ken de schaamte van afhankelijk zijn
van de Voedselbank, de angst je huur niet te kunnen
betalen, en de vernedering om steeds gecontroleerd
en gewantrouwd te worden.’
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WAT WIST JE VAN DE FNV?

‘Ik dacht dat het een bond was voor alleen werkenden. Er ging echt een wereld voor me open toen
ik hier stage kwam lopen. En toen ik hoorde dat de
bond zich ook inzet voor het basisinkomen, ben ik
gelijk lid geworden. Een basisinkomen wens ik al
tien jaar. Het haalt de druk weg, de overlevingsstand.
Het geeft vrijheid.’
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WAT DOE JE ALS STAGIAIRE?

‘Samen met een klasgenootje werk ik aan onze
opdracht om mensen die werken zonder loon te
vinden, en te onderzoeken wat zij nodig hebben.
En daarnaast mag ik overal aan snuffelen. Dat is heel
fijn. Ik voel me heel welkom, ik kan hier leren, en
groeien, en een netwerk opbouwen, en ik vind
er gelijkgestemden. Het is een warm bad.’
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WEET JIJ NOG WAAROM JE
VAKBONDSLID BENT?
Mijn vader zei: als je gaat werken, moet je lid
worden van de vakbond. Dan sta als je problemen
krijgt met je werkgever er niet alleen voor. Hij had
uiteraard gelijk. Maar hoe langer ik lid was, des te
meer ik er achter kwam dat de vakbond veel meer
doet. Zo zijn in bedrijven/sectoren met veel leden
de arbeidsvoorwaarden beter. Waar leden actie
willen voeren, worden de lonen beter. Ik besefte
dat de bond ook internationaal werknemers helpt
en uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en
mensen die ziek zijn of afgekeurd worden.
Wat mij het meeste aansprak was dat daar heel
veel vrijwilligers aan meewerkten, kaderleden.
Na zelf jarenlang kaderlid te zijn geweest, begon
ik bij de bond als bestuurder. Apentrots was ik en
dat ben ik na twintig jaar nog steeds. Wat is het
prachtig als je aan zoveel goede dingen mee mag
werken. Vechten tegen werkgevers die alleen
maar verslechteringen willen in de cao. Jagen
op werkgevers die zich niet aan de cao houden.
Samen in actie komen voor betere afspraken voor
iedereen in, maar ook buiten, Nederland. Sociale
plannen afspreken voor werknemers die de dupe
worden van reorganisaties. Mensen massaal in
beweging krijgen voor een goed pensioen voor jong
en oud. Dat alles kan alleen omdat mensen zich met
elkaar organiseren. Samen sta je sterk, samen in de
strijd. Natuurlijk gaat dat, ook intern, niet zonder
onenigheid. Maar bedenk dan nog een keer waarom
je vakbondslid bent. En als het tijd is om te strijden,
zoals nu voor je pensioen, laten we dat dan alsjeblieft met z’n allen doen!

SANDER MARTINS

5000 actievoerders demonstreerden op
1 mei, de Dag van de Arbeid. En actievoeren
loont! Waar FNV-leden protesteerden, steeg
het loon met gemiddeld 2,85 procent.
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ZORG, WERK,
ZORG, WERK
Een op de drie Nederlanders is mantelzorger. Dat
gaat van boodschappen doen tot zorg voor een
terminaal zieke. Een op de zes mantelzorgers heeft
een betaalde baan.
TEKST PETER BEEKMAN BEELD BAS UTERWIJK

‘M

eestal gaat het goed’, zegt Jessica van Ruitenburg,
adviseur van de FNV, ‘de combinatie van werk
en zorg. Want zorgen geeft voldoening. En als
je daarnaast nog werkt, word je niet helemaal
opgeslokt door de zorgtaak. Het kan voor een zekere balans
zorgen. Maar we zien ook dat mensen overbelast raken, zeker
als de werkgever niet flexibel is. Die moeten hun vakantiedagen
inzetten, die rusten niet meer uit, kunnen zich niet meer
ontspannen. Om de mantelzorgers enigszins te ontlasten is goede
thuiszorg een vereiste.’
Er zijn wettelijke regelingen voor arbeid en zorg, maar veel
mensen weten dat niet, zegt de adviseur. Voor kortdurend
zorgverlof is dat maximaal twee weken, met 70 procent
doorbetaling van het loon. En een langdurend zorgverlof van
maximaal zes weken. Maar dat is onbetaald.
‘Werkgevers zijn niet erg scheutig met het verlenen van dat verlof,
ze voeren een anti-mantelzorgbeleid. Ze vinden dat werknemers
het beter moeten plannen, maar dit heeft natuurlijk helemaal
niks te maken met plannen, dat is vaak onmogelijk.
Mantelzorg moet in de cao goed worden afgesproken (zoals recent
bij de ING) en daarnaast moet ook wettelijk worden geregeld dat
zorgverlof betaald is, want niet iedereen valt onder een cao.’

43

procent van de
mantelzorgers is tussen
de 45 en 65 jaar

56
procent van de
mantelzorgers in
Nederland is vrouw

8,6
procent van de
mantelzorgers
voelt zich zwaar
belast (380.000
mantelzorgers)
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‘Het is een
heerlijk kind’
Marianne Schrijver (48) is
werkzaam in het onderwijs en
zorgt voor haar dochtertje Ivy
(8). Zij woont met haar vriend
Danny (45) en haar zoon Dean
(13) in Amsterdam.
‘Ik stond tot vorig jaar voor
de klas, maar dat was op een
gegeven moment niet meer te
doen, in combinatie met zorg
voor Ivy. Ik moet vaak met
haar naar het ziekenhuis. De
collega’s waren erg behulpzaam
hoor, maar met 25 kinderen
was ik niet flexibel genoeg. Nu
werk ik bij het schoolbureau als
recruiter en coördinator met zijinstromers. Dan kan ik ook thuis
werken. Met deze baan heb ik

MANTELZORG

‘VANAF VIER UUR
MOET ER IEMAND
THUIS ZIJN OM HAAR
OP TE VANGEN’

meer vrijheid om te zorgen.
Mijn vriend Danny werkt in
de horeca, dus we kunnen
de zorg redelijk op ons werk
afstemmen.
Ivy heeft het Coffin Sirissyndroom, een zeldzame
aandoening. ‘Het is een
spontane genetische mutatie.
Dat houdt in dat mijn vriend
en ik geen dragers zijn.
Wereldwijd zijn er ongeveer
vierhonderd mensen die dat
hebben, althans, als je afgaat
op het aantal mensen dat bij
de Facebook-groep zit. Toen
ze vier maanden was, werd de
diagnose gesteld en twee jaar
later werd dat met onderzoek
bevestigd.
Wat dat syndroom betekent?
Heel veel. Ze mist kootjes aan
pink en teen, is behaard, heeft
flexibele botten, kan niet lopen

en zelfstandig staan, want ze
heeft geen evenwichtsgevoel,
slechte ogen: ze heeft een
bril met min 12 en ze kan niet
praten.’
Superhappy
‘Ze kan niet eten of drinken,
want de mondmotoriek wordt
niet goed aangestuurd vanuit
de hersenen. Dus we voeden
haar door een slangetje in haar
buik. Eerst met speciale sonde
voeding, maar nu gooien we
alles wat wij eten in de blender
voor haar. Krijgt ze gewoon
groente en fruit binnen. Niet
met een slangetje, maar met
een spuit. Als wij biefstuk eten,
eet zij dat ook.
Onze dochter heeft 24/7 zorg
nodig. Ze slaapt bij ons op de
kamer. Als we een nachtje door
kunnen slapen zijn we heel blij!

Dat klinkt allemaal erg, maar het
is een heerlijk kind en we zijn
straalverliefd op haar!
De eerste vier jaar hebben we
haar thuis verzorgd. Daarna
gaat ze naar het dagcentrum of,
zoals wij dat noemen: gaat ze
naar school. Ze zit met zes kindjes in de groep, iedereen heeft
wat anders, één ding hebben ze
gemeen: een maximale ontwikkeling van een tweejarige. Ivy is
daar superhappy!
De bus haalt haar ’s ochtends
op. Om 9 uur is de bedoeling,
maar dat wordt vaak half of
kwart voor tien. Staat de bus
in het drukke verkeer vast. En
dan zit je je te verbijten hoor! En
vanaf vier uur moet er iemand
thuis zijn om haar op te vangen.’
Oma is goud waard
‘Mijn moeder vangt haar een

keer in de week op. Oma is
goud waard!
Het bureaucratisch geregel is
een ramp. Zo moeten we
elk jaar opnieuw ontheffing
van de leerplicht aanvragen.
En sommige zaken worden
vergoed door de gemeente,
andere door de zorgverzekering.
Zo wilden we een app voor Ivy,
kost zo’n 500 euro. Maar dat
mocht niet. We kregen wel een
spraakcomputer van 8000 euro!
En er is ook een vergoeding
voor luiers, maar dat wist ik niet.
Het blijft een ingewikkeld iets,
al die regels. En ze veranderen
ook steeds. Kost veel tijd en
negatieve energie.’
Danny: ‘Ik ben blij dat we
in Nederland wonen, want
uiteindelijk is het toch
allemaal goed geregeld
voor Ivy.’
5

DE SAMENLEVING

‘ERWIN IS ER ZO
VEEL MOGELIJK
EN ZORGT GOED
VOOR ME’

1
3

op de

Nederlanders (16+)
gaf in 2016 mantelzorg
(circa 4,4 miljoen
mantelzorgers)

±5
6
op de

van de mantelzorgers
genieten van de leuke
momenten van het
zorgen
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‘Een zwaar jaar, met
loeiende sirenes en al’
Erwin Smallenburg (60) is buschauffeur bij Connexxion
en woont en zorgt voor zijn vrouw Thea (71) in Huizen.
‘De tumor was zo groot als
een diepvrieskip’, zegt Erwin.
In 2007 werd bij Thea kanker
geconstateerd. Per ongeluk,
toen haar galblaas werd
verwijderd. Sindsdien is het
een lijdensweg voor Thea.
Met 2017 als dieptepunt. ‘Dat
was een heel zwaar jaar, drie
keer naar het ziekenhuis, met
loeiende sirenes en al’, zegt
Erwin. Hij zorgt voor haar, zo
veel hij kan. Thea: ‘Hij helpt

me bij het aankleden en
douchen, en gaat met me mee
naar het ziekenhuis. Ik kan
niet meer autorijden en ook
niet meer lopen, want vorig
jaar heb ik mijn pols en been
gebroken. Ik moest overgeven
en wilde snel naar de wc, maar
die haalde ik niet op tijd.’
Erwin: ‘Ze gleed uit over haar
eigen braaksel.’
Thea: ‘Maar in mijn rolstoel
kan ik me nu redelijk

behelpen. En Erwin is er zo
veel mogelijk en zorgt goed
voor me. Hij doet alles voor me.
Hij klopt, hij veegt en hij zuigt,
zeg ik altijd. In het begin kreeg
ik thuiszorg, maar dat ging niet
goed. Ik raakte in paniek, ik
was erg in de war toen.’
‘Ik vond die thuiszorg wel
een prettig idee’, zegt Erwin,
‘anders kon ik haar niet hier
laten en gaan werken hè?’
Gebroken dienst is goed
Thea: ‘Het gaat nu wat beter
met me. Ik ben wel altijd moe,
slaap veel, omdat ik veel
medicijnen moet slikken. Vorig
jaar kreeg ik ook weer een
galsteen in mijn galwegen, zo
groot als een pingpongbal. En

MANTELZORG

750.000
mantelzorgers geven
zowel langdurig (meer
dan 3 maanden) als
intensief (meer dan
8 uur per week) hulp

1
6

op de

werknemers
combineert betaald
werk met mantelzorg
Bron: CBS/SCP

mijn bekken is ook gebroken.
De een krijgt niks, ik krijg
alles. Maar ik ben er nog
steeds, en dat is fijn.’
Het werk van Erwin is flexibel
genoeg om waar hij kan er
voor zijn vrouw te zijn. ‘Ik heb
vaak vroege dienst, dus ik kan
haar met opstaan en ontbijten
helpen. En als ik een gebroken
dienst heb, kan ik tussendoor
even naar huis. De meeste
collega’s hebben er een hekel
aan, maar mij komt het goed
uit, zo’n gebroken dienst.’
De kosten voor de zorg vallen
wel mee. Erwin: ‘Je bent
sowieso je eigen risico kwijt
en er is een eigen bijdrage
aan sommige medicijnen. En
als we naar het ziekenhuis

moeten, zijn de kosten
benzine voor de auto en
parkeergeld. Kleine bedragen,
maar die druppelen rustig door.’
Uitlaatklep
Erwin is ook actief voor
de bond, hij zit in de (sub)sectorraad Streekvervoer, is
lid van de ondernemingsraad
bij Connexxion, consulent
voor zijn collega’s – als die
een akkefietje hebben met
de werkgever, secretaris
van het Netwerk Arbo FNV
en nog veel meer. ‘Hij heeft
het altijd druk, dat vind ik
wel goed voor hem. Hij legt
zijn ziel en zaligheid in het
vakbondswerk’, zegt Thea.
‘Het vakbondswerk is mijn

uitlaatklep’, beaamt Erwin.
‘En het voordeel is dat ik mijn
or-werk gedeeltelijk thuis kan
doen. Ik zit dan achter mijn
laptop, maar bén er wel. Dus
nu gaat de combinatie van
werk en zorg wel. Maar in
dat zware jaar 2017 gingen
we ziekenhuis in, ziekenhuis
uit en verdwenen mijn
vakantiedagen als sneeuw
voor de zon. Mijn werkgever
was lief en meegaand hoor,
dus hij gaf me de tijd. Maar
het is natuurlijk beter om het
wettelijk goed te regelen,
want vakantiedagen zijn niet
bedoeld om te zorgen (zie
kadertje).’

MEER WETEN?
Meer informatie over het
Netwerk Arbo en zijn
werkgroepen vind je op
www.netwerkarbofnv.nl.
De werkgroep Werk en Kanker
zoek nog deelnemers.
Je kunt je opgeven via:
arbonetwerk@fnv.nl.
www.fnv.nl/mantelzorg
Kijk ook filmpje:
www.fnv.nl/film-mantelzorg
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1 MEI

Een kleine 5000 actievoerders trokken op de Dag van de
Arbeid van het Museumplein naar de Dam in Amsterdam. De
eisen varieerden van: een goed pensioen is een kwestie van
fatsoen, tot: een leefbaar loon, echte, groene banen en stop
flex nu, van: stop werken zonder loon, 1 mei vrij (zoals in de cao
voor de schoonmaak is afgesproken!), tot: stop marktwerking
in zorg en welzijn, eerlijk handelen natuurlijk, en: samen voor
een socialer Nederland.
En actievoeren loont! In 2018 bedroegen de gemiddelde
loonsverhogingen 2,43 procent, maar waar FNV-leden
actievoerden, steeg het loon met gemiddeld 2,85 procent (op
jaarbasis). Vorig jaar kwam het 28 keer tot een staking of actie
voor een betere cao.
Volg alles op www.fnv.nl/acties.

TEKST PETER BEEKMAN BEELD MARTIN DE BOUTER
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TWEE GENERATIES

‘WE HOUDEN HET
AMBACHT IN
HOOG AANZIEN’
Van alles kun je een ijsje maken. Vader Johan
en zoon Dennis Lemmen gebruiken enkel de
allerbeste ingrediënten. Af en toe hebben ze ‘een
discussietje’. Maar tien minuten later staan ze dan
weer samen te lachen.
TEKST KEES BALS BEELD VINCENT VAN DEN HOOGEN

Johan en Dennis Lemmen,
vader en zoon, proberen in
hun gloednieuwe werkplaats
in Reuver (L) hun gloednieuwe
ijsbereidingsmachine uit. Dennis
(33) bedient de knoppen op
het apparaat, terwijl Johan (67)
het ijs dat eruit komt, opvangt
in bakken en gelijktijdig de
chocoladesaus er doorheen
schept. Tot voor kort maakten ze
het ijs in Jo’s IJssalon, honderd
meter verderop. Hun ambitie
is om meer te leveren aan
restaurants en andere ijssalons.
Daarvoor hadden ze meer ruimte
nodig.
‘Pap draait het ijs’, vertelt
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Dennis. ‘Ik doe de salon en werk
hier een à twee dagen per week.’
Johan: ‘Het is hartstikke leuk
werk. Veel variatie. Het omgaan
met de klanten. Als we het hier
verder hebben ingericht, gaan we
weer workshops geven voor de
kinderen.’

UIT DE IJSKIST
Voor Johan begon het toen hij
een jaar of twaalf was. ‘Mijn
ouders hadden een ijskist voor
de deur staan, waaruit we ijsjes
verkochten. Begin jaren zestig
werd de overweg hier nog met
de hand dichtgedraaid. Wij
liepen met een doos ijs langs

de wachtende auto’s. Als er een
touringcar stond namen we twee
dozen mee. Dan moesten we
daarna snel naar huis om een
extra doos te halen, voordat de
volgende trein kwam.’
Later werkte hij op het kantoor
van het transportbedrijf Van
Gend & Loos in Tilburg. Hij
verlangde terug naar Limburg,
waar hij aan de slag ging als
dakdekker. Tot daarin geen
uitdaging meer voor hem was.
‘In 2006 ging ik terug naar mijn
jeugdliefde en openden we de
ijssalon. Ondertussen had ik in
Wageningen bij het IJscentrum
het vak geleerd.’

‘ONZE GENERATIE
IS MEER WERKEND,
HUN GENERATIE
MEER DENKEND’
Dennis droomde op de
middelbare school ervan kok
te worden. Toch koos hij voor
de kappersopleiding: kon
hij in de kapsalon van zijn
moeder en broer gaan werken.
‘Gaandeweg kwam ik erachter
dat het kappersvak niet mijn
ding is. Toen ben ik aan tafel
gaan zitten met mijn vader en
kwam dat idee: wat als we een

IJSBEREIDERS

ijssalon beginnen? Na het eerste
seizoen heb ik ook de cursus in
Wageningen gevolgd, later deed
ik nog de specialistencursus.
Nu zit ik in het bestuur van
de vereniging van ijsbereiders
en in de organisatie van de
vakwedstrijden. Daarom doen we
daar zelf niet meer aan mee.’
Johan: ‘We zaten altijd bij de
eerste tien.’
Dennis: ‘Eén keer had je een
rekenfout gemaakt.’
Johan: ‘Toen waren we vijfde van
onderen. Ik was boos. Ik dacht:
dit kan niet. Maar tijdens de
thuisreis begon ik te relativeren
en kwam ik erachter wat er

verkeerd was gegaan.’
Dennis: ‘Van één ingrediënt had
je er niet 0,3 procent in gedaan,
maar 3 procent.’
Johan: ‘De jury keurt de ijsjes
blind, maar het is een klein
wereldje, dat van de ijsbereiders.
Jantje kent Pietje. Deelnemers
bellen vooraf juryleden om te
vertellen hoe de coupe eruitziet
die zij zullen maken. Iedereen
wil het beste ijs van Nederland
hebben. Dat brengt omzet. Daar
maken liefhebbers een omreis
voor.’

MET VERS FRUIT
Johan: ‘Goede producten, dat is

het geheim van een goed ijsje.’
Dennis: ‘Van veel ingrediënten
heb je een A- en een B-product.’
Johan: ‘Je hebt een Mercedes
en een Fiat. Een Fiat rijdt niet
slecht, maar aan een topproduct
zit een prijskaartje.’
Dennis: ‘Wij gebruiken
echte, verse boerenmelk. We
pasteuriseren die zelf. We hebben
het van A tot Z in handen. Als
de koeien in de winter binnen
staan, krijgen ze andere voeding
en geven ze andere melk. Daar
passen wij ons recept op aan.
Roomijs moest van oudsher een
vetpercentage van minstens 7,2
hebben. Tot de grote merken ook

roomijs wilden verkopen. Onder
hun druk is de ondergrens naar
4,2 procent gegaan. Wij hebben
dat altijd jammer gevonden, wij
houden ons aan de oude regel.
Hoe hoog is ons vetpercentage
nu?’
Johan, die net terug komt lopen
van de ijsmachine: ‘Rond de 7.’
Dennis: ‘Nee, we zitten altijd
boven de 7,2.’
Johan, nadenkend: ‘Nou ... 7,4.
Gemiddeld. Onze boer heeft een
groenlabel. Daarop zien we het
vetpercentage.’
Dennis: ‘En we gebruiken altijd
vers fruit, wel uit de diepvries.
We kopen vruchten uit één oogst,
11
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zodat het suikergehalte constant
is. Dat is belangrijk voor het
smeltingspunt van het ijs.’
Johan: ‘Het verse fruit op de
coupes komt van een boer hier
uit de buurt.’

WAT IS JULLIE LEKKERSTE
IJS?
Dennis: ‘Yoghurt.’
Johan: ‘Yoghurt.’
Dennis: ‘Dat is ons
paradepaardje. Op onze kaart
staat een aparte pagina met
alleen maar yoghurtijsjes.’
Johan: ‘Daar komen mensen van
heinde en ver voor.’
Dennis: ‘Hetzelfde geldt voor ons
softijs. Dat maken we ook zelf.
We willen het ambacht in hoog
aanzien houden.’

ZIJN JULLIE HET ALTIJD
EENS MET ELKAAR?
Dennis: ‘Nee, zeker niet.’
Johan: ‘Absoluut niet.’
Dennis: ‘Je kunt echt merken
dat er een generatieverschil is.
Bijvoorbeeld in het gebruik van
moderne media.’
Johan: ‘Ik herinner me hoe begin
jaren negentig de Commodore
binnenkwam op kantoor bij Van
Gend & Loos.’
Dennis: ‘Nu doe ik alles op
de telefoon. De boekhouding,
contact met personeel. Je kunt
niet meer zonder.’
Johan: ‘Onze generatie is meer
werkend, hun generatie meer
denkend.’
Dennis: ‘Niet alleen denkend,
ik heb ook een ander oog op
12 FNV MAGAZINE

‘WE KUNNEN ELKAAR DE KOP
INSLAAN EN NA TIEN MINUTEN
STAAN WE WEER TE LACHEN’
ondernemen. Ik wil wel mijn
middag vrij.’
Johan: ‘Dan zeg ik dat je moet
werken.’
Dennis: ‘Maar ik ben nooit echt
vrij. Ik blijf op mijn telefoon
altijd zaken regelen. Daarover
hebben we wel discussietjes,
maar dat houdt het leuk en het
houdt ons scherp. Als je met een
compagnon werkt die, zeg maar,
vreemd aan je is, is het anders
dan met familie. Met mijn vader
is het makkelijker omdat ik
respect voor hem heb. Daardoor
zeg ik eerder tegen hem dat hij

een rotzak is. We kunnen elkaar
de kop inslaan, bij wijze van
spreken, en na tien minuten
staan we weer samen te lachen.’

KUNNEN JULLIE OVER
ANDERE DINGEN PRATEN
DAN OVER IJS?
Johan: ‘Over auto’s.’
Dennis: ‘Over auto’s.’
Johan: ‘Dat hebben we alle drie,
Dennis, zijn broer en ik. We zijn
gek op auto’s, motoren ...’
Dennis: ‘Dat is pure hobby. Als
ik ’s avonds op de bank zit en op
Marktplaats zoek naar auto’s en

motoren, dan heb ik rust.’
Johan: ‘We gaan elk jaar naar
Italië, Rimini, naar dé grote
beurs.’
Dennis: ‘Alles wat met
ijsbereiding heeft te maken, dat
staat daar.’
Johan: ‘In drie dagen komen er
250.000 mensen. We komen er
ook de collega’s uit Nederland
tegen.’
Dennis: ‘Daar staan we dan
’s avonds een biertje mee te
drinken.’
Johan: ‘Dat is leuk, dat je elkaar
ook op een andere manier leert
kennen.’
Dennis: ‘Als we in Italië zijn,
gaan we altijd bij bijvoorbeeld
de Ferrarifabriek kijken, of een
andere autofabriek.’

WAT ZIJN DE NIEUWE
SMAKEN VAN DIT JAAR?
Johan: ‘Je kunt het zo gek
niet verzinnen of je kunt er
ijs van maken.’ Hij pakt een
pot pindakaas uit de kast. ‘Dit
bijvoorbeeld. Pindakaasijs. Dat
kan. We hebben roze-koekenijs
gehad, en bananensplitijs, met
karamel en chocola.’
Dennis: ‘Het combineren van
smaken, dat zie je het meeste bij
nieuwe ijsjes. Vorig jaar hadden
we minionijs, gemaakt uit
vanillevla met blauwe hagelslag.
Dit jaar wordt het unicornijs:
roze en blauw met glittertjes
erover. Je grootste vriend is het
kind. Het kind bepaalt. Dat mag
beslissen of het gezin een ijsje
gaat eten bij Jo’s.’

ECONOMIE UITGELEGD

Wat je wil weten over ...

WERKLOOSHEID

De werkloosheid was eind maart 3,3 procent: van elke honderd
leden van de beroepsbevolking hadden er drie geen werk. Dat is het
laagste niveau sinds de jaren zeventig. Het aantal werklozen bedroeg
303.000. Net iets meer dan het aantal openstaande vacatures.
Iedereen is betaald aan het werk, zou de conclusie kunnen zijn.
TEKST ANDRÉ DE VOS ILLUSTRATIE MARIJN VAN DER WAA

WAT IS DE DEFINITIE VAN
WERKLOOSHEID?
Werkloosheidscijfers zijn
moeilijk te doorgronden. Sinds
2015 hanteert de Nederlandse
overheid de officiële definitie
van de ILO (International Labour
Organisation). Als werkloos telt
iedereen tussen de 15 en 75 jaar
die actief op zoek is naar werk
en direct beschikbaar is. Zelfs
wie maar één uur per week
werkt, is niet meer werkloos.
In de oude, nationale definitie
gingen statistiekbureau
CBS en UWV nog uit van de
leeftijdsgrens 15 tot 65 jaar en
minimaal 12 uur werk per week.
Het werkloosheidspercentage lag
volgens de oude definitie ruim
een procent hoger. Nederland
stapte over op de ILO-cijfers

omdat die internationaal
vergelijkbaar zijn.

IS WERKLOOSHEID
HETZELFDE ALS NIETWERKEND?
Werkloosheid is iets heel anders
dan niet werken. Reken maar na.
Nederland heeft dertien miljoen
inwoners tussen de 15 en 75 jaar.
Daarvan werken er 8,9 miljoen.
Dan blijven er dus ruim vier
miljoen niet-werkenden over.
Maar officieel is daarvan nog

niet één tiende werkloos.
Zo’n 350.000 mensen zijn
goedbeschouwd wel ‘echt’
werkloos, maar tellen niet
mee omdat ze niet recent
(afgelopen vier weken) naar
werk hebben gezocht of niet
snel (binnen twee weken)
beschikbaar zijn. Daarnaast
zijn er 360.000 (van in totaal
4,3 miljoen) deeltijdwerkers die
meer uren willen maken. Die
zijn deeltijdwerkloos. Tel die
groepen mee en het onbenutte

ER ZIJN RUIM VIER
MILJOEN NIETWERKENDEN.

arbeidspotentieel komt op ruim
een miljoen.
De grootste groep nietwerkenden is 3,4 miljoen mensen
groot. Ze willen of kunnen niet
werken. Een groot deel is te jong
en volgt een opleiding, is met
pensioen, arbeidsongeschikt,
zorgt voor de kinderen of heeft
geen financiële noodzaak om te
werken. Maar ook in deze groep
geven 200.000 mensen aan dat
ze best wíllen werken, al zoeken
ze niet actief en zijn ze nu niet
beschikbaar.

ZIJN ER NOG MEER MENSEN
DIE NIET ACTIEF NAAR
WERK ZOEKEN?
Volgens Volkskrant-columnist
Frank Kalshoven is de groep
nog veel groter. Als het werk
inhoudelijk en financieel maar
interessant genoeg is en mensen
de juiste opleiding krijgen,
zouden misschien nog eens één
miljoen mensen beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt. Dan is het
onbenut arbeidspotentieel ineens
ruim twee miljoen mensen.
Ofwel een werkloosheidscijfer
van 17 procent. Dat maakt de
gespannen arbeidsmarkt alweer
een stuk minder gespannen dan
de officiële cijfers aangeven.
En misschien is het ook een
indicatie waarom de lage
werkloosheid zich niet zo snel
vertaalt in hogere lonen.
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INTERVIEW

Poolse ambassadeur in Nederland

‘WERKGEVERS DIE REGELS
OVERTREDEN? DIRECT EEN
BOETE OPLEGGEN’
14 FNV MAGAZINE

INTERVIEW

FNV-CONSULENTEN NATALIA CREMERS EN MARIOLA MICHNO,
AMBASSADEUR MARCIN CZEPELAK, CONSUL-GENERAAL RENATA KOWALSKA.

‘Hoe Poolse arbeidsmigranten in
Nederland worden behandeld, dat kan
echt niet meer in de eenentwintigste
eeuw. Het is inhumaan. De regels rond
flexarbeid werken dit in de hand.
Nederland is in vergelijking met
de buurlanden hierin helaas uniek.’
TEKST ADRIE BOXMEER BEELD DIRK HOL

Het gebeurt niet vaak dat een
ambassadeur en een consul-generaal zich kritisch uitlaten
over situaties in hun gastland.
Het zijn per slot van rekening
diplomaten. En ‘diplomatiek
optreden’ betekent rekening
houden met gevoeligheden die
kunnen leven bij je gastheren.
Dus onthouden diplomaten
zich doorgaans van kritiek en
commentaar.
Zo niet de Poolse ambassadeur
Marcin Czepelak en zijn consul-generaal Renata Kowalska.
Begin april namen ze in NRC

Handelsblad geen blad voor de
mond toen de krant berichtte
over de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel Poolse
arbeidsmigranten werken en
wonen in Nederland.
Het was voor het FNV Magazine
aanleiding om een interview
met de ambassadeur en de consul-generaal aan te vragen. En
dus zitten we op een donderdagochtend in een ontvangstruimte
van de Poolse ambassade in Den
Haag. Ook aanwezig FNV-consulenten Mariola Michno en Natalia Cremers die in de agrarische
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INTERVIEW

AMBASSADEUR MARCIN CZEPELAK (LINKS) EN
CONSUL-GENERAAL RENATA KOLWASKA.

sector Poolse seizoenarbeiders
adviseren over hun rechten.

PARALLELLE
SAMENLEVING

vakantieparken, ver weg van de
bewoonde wereld. Dat leidt ertoe
dat Poolse werknemers niet als
mensen worden gezien, maar
alleen als productiefactor.’

De ambassadeur steekt direct
van wal. ‘Er is een parallelle samenleving ontstaan in
Nederland van buitenlandse
werknemers die met een slecht
rechtspositie lange werkdagen maken tegen een slechte
betaling. Deze wereld is voor de
meeste Nederlanders onzichtbaar en dus onbekend. Want de
arbeidsmigranten wonen vaak
in speciale wooncomplexen of op

U heeft de slechte positie
van Poolse werknemers in
Nederland drie keer aangekaart bij minister Wouter
Koolmees van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Heeft
dat wat opgeleverd?
‘Ik heb hem erop gewezen dat
in de meeste landen de wet
belangen van werknemers en
werkgevers zo evenwichtig
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probeert te beschermen. Dat de
uitzendconstructie waaronder
Poolse werknemers in Nederland
werken eenzijdig de belangen
van de werkgevers behartigt. Dat
bestaat niet in België of Frankrijk. Ik ga als ambassadeur niet
over de wetten van een ander
land, wel over dat bepaalde
regelgeving leidt tot misbruik
van mijn landgenoten. Minister
Koolmees snapt dat het huidige
systeem waarbij een flexwerker
na drie maanden niet te hebben
gewerkt weer van voren af aan
begint als uitzendkracht tot
misbruik leidt.’

‘Deze wereld
is voor de
meeste
Nederlanders
onzichtbaar’

INTERVIEW

‘Meer regels
zijn geen
oplossing.
Betere
controle op
naleving wel’

Er ontstond ophef in de Nederlandse media en de Tweede
Kamer dat Polen dan drie
maanden met WW naar Polen
gaan om ‘vakantie te vieren’.
‘Dat is maar een kant van de medaille. Het Nederlandse systeem
waarbij bijna alle buitenlandse
uitzendkrachten na anderhalf
jaar worden ontslagen omdat anders hun werkgever hun een vast
contract moet aanbieden, werkt
dat in de hand. Na drie maanden
begint de carrousel weer van
vooraf aan. In de periode dat ze
hebben gewerkt, hebben ze wel
WW opgebouwd. Dat verhaal
heb ik niet in de media gehoord.’
Heeft Polen dit alles niet gestimuleerd door landgenoten
aan te moedigen om in andere
EU-landen te gaan werken?
‘Er is niets mis mee dat mensen
de mogelijkheden van de EU
aangrijpen wat betreft werken
in een ander land. Mis is het
misbruik dat er vervolgens
plaatsvindt. De Poolse minister
van Sociale Zaken Elżbieta Rafalska heeft minister Koolmees
er onlangs op gewezen dat steeds
meer Polen naar huis terugkeren om daar een bestaan op te
bouwen. De Poolse economie
draait heel goed, we kunnen de
mensen dus goed gebruiken. Als
de positie van Polen in Nederland niet beter wordt, zullen er
steeds meer terugkeren.’
Maar dat is geen oplossing,
omdat de plaats van Polen dan
zal worden ingenomen door
bijvoorbeeld Roemenen.
‘Inderdaad. Er moet dus echt iets
veranderen.’

werkten. Een van hen viel flauw,
de anderen moesten overgeven.
Ze moesten naar de dokter, maar
hadden geen vervoer. Ze stonden
al vier uur in de kou toen ze
belden. We hebben van de teler
geëist dat hij ze direct naar de
dokter bracht.’
De teler wilde het lek niet melden bij de Inspectie SZW en de
Poolse werkneemsters durfden
het niet, bang dat ze zouden
worden ontslagen. Dus diende de
ambassade een klacht in. Czepelak: ‘De inspectie zei dat er geen
sprake was van een bedrijfsongeval, omdat de werknemers
niet waren opgenomen in het
ziekenhuis.’
Deelt u de klachten die
u krijgt met anderen,
bijvoorbeeld de FNV?
Consul-generaal Kowalska: ‘We
hebben regelmatig overleg met
diverse mensen die zich inzetten
voor de positie van Poolse werknemers, dus ook met mevrouw
Michno van de FNV. We wisselen
ervaringen uit.’
Volgens Mariola Michno, consulente van FNV Agrarisch/Groen
in Noord-Brabant en Limburg,
zullen er altijd Polen blijven die
het voor lief nemen dat ze onder
slechte omstandigheden moeten
werken en wonen. ‘Ze denken:
we doen het voor een korte
periode, verdienen in die tijd in
Nederland meer dan in Polen en
gaan dan weer weg.’

Ik heb daarom niet de illusie dat
we de problemen van de ene op
de andere dag kunnen oplossen.
Wel dat we door te wijzen op de
misstanden dit kunnen versnellen.’
Kowalska: ‘Waarbij meer regels
niet de oplossing is, betere handhaving van de bestaande regels
wel. Maar de Inspectie heeft te
weinig mensen om overal te
controleren. We weten dat het
ministerie van Sociale Zaken op
de hoogte is van de misstanden,
maar een oogje dichtknijpt.’
Ambassadeur Czepelak: ‘De
Inspectie SZW, gemeenten, de
politie moeten beter samenwerken. Ze moeten de werkplekken
van de arbeidsmigranten bezoeken en als het daar niet in orde
is direct een boete opleggen.’

GEEN EXTRA REGELS

Ambassadeur Czepelak: ‘Ik
begrijp die houding, maar uiteindelijk is dat geen oplossing.
Want na jou komt de volgende.
‘Het probleem is dat buitenlandse werknemers uit het zicht
De ambassade krijgt regelmatig
van de rest van de Nederlandse
klachten over misstanden. In
samenleving opereren en dat het
het NRC-artikel zegt Kowalska
om een kleine groep gaat. Er zijn
hierover: ‘Er belden vier Poolse
vrouwen naar de ambassade over hier 350.000 Polen, 2 procent
van de Nederlandse bevolking.
een chloorlek in de kas waar ze
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VAKBONDSWERK

FNV LEIDT POOLSE
KADERLEDEN OP
Uitbuiting van Poolse werknemers is
mogelijk omdat ze weinig tot niets weten
van hun rechten in Nederland. Daarom
leidt de FNV Poolse kaderleden op die
hun landgenoten kunnen bijstaan.
TEKST ADRIE BOXMEER BEELD NATALIA CREMERS

Patrick Meerts, bestuurder FNV
agrarisch/groen: ‘We hebben
vorig jaar een aantal informatiebijeenkomsten belegd voor
Poolse werknemers in de regio
Weert. Daar kwamen mensen
die niet alleen in de agrarische
sector werkten, maar ook in
de logistiek, handel of vleesindustrie. Of ze werkten via het
uitzendbureau de ene keer in
de agrarische sector en dan
weer in de logistiek. We hebben
daar als bond onze strategie op
aangepast. We organiseren nu
bijeenkomsten voor alle Poolse
werknemers in Brabant en Limburg, ongeacht waar ze werken.’
De FNV is niet alleen een organisatie van en voor de leden,
maar ook door de leden. Meerts:
‘Bestuurders en consulenten
kunnen niet overal zijn. Daarom
leiden we Poolse werknemers op
tot kaderlid, zodat ze landgenoten in Nederland in hun eigen
taal kunnen helpen. De volgende
stap waarvoor ik pleit is dat de
FNV taalcursussen aanbiedt.
Want kennis van het Nederlands
is essentieel. Uitbuiting is vaak
mogelijk omdat mensen geen
Nederlands spreken en totaal
onwetend zijn over hun rechten.’

HARD NODIG
Ola Chojeka verzorgt de kaderop-
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‘Vele Polen
vinden hun
salaris al
snel goed’
leiding voor Poolse werknemers.
‘Het is hard nodig dat ze voor
hun eigen rechten opkomen. De
cursus is een variant op de kaderopleiding die de FNV al jaren
geeft. Veel Polen werken hier
voor een uitzendbureau. Daarom
besteden we extra veel aandacht
aan de regels rond flexwerk.’
Lukasz Adamczuk heeft net de
opleiding afgerond. Hij is al acht
jaar in Nederland. Begonnen als
flexwerker in de aardbeienteelt
in Horst, werkt hij nu in vaste
dienst bij een komkommerteler in Maasbree. ‘Ik kwam
tijdens mijn werk in contact
met Mariola Michno, een Poolse
FNV-consulente. Door haar werd
ik me bewust van de Nederlandse regels voor flexwerk. Ik wilde
daar meer over weten. Daarom
ben ik aan de opleiding voor
kaderlid begonnen.’
Lukasz ziet het als zijn voornaamste taak om landgenoten
op de hoogte te brengen van hun
rechten. ‘Omdat ze hier meer
verdienen dan in Polen vinden

EEN NIEUWE LICHTING POOLSE FNV-KADERLEDEN

velen het al snel goed wat betreft
hun salaris. Ze vragen zich niet
af of het bedrag wel klopt met
het aantal gewerkte uren en of
ze wel vakantietoeslag krijgen.’

OP DE PARKEERPLAATS
Daniel Waszczyk behoorde tot de
eersten die nadat Polen in 2004
was toegetreden tot de EU naar
Nederland kwamen. Na vele jaren als uitzendkracht te hebben
gewerkt, is hij sinds vier jaar in
dienst bij een groothandel in
Grubbenvorst. ‘Ik zie dat Poolse
arbeidsmigranten regelmatig
problemen hebben met uitzend-

bureaus. Vaak kloppen er zaken
niet. Ik ben blij dat ik ze dan kan
helpen.’
Daniel adviseert collega’s in
zijn eigen bedrijf, maar spreekt
ook veel landgenoten bij andere
werkgevers. ‘We spreken dan
bijvoorbeeld op de parkeerplaats
voor hun bedrijf af. Mensen
hebben vaak hele concrete
problemen. Dan zijn ze ziek en
zegt hun werkgever dat ze toch
moeten komen werken, terwijl
de dokter ze adviseert om thuis
te blijven. Ik ben blij dat ik ze
dan op hun rechten kan wijzen.’

COLUMN

COLUMN

MARIKE SCHOONEVELDT

WORKERS MEMORIAL DAY
Wanneer je dit leest is Workers Memorial Day
alweer geweest. Jaarlijks herdenken we wereld
wijd op 28 april de dodelijke slachtoffers van
bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Alleen al
in Nederland zijn er ruim 4100 per jaar. In 2018
was er een toename van het aantal doden door
een bedrijfsongeval, het waren er 71. Slacht
offers van beroepsziekten vormen de grootste
groep, maar zij zijn ook minder zichtbaar. Denk aan
mensen die overlijden aan kanker veroorzaakt door
gevaarlijke stoffen op het werk, of door hart- en
vaatziekten of door aandoeningen aan de lucht
wegen. Het zijn veel te veel slachtoffers.
Daar moeten we samen iets aan doen. Werknemers
samen met collega’s en de FNV. Bedrijven moeten
veilig en gezond werken voorop stellen. De over
heid moet actief controleren en harder beboeten.
Als FNV zijn we op diverse fronten actief. We ont
wikkelen apps die laten zien of je in een gevaarlijke
situatie werkt of niet. En ken je de nieuwe anima
tie over bedrijfsongevallen al? Nee? Kijk eens op
www.fnv.nl/bedrijfsongeval.

We willen weten wat jij meemaakt in de praktijk.
Daarom heeft FNV Agrarisch Groen een meldpunt
Onveilig Werk www.fnv.nl/onveiligwerk. Door jullie
meldingen krijgen we een beter beeld van de situ
atie op de werkvloer. Samen met de FNV-bestuur
der kun je proberen je werk veiliger te maken. We
hopen op die manier ongelukken in de toekomst
voorkomen.
Jouw verhaal vertellen we ook in Den Haag, waar
we met werkgevers en de overheid praten over
veilig en gezond werk. Daar pleiten we voor meer
controles en strengere handhaving. Samen moeten
we harder strijden voor veilig en gezond werk.
Dat is namelijk een recht, geen gunst.
Marike Schooneveldt is sinds juni 2018 adviseur
veilig en gezond werk voor de sector Industrie
& Agrarisch.
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ZO ZIT DAT

Voor de poorten van de hel

DE CAO

Van veel werknemers zijn de arbeidsvoor
waarden vastgelegd in een cao, ofwel een
collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin
staat wat werkgevers en werknemers van
elkaar mogen verwachten. Hoe komt zo’n
deal eigenlijk tot stand? Een beschrijving
in stappen, aan de hand van de onlangs
afgesloten cao voor de metalektro.
TEKST LUUK OBBINK BEELD RHONALD BLOMMESTIJN

STAP 1
werkgevers zich ook op wat zij
HET INVENTARISEREN VAN wel en wat zij per se niet willen.
DE WENSEN
Elk cao-traject begint met het
STAP 2
HET SAMENSTELLEN VAN
inventariseren van wensen van
EEN WENSENPAKKET
werknemers. Zijn er bijzondere
knelpunten in de sector of in
het bedrijf? Waar lopen mensen
tegenaan? Wat is een redelijke
loonsverhoging, passend binnen
het arbeidsvoorwaardenbeleid
van de FNV? Iedereen kan zijn of
haar wensen op tafel leggen.
‘Bij de metalektro hebben we
er deze keer voor gekozen om
mensen te vragen een top drie
samen te stellen’, vertelt FNVbestuurder en onderhandelaar
Petra Bolster. ‘Eerder hebben we
ook wel een enquête gehouden,
maar het risico daarvan is dat je
toch een beetje gaat sturen.’
Ondertussen beraden de
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Na het ophalen van de wensen
worden deze omgezet in een
eisenpakket waarmee de
onderhandelaars op pad kunnen.
Kadergroepen spelen hierbij
een cruciale rol, ook al omdat
zij goed weten wat er in de
sector of in het bedrijf leeft. Het
resultaat wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden.
‘Het werken met een top drie is
in de metalektro goed bevallen’,
zegt Bolster. ‘Er kwamen
duizenden reacties. Heel ver
liepen de wensen niet uiteen,
dus het was goed mogelijk om
een pakket samen te stellen.’ Dat

gebeurde op een discussiedag
met kaderleden, waarna het
pakket is gepubliceerd in een
cao-krant voor de leden. Per
voorstel konden dezen hierop
reageren en erover stemmen. ‘Op
basis van de uitkomst hiervan
hebben tweehonderd leden op
de sectorconferentie de laatste
klap op de voorstellenbrief
gegeven’, zegt Bolster. ‘Alles
wat meer dan 50 procent steun
had, is erin opgenomen. De
subsectorraad neemt formeel de
definitieve beslissing.’

STAP 3
AAN TAFEL MET DE
WERKGEVERS
Als het eisenpakket klaar is,
gaat het met een postzegel
erop naar de werkgevers.
Die komen doorgaans ook

met voorstellen. Er wordt een
onderhandelingsdelegatie
samengesteld, meestal met een
FNV-bestuurder en een aantal
kaderleden. En er worden data
geprikt om daadwerkelijk te gaan
onderhandelen.
‘Op de sectorconferentie hebben
we een onderhandelingsdelegatie
met daarin ook kaderleden
samengesteld, plus een caocommissie die meebeslist
over de te maken keuzes.
Nadat de voorstellen zijn
uitgewisseld hebben we vijf
onderhandelingsrondes gehad,
waarvan twee van 24 uur.
Tussendoor is er ook informeel
gesproken. Vaak hadden we het
idee dat we eruit konden komen
en één keer hadden we zelfs een
bijna-akkoord, maar aan tafel
lukte het niet. Ongebruikelijk

CAO-OVERLEG

‘DE ACTIEBEREIDHEID
BLEEK ENORM GROOT’

is dat we een eindbod hebben
gedaan. Maar de werkgevers
kwamen ook met een eindbod,
dat hier heel veel van afweek.
Ze wilden gewoon helemaal
niks. Omdat duidelijk was dat het
niet ging lukken, ook niet met
het opvoeren van de druk met
waarschuwingsacties, hebben we
toen een ultimatum gesteld.’

STAP 4
ACTIEVOORBEREIDING
Het mooiste is als de partijen
een akkoord bereiken en
direct door kunnen naar stap
7. Helaas lukt dat niet altijd en
dan komt de staking in beeld.
Werknemers leggen het werk
één of meerdere dagen neer en
leden ontvangen een vergoeding
uit de weerstandskas van de
FNV. Besluiten tot een staking

kan alleen als driekwart
van de aanwezigen op een
ledenvergadering hiermee
akkoord gaat, de zogeheten
driekwartvergadering.
In de metalektro werken
148.000 mensen bij maar liefst
1.091 werkgevers. Omdat het
ondoenlijk is om op elk bedrijf
een driekwartvergadering te
houden, geldt in deze sector
een generaal pardon. ‘De
actiebereidheid bleek enorm
groot’, vertelt Bolster. ‘Onze
inzet betekende gewoon
eerlijk delen en dat wilden
de werkgevers niet. Mensen
waren hier verontwaardigd
over en meldden zich spontaan
aan om te gaan staken. Dat
had ik in de twintig jaar dat ik
bestuurder ben nog niet eerder
zo meegemaakt.’

STAP 5
IN ACTIE
Als duidelijk is dat werknemers
bereid zijn het werk neer
te leggen, is de volgende
vraag: op welke plek en voor
hoelang? Allerlei strategische
overwegingen kunnen hierbij
een rol spelen, zoals de
actiebereidheid, de impact op
de werkgevers, de zichtbaarheid
en eventueel de steun van
het publiek. In samenwerking
met de kadergroep wordt dit
in een draaiboek vastgelegd.
Als niet-leden zich inschrijven
als lid, ontvangen ze ook
een vergoeding vanuit de
weerstandskas, maar ze kunnen
ook als niet-lid meestaken.
In de metalektro waren Fokker
en DAF in juni 2018 als eerste
de pineut. Wat volgde was

een reeks van stakingen met
een lange adem: gedurende
acht maanden noteerde de
FNV 56.243 stakingsdagen, bij
twee derde van de aangesloten
bedrijven. ‘De werkgevers
verwachtten dat het na de
zomer wel zou overwaaien, maar
de stakingskracht was enorm.
Vervolgens dachten ze dat het
na de herfst wel over zou gaan.’
Ondertussen werd regelmatig
gepeild of er al sprake was
van enige beweging aan
werkgeverszijde.

STAP 6
TERUG NAAR DE
ONDERHANDELINGSTAFEL
Vroeg of laat moeten
partijen weer terug naar de
onderhandelingstafel, want
het was allemaal begonnen
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‘MENSEN MELDDEN
ZICH SPONTAAN
AAN OM TE STAKEN’

om het afsluiten van een cao.
Het kan voorkomen dat er
stakingsmoeheid ontstaat en
dat de delegatie alsnog akkoord
besluit te gaan met een mager
werkgeversbod. Het komt ook
voor dat het bod zo beroerd
is, dat er een cao-loos tijdperk
aanvangt. Maar het is natuurlijk
de bedoeling dat de werkgevers
hun knopen gaan tellen en
een einde willen maken aan
de onrust. Zo kan een akkoord
zoals dat heet van “voor de
poorten van de hel” worden
binnengesleept.
‘Van stakingsmoeheid was
in de metalektro totaal geen
sprake’, benadrukt Bolster. ‘Op
een goede dag eind januari
zijn de onderhandelingen weer
piepend en knarsend op gang
gekomen.’ En toen was er
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eigenlijk verrassend snel wel
een principeakkoord. ‘En het
opvallende was: dit akkoord
hadden we ook in mei 2018
kunnen afspreken. Opzienbarend
dat werkgevers het noodzakelijk
achtten dat wij eerst acht
maanden gingen staken.’

STAP 7
RESULTAAT VOORLEGGEN
AAN DE LEDEN
De onderhandelingsdelegatie
is op pad gestuurd om zo veel
mogelijk van de wensen uit stap
1 in vervulling te laten gaan,
maar dat lukt natuurlijk zelden
of nooit volledig. De leden
hebben het laatste woord: is het
resultaat voldoende of niet? De
delegatie kan wel een advies
meegeven en het resultaat met
een positief, negatief of neutraal

advies voorleggen. Wijzen de
leden het resultaat af, dan komt
de vraag op tafel of er een
nieuwe ronde van acties moet
komen. Zijn ze akkoord, dan
moet de cao-tekst in het geval
van een sector-cao nog naar het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Dat kan de cao
algemeen verbindend verklaren,
waarmee de cao kracht van wet
heeft voor de hele sector.
‘De subsectorraad kon het met
grote tevredenheid voorleggen’,
zegt Bolster. Kernpunten:
een loonsverhoging van 3,5
procent, plus twee keer een
bedrag in euro’s, zodat vooral
de lagere schalen er fors op
vooruitgaan; een generatiepact;
meer flexwerkers in vaste
dienst; en nog een hele reeks
maatregelen op het gebied

van duurzame inzetbaarheid,
instroom van doelgroepen,
opleiding en ontwikkeling,
arbeidsomstandigheden en
arbeidstijden. Bolster: ‘De leden
zijn met een overweldigende
meerderheid van 97 procent
akkoord gegaan.’
Het is een cao met een looptijd
van 2,5 jaar, waarvan bij het
ondertekenen al negen maanden
waren verstreken, dus het duurt
niet lang voor het circus van
voren af aan weer begint. Terug
naar stap 1. Bolster: ‘In maart
2020 gaan we weer wensen
ophalen.’

SMAAKMAKENDE WEETJES

PEPER&ZOUT
TEKST JANWILLEM COMPAIJEN

PVDA: NOG EEN TOEKOMST?

De PvdA ging van groot naar klein. Den Uyl, Kok,
Melkert, Bos, Cohen, Samsom en nu Lodewijk
Asscher leidden een partij die nu in de marge zit.
Kun je daar nog uit komen? Heeft de PvdA nog
toekomst? Asscher schetst zijn dilemma’s vrijheid,
werk, onderwijs, Europa, identiteit, en moraal.
Lodewijk Asscher. Opstaan in het Lloyd Hotel.
Podium. €22,50
www.uitgeverijpodium.nl

NEPNIEUWS
Mensen kunnen zich vergissen maar ook
doelbewust onjuiste informatie verspreiden
met leugens en roddels. Nepnieuws. Eric Rassin
helpt je je te beschermen tegen nepnieuws.
Dan moet je ook aan jezelf werken door niet
te makkelijk iets voor waar aan te nemen.
Als nepnieuws een probleem is, zit dat in
de onjuiste info en ook in je eigen houding.
Eric Rassen. Alternatieve feiten.
De psychologie van nepnieuws.
Scriptum, €19,www.scriptum.nl

VET IS GOED

CONCENTRATIE
Je weet dat internet en smartphone invloed
hebben op je concentratie, sociale relaties en
tevredenheid. En op je tijd. Maar leef je of word
je geleefd? Cal Newport biedt een praktische
methode om je tijd online radicaal terug
te brengen door te focussen. E-mail, media
en tools kunnen ook nuttig zijn.
Cal Newport. Digitaal minimalisme.
Doelbewust omgaan met digitale overvloed.
Business Contact. €25,www.businesscontact.nl

Vetweefsel maakt hormonen, communiceert met je
hersenen en levert energie.
Zonder vet kun je niet leven.
Mariëtte Boon en Liesbeth
van Rossum belichten de
invloed van slaap, stress,
medicijnen, en aanleg op
vet en gewicht. Veel stress
kan je dik maken omdat
stresshormonen 'snacktrek'
en meer buikvet veroorzaken. Weinig slaap is funest.
Vet beïnvloedt je eetlust
en verzadigingsgevoel.
Met trucs kun je deze
zelf sturen.
Mariëtte Boon, Liesbeth
van Rossum. Vet belangrijk.
Feiten en fabels over voeding, vetverbranding
en verborgen dikmakers.
Ambo Anthos, €21,www.amboanthos.nl

TUSSEN LINKS EN RECHTS
Wat zijn onze verworvenheden, waar hebben
we die aan te danken en hoe behouden we die?
Na de economische crisis bleken de zekerheden en de garantie van een basisniveau van
veiligheid, stabiliteit en eerlijkheid niet meer te
bestaan. Tony Judt wijst het nihilistische individualisme van rechts af, maar ook doorgeslagen
socialisme. Aanbevolen door FNV-bestuurder
Industrie Bram Alkemade.
Tony Judt. Het land is moe.
Verhandeling over onze ontevredenheid.
Atlas Contact. €12,50
www.atlascontact.nl
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‘NIETS IS MOOIER
DAN EEN WERKLOZE
RECHTER’
John Reid is de Rijdende Rechter. ‘Ik sta met beide
benen in de samenleving.’
TEKST PETER BEEKMAN BEELD MILAN VERMEULEN
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JOHN REID

John Reid, kantonrechter te
Alkmaar, staat me te woord
in een koffiehuis tegenover
het station in Haarlem. ‘Dat
is makkelijk, ik ben te voet,
want ik woon om de hoek.’
Voor de KRO-NCRV is hij
de rechter in het populaire
tv-programma De Rijdende
Rechter’.

Hoe selecteert u welke
zaak op tv wordt
uitgezonden?
‘Ik doe dat samen met de
redactie. Het belangrijkste
criterium is dat de beide
partijen van tevoren hebben
ingestemd dat ze mijn
uitspraak zullen accepteren,
hoe het ook voor hun uitvalt.’

‘FEITEN ZIJN
HEILIG’
Heeft uw oordeel als
Rijdende Rechter dezelfde
status als een uitspraak in
de rechtbank?
‘Het is geen vonnis, maar een
bindend advies. Dat heeft
nagenoeg dezelfde status als
een uitspraak. Je kunt ermee
naar de rechter als je het er
niet mee eens bent.’

Hoe bekijkt u zo’n zaak?
Als rechter of meer als
psycholoog?
‘Zoals ik elke zaak benader.
Ik word in eerste instantie
gedreven door mijn
nieuwsgierigheid: hoe is het
zover gekomen? In negen
van de tien gevallen ken
ik de regels wel. Er zit een
verhaal achter, en dat moet op
argumenten uiteengerafeld
worden, niet op emoties.
Feiten zijn heilig. Verder

staat voor mij voorop dat
partijen zich gehoord weten,
dat is voor mij van essentieel
belang. Rechtvaardigheid
moet ervaren worden. Moet
ook worden beleefd. Je geeft
de mensen de ruimte om
hun verhaal te vertellen.
Stel je voor dat de zaak zo
helder is, dat het oordeel net
zo goed met één druk op de
knop uit de computer zou
kunnen komen. Dan zouden
de strijdende partijen dat
zeer onbevredigend vinden.
“Justice must not only be done, but
also be seen to be done.” En als
dat gebeurt, kunnen mensen
het ermee oneens zijn, maar
ze worden niet boos. En dan
kunnen ze zich vaak toch
neerleggen bij de uitspraak.
Een belangrijk element
is ook dat partijen de
verantwoordelijkheid van
zich hebben afgeschoven
naar mij. Iemand moet de
knoop doorhakken. Ook
als je verliest, kan het een
opluchting zijn. Ze kunnen
naar mij wijzen, als ze van
familie en vrienden het
verwijt krijgen niet genoeg
op hun strepen te hebben
gestaan.’

Hoe verklaart u dat
tegenwoordig conflicten
niet meer op basis van
redelijkheid worden
uitgevochten, maar dat
mensen snel in emoties
vervallen. Neem het
Zwarte Piet-debat.
‘Of het debat over ras
en gender, kortom de
identiteitspolitiek. Ja, dan
laaien de emoties snel op. Ik
denk dat het hierdoor komt.
Als je tegen iemand zegt: “Je
bent een racist”, dan heb je
de ander afgewezen als een

volwaardige gesprekspartner.
Het zijn dan geen meningen
die tegenover elkaar staan,
maar de persoon valt samen
met de mening. “Dit is wat ik
denk, dus dit is wat ik ben.”
Dan is een redelijk gesprek
niet meer mogelijk. En dit
verschijnsel zie je over het
hele politieke spectrum, van
links tot rechts.
Een tijdje terug was er ophef
of Paul Cliteur (van Forum
voor Democratie, red.) al
dan niet mocht worden
uitgenodigd voor een debat
op de Universiteit Groningen,
omdat hij een verkeerde
mening zou hebben. Ik vind
dat we hierbij de hoogste
terughoudendheid moeten
betrachten. De vrijheid van
meningsuiting staat voor
mij voorop.’

JOHN REID (UTRECHT, 1968)
is kantonrechter in Alkmaar. Sinds
2016 is hij de Rijdende Rechter in
het gelijknamige tv-programma
van KRO-NCRV. Met Bastiaan
Geleijnse en Jean-Marc van Tol
bedenkt hij de cartoon Fokke
& Sukke die dagelijks in NRC
Handelsblad verschijnt.

Zijn mensen gevoeliger
dan vroeger?
‘Dat denk ik niet, maar je
woede uiten is dankzij de
sociale media wel een stuk
makkelijker dan vroeger.
Het vertragend effect van
de posterijen heeft ons veel
openlijke boosheid bespaard.
En ik zie ook een bepaalde
beweging, een terugkeer
naar de verzuiling van de
jaren vijftig en zestig.’

Hoe bedoelt u dat?
‘In de jaren zestig werd de
verzuiling afgebroken, de
jaren tachtig kenmerkten
zich door ego en “no
future”, de jaren negentig
door individualisme en
privatisering. En nu zie je
weer dat mensen elkaar
opzoeken, de mensen zoeken
verbinding. Er ontstaan
groepen van gelijkgestemden
die specifieke waarden
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geen oplossing. Er zijn geen
eenvoudige oplossingen, het
is altijd complex. De oorzaken
van criminaliteit zijn dat ook.’

‘SAMEN KUN JE
MEER, JE KUNT
HET NIET ALLEEN’

Kunt u een voorbeeld
geven?
‘In New York nam de
criminaliteit na 1990 fors af.
Hoe kwam dat? Dat valt niet
eenduidig te zeggen, maar
het zou kunnen zijn omdat
abortus in 1973 legaal was
geworden. Misdaden werden
voornamelijk gepleegd
door jongens uit arme éénoudergezinnen. Het kan zijn
dat door de legalisering van
abortus er eenvoudigweg
minder ‘Single moms’ waren
met jongetjes die opgroeiden
tot potentiële boeven.’

‘RECHTVAARDIGHEID
MOET ERVAREN
WORDEN’

koesteren, waardoor er ook
weer een mate van segregatie
ontstaat. De verzuiling keert
volgens mij terug, in een
andere vorm.’

U bent nu kantonrechter,
maar u bent ook
officier van justitie
geweest. Hoe verklaart
u dat het strafrecht zo
alomtegenwoordig is in
de politiek, de media en in
het publieke debat?
‘De politiek ziet het strafrecht
als middel van ordening van
de samenleving. Maar het
ordenend principe van het
strafrecht wordt te veel kracht
toegekend. Het is prettig om
als politicus te laten zien dat je
de criminaliteit bestrijdt. “We
gaan het keihard aanpakken,
harder straffen, meer blauw
op straat!” Het strafrecht
biedt voor menig probleem
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Staat de rechter boven de
maatschappij of er met
beide benen middenin?
Uw beroepsgroep wordt
soms wereldvreemdheid
verweten.
‘Ik sta met beide benen in de
samenleving! Er gingen vanuit
de politiek stemmen op om
rechters een maatschappelijke
stage te laten lopen. Het
verwijt dat we in een ivoren
toren zouden zitten is een
frame. Dag in dag uit verkeer ik
tussen mensen die een conflict
hebben. Hoe zo wereldvreemd?
En achter het plan om
rechters een maatschappelijke
stage te laten lopen, zit de
onuitgesproken premisse dat
ze dan harder zouden straffen.
Een bizarre veronderstelling.’

Uw vak draait om
belangen, en om
rechtvaardigheid. Dat is
waar het voor de vakbond
ook om draait. Ziet u
overeenkomsten?

‘Als rechter doe ik aan
ongelijkheidscompensatie,
net als de vakbond. Partijen
die voor me staan zijn niet
gelijkwaardig. Werknemer
versus baas, consument
tegenover producent. Eén
is altijd sterker. De rechter
heeft mede tot taak om
die ongelijkheid recht te
trekken. Dat is een vorm van
solidariteit. Zoals belasting
betalen dat is. En ik zie dat
solidariteit nu onder druk
staat. De droom van de bazen
is een wereld vol zzp’ers hè?
Of neem Promovendum, de
verzekering die er alleen is voor
hoger opgeleiden. Daarmee
zaag je aan de poten van het
collectiviteitsbeginsel. Samen
kun je meer, je kunt het niet
alleen.’

Wat wilt u uiteindelijk
bereiken?
(ironisch) ‘Dat alle rechters
werkloos worden. Niets is
mooier dan een werkloze
rechter, want dat zou betekenen
dat er geen conflict meer is.
Vrede op aarde.’

Ik bedoelde eigenlijk met
uw tv-programma…
‘Ik wil het laatste stukje civiel
recht laten zien. Ik heb wel
eens meegemaakt dat één
van de partijen na afloop bij
me kwam en zei: “U had hem
eigenlijk moeten opsluiten”.
Maar dat kan helemaal niet bij
een civiele zaak. Bovendien:
opsluiten is niet altijd de beste
oplossing.’

zomerkamp
HET LEUKSTE ZOMERKAMP VAN JE LEVEN

Zomerkamp FNV 2019
29 juli t/m 3 augustus 2019
Midden op de Veluwe bij de paasheuvel in
Vierhouten samen met je leeftijdsgenoten een
week lang genieten van een kampweek zonder
je ouders. Avontuur, spektakel, survival, sport en
nog veel meer leuke activiteiten maken het
Zomerkamp FNV tot de leukste zomerkamp van
je leven.

Gratis op vakantie

rs

de
Zonder je ou

VOORWAARDEN DEELNEMERS
Je mag mee als je geboren bent in
2005, 2006 of 2007 en je
(groot)ouder lid is van de FNV.

AANMELDEN DEELNEMER
Meld je aan voor deze gratis
jongeren-vakantie via
onderstaande website.
Wacht niet te lang, want vol = vol!
AANMELDEN VRIJWILLIGER
18+ en ook zin om mee te gaan?
Meld je via onderstaande website
aan als vrijwilliger!

Aanmelden op:

zomerkampfnv.nl

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

FNV PAKT WERKDRUK,
LICHAMELIJKE BELASTING EN
ONGUNSTIGE ROOSTERS AAN
Werkdruk, lichamelijke belasting en roosters hebben veel invloed op je
gezondheid. Als de tijd voor een bepaalde taak te kort is, kan dat leiden tot
gezondheidsklachten. Hetzelfde geldt voor fysiek zwaar werk of voor een
ongunstig rooster. De FNV besteedt daarom de komende tijd in de procesen voedingsindustrie en agrarisch/groen hier aandacht aan.
TEKST ADRIE BOXMEER BEELD RICK KEUS, DIRK HOL

WERKDRUK
Een op de drie werknemers heeft
last van werkdruk. Het ontstaat
als je te lang achterelkaar niet
aan de werkeisen kunt voldoen,
of door een slechte werksfeer.
Langdurig te hoge werkdruk
leidt tot werkstress. Dan krijg je
last van slapeloosheid, vermoeidheid of zelfs hartklachten.
Uiteindelijk kan een burn-out
het gevolg zijn.
Ook neemt de kans op bedrijfsongevallen toe. Werkdruk
moet dus snel worden aangepakt. Tussen afdelingen kunnen
(grote) verschillen bestaan. Richt
daarom als je de werkdruk wilt
aanpakken een werkgroep op
waarin zoveel mogelijk mensen
van diverse afdelingen zitten.
Uiteraard kan de FNV je hierbij
helpen. Als je ‘FNV’ en ‘werkdruk’ googelt, krijg je veel
nuttige en praktische informatie, plus testen die je direct kunt
doen, zoals de Sneltest Werkdruk (www.sneltestwerkdruk.
nl). Als je die hebt gedaan, kun
je aan de hand van de kleuren
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groen, oranje of rood zien hoe
het bij jou met de werkdruk is
gesteld. Ook je collega’s kunnen
de sneltoets doen. Wil je een
uitgebreider onderzoek doen
met aanvullende vragen? Neem
dan contact op met je vakbondsbestuurder. Blijkt uit de test dat
de werkdruk te hoog is? Doe dan
met je collega’s de FNV Werkdrukoorzakentest.
Daarna komt de moeilijkste
stap: het gesprek aangaan met
je directie, leidinggevende of de
afdeling HR. Volgens de Arbowet moet je werkgever ervoor
zorgen dat de werkdruk niet
te groot wordt. Maar wat als
je leidinggevende niet genoeg
doet? Kom dan in actie. Samen
met je collega’s. Uiteraard kun
je de hulp inschakelen van de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de
FNV-kadergroep.
Werkdruk kan ook ontstaan
door je leidinggevende. Vraag
aan collega’s of ze dezelfde
klachten hebben. Verzamel
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bewijs van het gedrag van je
leidinggevende. Ga met hem
praten. Is de relatie zo verstoord
dat praten niet helpt? Stap dan
naar je werkgever. Zoek een
oplossing die voor jullie allebei
goed is. Laat je niet afschepen
met 'Het heeft mijn aandacht'.
Maak concrete afspraken. Spreek
af dat jullie na een tijd samen
kijken of de situatie verbeterd is.
Trek eerder aan de bel wanneer
dat nodig is.

LICHAMELIJKE BELASTING
Als je je lichaam te veel belast
wordt door tillen of bukken of
telkens dezelfde handelingen
kun je pijn aan je rug, je nek,
schouders en knieën krijgen.
Als dit lang duurt blijft het niet
alleen bij pijn. Je lichaam slijt
sneller, waardoor je bijvoorbeeld
al jong een nieuwe knie moet
krijgen. Een nieuwe rug is nog
niet mogelijk, dus als je rug
versleten is, heb je daar de rest
van je leven last van.
Bijna 30 procent van alle ziekteverzuim komt door fysieke
overbelasting. Heb je klachten?
Ga naar het open spreekuur van
de bedrijfsarts (hiervoor hoef
je nog niet uitgevallen te zijn).
Lichamelijke belasting kun je
meten via een checklist van TNO
www.fysiekebelasting.tno.nl.
Die gaat over onderwerpen als
tillen/ dragen, duwen/ trekken,
werkhoudingen, repeterend
werk, trillingen. Per onderdeel
komt er een score uit (groen,
oranje, rood). Voor de onderdelen die rood scoren kun je een
verdiepende test doen.
Lichamelijke belasting op je
werk mag geen gevaar opleveren
voor je veiligheid en gezondheid. Je werkgever moet ervoor
zorgen dat je zo weinig mogelijk
monotoon of repeterend werk
doet of handmatig moet tillen. Is

Niet alles kan
tegelijk worden
opgelost.
Ook een kleine
verbetering
is al winst.
dat niet mogelijk? Dan moet hij
uitleggen hoe je moet tillen, wat
het gewicht is, welke gevaren er
zijn en hoe hij die wil beperken.
Ga na of de risico's ervan zijn
opgenomen in de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van
jullie bedrijf. Kijk in de arbocatalogus van jouw sector naar
oplossingen.
Ook voor de aanpak van lichamelijke belasting geldt: bespreek
het met je collega’s. Hebben
jullie dezelfde soort klachten?
Stap dan samen naar jullie lei-

dinggevende. Je staat uiteraard
sterker met de resultaten van de
checklist fysieke belasting. Ga
ook naar de ondernemingsraad
of de personeelsvertegenwoordiging en de FNV-kadergroep.

heidseffecten, zoals een grotere
kans op hart- en vaatziekten of
diabetes. Ploegendienstwerkers
krijgen op latere leeftijd vaak te
maken met een sterke verminderde vitaliteit.

Besef dat niet alles tegelijk kan
worden opgelost. Ook een kleine
verbetering is al winst. Zo is
met een in hoogte verstelbare
pallettruck het tilprobleem niet
verdwenen, maar de werkhouding wel verbeterd. Of het nu
om werkdruk, lichamelijke
belasting of ongezonde roosters
gaat: veranderingen bereik je
nooit snel. Het is een kwestie van
lange adem: veel overleggen en
kleine stapjes zetten.

De FNV heeft veel kennis over
hoe de belasting van roosters
kan worden verminderd. We maken daar afspraken over in cao’s.
Ook verbeteren we samen met
kaderleden en leden in bedrijven
de roosters. We hebben hiervoor
de FNV Roostercheck gemaakt,
die een rooster controleert op
fysieke en sociale belasting.
Nadat je de roosterchecker hebt
gedaan, krijg je een rapport.
Hierin bespreken we de vijf
meest bezwaarlijke kenmerken
van jouw rooster. Bovendien
krijg je advies wat je eraan kun
doen. De FNV Roostercheck is
beschikbaar voor kaderleden.
Je kunt hem aanvragen via je
vakbondsbestuurder.

ONGUNSTIGE ROOSTERS
Ook je rooster heeft invloed op je
gezondheid, vooral als je in ploegendiensten werkt. Die verstoren
de biologische klok en dat heeft
op den duur ernstige gezond-
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VAN DE FNV
LAGERE CONTRIBUTIE

WENDY
SIMONSE
VAN HET
LEDEN
NT
PARLEME

BEELD MARTIN DE BOUTER

Als gepensioneerd lid van de FNV betaal je minder
contributie: 8,47 euro per maand. Het contributiebedrag
wordt automatisch verlaagd als je de AOW-gerechtigde
leeftijd hebt bereikt. Je hoeft zelf dus niks te doen.
Ga of ben je met vroegpensioen? Ook dan wordt je
contributie verlaagd, maar daarvoor moet je een bewijs
voor lagere contributie naar de FNV opsturen.
Stuur als bewijs een brief van de uitkeringsinstantie
met datum van ingang van de uitkering en vermeld je
volledige naam en lidmaatschapsnummer.
Wij regelen dan dat jouw contributiebedrag verlaagd
wordt. We kunnen de korting verrekenen tot maximaal
6 maanden terug in de tijd.
Je kunt de brief en gevraagde gegevens sturen naar:
FNV t.a.v. Afdeling Contributie Postbus 9208, 3506
GE Utrecht.

‘DE BOND SNAKT NAAR EEN
FRISSE, VROUWELIJKE BLIK’
Wendy Simonse (48) werkt bij Rijkswaterstaat als
energiebesparingsadviseur en zit in het ledenparlement
voor de sector Overheid.

FNV Magazine luisteren?
Ga naar www.grenzelooslezen.nl. Maak een gratis
account aan, log in en luisteren maar.
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‘Waar ik me nog steeds druk over
maak is het verschil in beloning
tussen mannen en vrouwen. De
kloof is gemiddeld 15,5 procent. Dat
gebeurt niet bewust, daar liggen
impliciete vooroordelen aan ten
grondslag. We kijken anders naar
vrouwen. Ik maak me er ook schuldig
aan. Als ik bijvoorbeeld de helpdesk
van ICT bel en een vrouw aan de lijn
krijg, verwacht ik door te worden
geschakeld naar een man. Belachelijk
natuurlijk. Maar als je het weet,
kun je het corrigeren. Het gaat om
bewustwording. Ander voorbeeld
is dat vrouwen wordt gevraagd hoe
ze een drukke baan met de kinderen
kunnen combineren. Dat is ook zo
bij de FNV. Dat zal een man niet snel
overkomen.’
Voor jouw inzet voor gelijke
beloning heb je eind vorig jaar de
Karin Adelmund-prijs gekregen. Is
je leven hierdoor veranderd?
‘Haha, nou nee. Wel is het zo dat die

prijs op mijn werk enthousiast werd
ontvangen, ook door de managers.
Dus het lééft.
Binnen de vakbond is er ook
nog wel wat te doen. Zo telt het
ledenparlement ongeveer voor
een derde vrouwen. Dat moeten
er meer worden. De FNV snakt
naar de frisse blik van vrouwen.
Dus ik wil een oproep doen: over
zo’n twee jaar wordt het nieuwe
ledenparlement gekozen. Vrouwen,
stel je verkiesbaar! Denk niet dat je
het niet kunt. Doe ’t gewoon. Het is
belangrijk en nog hartstikke
leuk ook.
Voor de buitenwereld heeft de FNV
een te zure uitstraling, dat moet
luchtiger, dat kan vrolijker. Mensen
zijn het inhoudelijk vaak eens
met onze standpunten, maar de
verpakking kan aantrekkelijker. Daar
ga ik me ook sterk voor maken.’
WENDY.SIMONSE@LEDENPARLEMENT.FNV.NL
@WENNUSS

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Kaderlid Ton Kitzen (ARLANXEO)

‘GOED INKOMEN IS BELANGRIJK,
MAAR GOED WERK OOK’
TEKST ADRIE BOXMEER BEELD BERT JANSSEN

‘De FNV zet zich in voor een
goed inkomen en goede arbeidsomstandigheden. Terecht,
want wat heb je aan een goed
salaris als je werk je gezondheid
aantast?’
Ton Kitzen werkt al 43 jaar op
Chemelot, het grote petrochemische industriecomplex bij Sittard. Eerst was hij in dienst van
DSM, nu van ARLANXEO, producent van synthetisch rubber. Hij
is ook al jaren FNV-kaderlid met
een speciale belangstelling voor
veiligheid en gezondheid. Daarnaast geeft hij er cursussen over
op het FNV-regiokantoor Weert.

NIEUWE OPERATORS
NODIG
Kitzen heeft de werkdruk de
afgelopen jaren zien toenemen.
‘We moeten met steeds minder
mensen meer doen. Dat wordt
de komende jaren zeker niet
minder, want tot 2030 hebben
alle bedrijven op Chemelot
duizend nieuwe operators
nodig. De komende jaren gaan
veel werknemers die geboren
zijn tijdens de geboortegolf na
de Tweede Wereldoorlog met
pensioen. Alle nieuwe mensen
moeten eerst worden opgeleid.
Ze zijn dus niet direct inzetbaar.
Acht grote bedrijven op Chemelot zijn gezamenlijk bezig om dit
aan te pakken.’

NACHTDIENSTEN
Een ander punt van zorg voor
Kitzen is de lichamelijke belas-

ting. Waar komt die vandaan in
de petrochemische industrie,
waar bijna alles is geautomatiseerd? ‘Dat is weliswaar zo,
maar vergeet niet dat als er iets
misgaat of bij controles je vaak
over smalle trappen moet lopen.
Dat is behoorlijk belastend.’
Dat geldt ook voor het werken
in ploegendiensten. ‘We werken
in een cyclus van twee ochtenddiensten, twee middagdiensten
en twee nachtdiensten en dan
vier dagen vrij. Dat is het ge-

'Er bestaan
geen
gezonde
nachtdiensten'
zondste volcontinurooster
dat er is.’
Maar dan, na een korte pauze:
‘Laten we eerlijk zijn: er bestaat
geen gezonde nachtdienst. Als je
jong bent, kun je de fysieke gevolgen welllicht beter aan. Maar
naarmate je ouder wordt, valt ’s
nachts werken steeds zwaarder.
Dus het is volkomen terecht dat
de FNV een campagne start om
de werkdruk, de fysieke belasting en ongunstige roosters aan
te pakken.’
Bij ARLANXEO zijn ze daar al
mee bezig. ‘Wij hebben vanaf
2006 een regeling waarbij
iedereen vanaf 58 jaar minder
kan gaan werken. Volgend jaar

TON KITZEN

wordt dat 59 en in 2022 60 jaar.
Het betekent dat iemand in
de dagdienst bij een 40-urige
werkweek in acht jaar tijd 104
dagen erbij krijgt en iemand in
de volcontinu die 33,6 uur werkt
84 dagen.

GEEN 10
Kitzen geeft zijn werkgever een
7,5 wat betreft de veiligheid en
gezondheid. ‘Veiligheid staat
bij ons op nummer 1. Daar is
geen discussie over mogelijk.
Bij gevaarlijke situaties kunnen werknemers de productie
stilleggen, zonder dat ze daarop

worden aangesproken.’
Maar waarom geeft hij zijn
werkgever dan geen hoger cijfer?
‘Een 10 wordt het niet, want er
kan altijd iets beter. Maar een
8,5 is ook goed. Om die te bereiken moet het besef dat veiligheid
en gezondheid begint bij jezelf
sterker worden. Het bedrijf kan
veel doen en mijn werkgever
doet dat gelukkig ook. Maar
elke individuele werknemer
moet er ook van doordrongen
zijn dat veiligheid en gezondheid op 1 staan. Want wat heb
je aan een goed salaris, als je
ziek wordt van je werk?’
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Supermarktpersoneel heeft wereldwijd te maken
met dezelfde problemen, zoals werkdruk en de
“flex-epidemie”. Maar lichtpuntjes zijn er ook, mede
dankzij vakbonden.
TEKST BART SPELEERS BEELD GERLO BEERNINK, JOEL THELOSEN, EEVA ANUNDI

OP EEN KOOPJE
FINLAND

ONDERWERK BIJ LIDL
In korte tijd is Lidl een grote
speler geworden in Europa.
De Duitse keten telt ongeveer
tienduizend supermarkten in
Europa. In ons land zijn er nogal
wat problemen op de werkvloer
van Lidl: een hoge werkdruk, te
weinig personeel, veel flexwerk
en medewerkers – veel jongeren
– die snel weer vertrokken zijn.
Werkdruk speelt ook mee bij de
Lidls in de rest van Europa, zoals
in Finland. Er zijn niet altijd
genoeg handjes en dat zorgt
voor druk onder het personeel,
een probleem dat overigens ook
opgaat voor alle andere Finse
supermarkten.
Maar voor de rest behoren de
Finse Lidls niet tot de slechtste
jongetjes van de klas, zegt
Reetta Toivainen (26), assistent
winkelmanager van een Lidl
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in Espoo. ‘In de acht jaar dat ik
bij Lidl werk, heb ik nooit grote
problemen gehad of de vakbond
in hoeven te schakelen’, zegt het
Finse vakbondslid. ‘Lidl houdt
zich netjes aan de wet en de cao.
Sterker nog: ze betalen meer
dan het cao-loon. Dat doet geen
enkele andere supermarkt.’ De
vakbond waar Reetta lid van is
– PAM – bevestigt haar positieve
verhaal. Vergeleken met andere
supermarktketens in Finland
doet Lidl het best aardig. Vijftien
jaar geleden, toen Lidl zijn
intrede deed in het land, was
dat heel anders. Finse wetgeving
én vakbondsinzet hebben de
arbeidsomstandigheden in de
winkels sterk verbeterd.
Overwerk komt bijvoorbeeld
weinig voor bij de Finse Lidls,
aldus Reetta. ‘Als het opeens

druk is in de winkel of er komt
onverwacht een grote lading,
dan wordt personeel gevraagd
over te werken, maar dat hoeft
niet. In m’n supermarkt werken
veel studenten, die zelf voor
een extra shift kiezen of niet.
Die vrijheid vinden ze prettig.’
Overwerk is dan geen probleem

bij Lidl, ‘onderwerk’ is dat wel:
de supermarkt geeft meestal
contracten met weinig uren.
Voor bijbaners – als studenten –
vaak geen probleem, maar wel
voor personeel dat er de kost
mee moet verdienen. Zij kunnen
met zulke onzekere contractjes
niet rondkomen.

WERKDRUK SUPERMARKT

NEDERLAND

ANGST BIJ DE ALDI
Marcel Kleintjens maakt van z’n
hart geen moordkuil. Dus als
er iets niet lekker loopt op z’n
werk, dan zegt ie daar wat van.
En dat wordt hem niet altijd in
dank afgenomen. ‘Maar als ik
mijn mond niet opendoe, doet
niemand het en blijft alles bij
het oude.’
Marcel is filiaalleider bij een
Aldi in Roosendaal. Hij stuurt
winkelmedewerkers aan, bepaalt
waar producten komen te staan
en handelt klachten van klanten
af. Een groot probleem in z’n
Aldi-vestiging is de werkdruk.

Dit speelt al jaren, maar is de
laatste tijd toegenomen. ‘Als
filiaalleider heb ik er steeds
meer taken bijgekregen,
maar niet meer tijd. Op de
werkvloer is er onderbezetting,
waardoor m’n personeel harder
moet werken. En dat leidt tot
bijvoorbeeld fysieke klachten,
zoals pijn in ellebogen en
schouders.’ Daarnaast is er
het probleem met tijdelijke
contracten die niet verlengd
worden. ‘Door ziekteverzuim
en hoog verloop moet ik steeds
weer nieuwe mensen inwerken

en neemt de werkdruk nog
verder toe’, zegt Marcel.
Overigens zijn deze problemen
niet voorbehouden aan Aldi,
maar gelden ze voor alle
supermarkten. Albert Heijn,
Jumbo, Aldi, Lidl: ze maken
gigawinsten, waar het personeel
er niks bij krijgt. Des te meer
reden voor de FNV om de
huidige supermarkt-cao niet te
ondertekenen.
Een ander pijnpunt bij Aldi is de
angst om je mond open te doen,
vertelt Marcel. ‘Wanneer je een
klacht hebt, wordt daar meestal

niet naar geluisterd of word je
overgeplaatst naar een filiaal
dat verder weg ligt. Mensen zijn
bang om hun baan te verliezen.
Lid zijn van de vakbond is
overigens ook not done.’ Marcel,
actief vakbondslid, durft wél en
gaat momenteel met collega’s
en de FNV de supermarkten in
voor het afnemen van enquêtes
over werkdruk. ‘We willen het
probleem bespreekbaar maken
en laten afnemen. Tegelijk laten
we zien dat je best je mond kan
opendoen, zonder dat je in de
problemen komt.’
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CANADA

HOGE WERKDRUK
BIJ LOBLAWS
Al vanaf haar tienerjaren werkt
Adriana Georgakopoulos (27)
in supermarkten. Nu is ze
caissière en chef klantenservice
bij Loblaws Superstore in
het Canadese Whitby. De
Superstore is de Amerikaanse
tegenhanger van Albert
Heijn XL, en verkoopt zowel
voedsel als non-foodartikelen,
zoals schoonmaakmiddelen,
elektronica en kleding. Loblaws
valt onder een goede cao, die
ervoor zorgt dat personeel
het niet slecht heeft, vertelt
Adriana. ‘Ik ben trots op onze
vakbond. Door de cao die de
UFCW heeft uitonderhandeld,
heeft het personeel van
Loblaws de beste salarissen

in de supermarktsector en
de meeste arbeidsrechten. En
ook mooi is dat er in de cao
speciale afspraken zijn gemaakt,
bijvoorbeeld over extra verlof
voor werknemers die slachtoffer
zijn van huiselijk geweld.’
Maar dat wil niet zeggen dat
de supermarkt perfect is,
benadrukt Adriana. ‘Een van
de grootste problemen is dat
de supermarkt snijdt in de
personeelsbezetting, waardoor
nieuwe collega’s weinig
werkuren krijgen, soms maar
acht uur per week. Probeer
dan maar een toekomst op te
bouwen.’ Minder personeel
betekent een hogere werkdruk,
want de werkzaamheden nemen

niet af, eerder toe. ‘De druk om
steeds meer werk te verzetten,
merkt iedereen. Het is lastig om
bij te blijven met je taken. En het
levert klachten op van klanten
die niet geholpen worden.’
Haar vakbond – UFCW Canada
– bemoeit zich met de obstakels
op de werkvloer. ‘De bond zorgt
ervoor dat de supermarkt zich
houdt aan de cao-afspraken

en vecht tegen de werkdruk
en het urentekort. Dat doen
ze samen met actieve leden
bij Loblaws, onder wie ik. Bij
de vakbond heb ik een week
training gevolgd voor jonge
werknemers over arbeidsrecht,
onderhandelen en acties
organiseren. Die kennis draag
ik weer over aan mijn collega’s.
Dat heeft echt effect.’

TANZANIA

DAUDI ‘WOONT’ IN SUPERMARKT GAME
Dar es Salaam is een grote,
drukke havenstad in Tanzania.
In een winkelcentrum in
deze miljoenenstad ligt Game
Discount World Tanzania. Het
is eerder een discount dan een
supermarkt, met z’n enorme
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aanbod aan voeding, kleding,
meubels, bouwmateriaal en
speelgoed. Daudi Kasi (33) is
hier voorraadbeheerder. ‘Ik hou
de voorraad in de gaten, plaats
orders als een product bijna op
raakt en ontvang bestellingen’,
legt Daudi uit. ‘Maar ik spring
ook bij als het druk is bij de
kassa’s of met het bijvullen
van vakken.’ Daudi heeft een
vast contract en een zesdaagse
werkweek van 48 uur. ‘Maar
ik draai veel overuren, zodat
ik ruim boven de vijftig uren
uitkom. Ik “woon” dus eigenlijk
in de supermarkt.’ Volgens
de Tanzaniaanse wet mag
personeel “slechts” drie uur per
dag overwerken, maar meestal
worden dat er vier of vijf. Daudi:

‘Als beheerder moet ik soms
wachten op leveringen en helpen
bij uitladen van vrachtwagens.
Ik maak dus lange dagen, maar
krijg de meeste overuren wel
uitbetaald. Daardoor kan ik
m’n gezin – vrouw en kind –
onderhouden. Dat lukt niet
zonder overwerk.’ Tanzania heeft
een minimumloon voor elke
sector. Voor de branche waar de
supermarkten onder vallen is
dat 44 euro per maand. ‘Voor de
maaltijden alleen is dat al niet
genoeg’, vertelt Daudi. ‘En daar
komen de kosten van de huur,
vervoer en ziektekosten nog bij.’
De beheerder heeft een vast
contract, en dat is een groot
voordeel, vertelt hij. ‘Game
heeft ook flexwerkers die

weinig verdienen en geen
toeslagen krijgen voor reiskosten
of een ziektekostenverzekering
hebben.’ In de supermarkt zijn
de arbeidsomstandigheden niet
optimaal: werknemers moeten
geregeld zware producten tillen
zonder hulpmiddelen en werken
in de koelcel zonder bescherming.
Toch zijn de omstandigheden in
Game net iets beter dan in veel
andere supermarkten. ‘De vakbond
waar ik lid van ben – TUICO –
heeft een bedrijfs-cao met Game
afgesloten, waardoor salarissen
zijn verhoogd en werkcondities
verbeterd.’

Mondiaal.
Magazine over het werk van Mondiaal FNV in 2018
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nabestaanden van Ibu, die werkte als sprayer met het giftige paraquat op een
palmolieplantage in Indonesië en hoe we lobby voerden (en nog voeren) voor een
wereldwijd verdrag dat geweld en intimidatie op de werkvloer moet tegengaan.

ARBEIDSDODEN

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV:

‘PAK SJOEMELENDE
WERKGEVERS KEIHARD AAN’
Jaarlijks sterven er 4300 werknemers vroegtijdig door langdurig gevaarlijk
en ongezond werk. Daarnaast komen er elk jaar zo’n 60 mensen om door
een ongeval op het werk. De FNV vindt dat werknemers nooit vroegtijdig
hierdoor mogen overlijden.
TEKST ADRIE BOXMEER BEELD FNV

De cijfers van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) spreken duidelijke taal.
Jaarlijks sterven 2700 mensen
door kankerverwekkende stoffen op hun werk. Omdat kanker
zich vaak pas na vele jaren
openbaart, is het overgrote deel,
2100 personen, al gepensioneerd
als ze overlijden. Hetzelfde geldt
voor de 620 mensen die jaarlijks
sterven door longaandoeningen
opgelopen tijdens het werk.
In december 2017 presenteerde
onderzoeksbureau CapGemini
in opdracht van VVD-staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een
rapport over werken met
gevaarlijke stoffen. Wat bleek?
De werkgevers lappen massaal
de verplichtingen die hiervoor
gelden aan hun laars.
Neem de grenswaarden, de
maximale hoeveelheid van een
gevaarlijke stof waaraan een
werknemer mag worden blootgesteld. Bedrijven zijn verplicht
die waarden na te leven. Slechts
een van de vijf doet dat echter.
De rest licht hun werknemers
niet eens in over de gevaren.
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Hierdoor kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan en vallen er
onnodig slachtoffers.
Eigenlijk weet in de meeste
bedrijven niemand welke werknemers in aanraking komen met
gevaarlijke stoffen. Dus kunnen
er ook geen goede veiligheidsmaatregelen worden genomen.

willens en wetens sjoemelen met
de gezondheid van hun werknemers moeten keihard worden
aangepakt. Omdat het aantal
arbeidsdoden nog steeds stijgt,
luidde de FNV in een brief aan
VVD-staatssecretaris Tamara
van Ark van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in september
vorig jaar de noodklok.

VOLSTREKT
ONVOLDOENDE

KOSTENPOST

De reactie van staatssecretaris
Van Ark op het rapport was
tamelijk ontnuchterend: ja, het
kan en moet beter. Maar hoe
dat moest deelde ze niet mee. Ze
stelde voor om meer voorlichting te geven, harde maatregelen
ontbraken echter.
Die voorlichtingscampagne
‘Werken met gezond verstand =
werken met gevaarlijke stoffen’
is er inmiddels gekomen. De
FNV vindt dit volstrekt onvoldoende. Bovendien klopt de
slogan niet, vaak word je door
gevaarlijke stoffen misleid. Je
ruikt ze niet, je ziet en hoort ze
niet, maar ze maken je wel ziek.
Het is tijd voor doortastende
maatregelen. Werkgevers die

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong
benadrukt dat de zorg om een
veiliger arbeidsplek een moeizame strijd is. ‘Veel werkgevers
zien werknemers steeds meer
als kostenpost. Terwijl ze hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden moeten nemen.
Het gaat wel om de gezondheid
van je werknemers.’ De kranten
staan vol over ongelukken met
zeer gevaarlijke stoffen: asbest,
chroom-6, stoffen die voor miskramen zorgen. Nederland hobbelt van incident naar incident.
Zaken worden niet preventief
aangepakt” .
De discussie tussen vakbonden
en werkgevers over het jaarlijkse
aantal arbeidsdoden ligt heel

gevoelig. Kitty Jong: ‘In februari
noemde mijn FNV-voorgangster
Catelene Passchier, nu vicevoorzitter van de VN-arbeidsorganisatie ILO, in een SER-presentatie
3 miljoen doden wereldwijd. Ik
noemde daarop de 4300 doden
in Nederland en vroeg om meer
urgentie. Werkgeversvoorzitter
Hans de Boer reageerde als door
een wesp gestoken. Verontwaardigd vroeg hij of ik insinueerde
dat werkgevers zich niet druk
maken om arbeidsdoden. Een inhoudelijke reactie heb ik helaas
niet van hem gekregen.’

'Kranten staan
vol over ongelukken met
gevaarlijke
stoffen'
De FNV vindt de aangekondigde voorlichtingscampagne
veel te slap. Waarom?
‘De regering wil bedrijven die
het goed doen als voorbeeld
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een bepaalde stof in aanraking
is gekomen. Ook dat gebeurt
nauwelijks. Verder houdt de
bedrijfsarts een medisch dossier
bij van elke werknemer die op
zijn spreekuur is geweest. Werknemers zouden al deze documenten moeten kunnen inzien.
Geef ze als ze van werkgever
veranderen of met pensioen
gaan dit dossier mee. Het gaat
per slot van rekening over hun
eigen gezondheid. Als ze dan
ziek worden hebben ze bewijs
over de blootstelling en kunnen
zaken financieel snel worden
afgehandeld.’

te presenteren en hoopt dat
andere werkgevers zich dan ook
meer bekommeren om gezondere arbeidsomstandigheden.
Terwijl 70 tot 80 procent van de
bedrijven met gevaarlijke stoffen
helemaal niets doet. Dan is een
voorlichtingscampagne wel heel
slap. Bovendien bestaan er in
Nederland wettelijke regels voor
het werken met gevaarlijke stoffen. Is het dan gek als we vragen
om die regels na te leven?’
Wat moet er volgens de FNV
wel gebeuren?
‘Om te beginnen moeten
bedrijven de bestaande regels
uitvoeren. Alle werkgevers in
Nederland, ongeacht of ze met
gevaarlijke stoffen werken, zijn
verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie opstellen.
Slechts de helft doet dat. De
andere helft komt er dus mee
weg dat ze de wet ontduikt.
Ook zorgelijk is dat werkgevers
bedrijfsartsen niet automatisch

inlichten over de RI&E voor hun
bedrijf. Ook werknemers zijn
vaak niet op de hoogte. Zorg
nu eerst dat dit goed wordt
geregeld.’ Laat werkgevers hun
RI&E digitaal aanleveren bij de
Inspectie SZW.’

'Is het gek als
we vragen
de regels
na te leven?’

De staatssecretaris gelooft
als liberaal in het eigen initiatief van het bedrijfsleven.
‘Dit kabinet heeft de mond vol
over de markwerking. Maar
marktwerking en gezondheid
van werknemers gaan niet
samen. De arbomarkt is een
rommelmarkt, waar werkgevers
kiezen voor de goedkoopste
vorm van arbodienstverlening.
Waar bedrijfsartsen alleen aan
verzuim mogen doen en niets
aan het voorkómen van het
risico om met gevaarlijke stoffen
in aanraking te komen.’

aan slagkracht verloren.
‘Er is een kentering: het budget
van de Inspectie SZW is verhoogd van 100 naar 150 miljoen
euro. De omgang met gevaarlijke stoffen krijgt een grotere
prioriteit. Maar het is nog niet
genoeg. Wij pleiten voor een
Team Handhaving Grenswaarden dat controleert of bedrijven
zich aan de grenswaarden en de
wettelijke regels bij het werken
met stoffen houden.’

Treurige conclusie: de Inspectie SZW die moet controleren
heeft door bezuinigingen veel

En verder?
‘Behalve de RI&E moeten werkgevers die met gevaarlijke stoffen
omgaan nu al een bloostellingregister bijhouden. Hierin staat
wie, wanneer en hoe lang met

Mooie plannen, maar wil
de politiek er ook aan?
‘We denken dat de staatssecretaris hier voor voelt. Ze heeft ook
onze eis voor de instelling van
een onafhankelijk landelijk instituut voor de compensatie van
slachtoffers van chroom-6 overgenomen. Verder wil ze nadenken over een landelijk instituut
dat de financiële compensatie
bij beroepsziekten regelt. Het
heeft lang geduurd voordat ze zo
ver was, maar het is er toch van
gekomen. Het vereist dan ook
wel politieke moed.’
Kunnen we dit gesprek dan
toch positief beëindigen?
‘Er is geen reden om optimistisch te zijn. Bij de Inspectie SZW
ontstaat weliswaar het besef dat
het zo niet langer kan met 4300
arbeidsdoden per jaar. Maar er
is nog veel te doen zo lang niet
eens de absolute minimumvoorwaarde, dat werkgevers zich aan
de wet houden, is gerealiseerd.
Ik zie kleine stappen vooruit,
maar nog nauwelijks licht aan
het einde van de tunnel.
Daarom blijft de FNV knokken
voor gezonde werkplekken.’
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FNV voert campagne voor een socialer Nederland

‘HET VOELT ONEERLIJK
DOOR JE HANDICAP LANGS
DE KANT TE STAAN’
Eén van de speerpunten van de FNV is een socialer Nederland.
Speciale aandacht hierbij heeft de bond voor mensen met een
arbeidsbeperking. Dat blijkt ook hard nodig, zo leert het gesprek
dat vicevoorzitter Kitty Jong had met Wilma Kieft.
TEKST RONALD DE KREIJ BEELD THE TIMEWRITERS

Kitty:
‘Hallo Wilma, zou je iets over
jezelf willen vertellen?’
Wilma: ‘Na mijn HBO-studie
Rechten heb ik bij een gemeente
gewerkt als inkomensconsulent.
Maar na twee tijdelijke contracten was er geen ruimte om mij
in vaste dienst aan te nemen. Nu
heb ik geen werk meer. Helaas
is het met een handicap niet
gemakkelijk om bij een bedrijf
aan de slag te komen.’
Kitty: ‘Is er niks voor jou geregeld dan? Je werkte nota bene
bij een gemeente die mensen
met een beperking aan het werk
moet helpen.’
Wilma: ‘Nee, er is niets voor mij
geregeld. Het klopt dat wij inderdaad grotendeels afhankelijk
zijn van de gemeente. Maar het
lukt de gemeente lang niet
altijd om echt iets voor je te
doen. Je bent één van de velen
en gemeentes leggen de priori-
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teit vaak bij mensen die bijstand
ontvangen. Maar daarmee ben
ik niet geholpen, terwijl dat wel
zou moeten gebeuren.’
Kitty: ‘Zijn er andere oplossingen?’
Wilma: ‘Er zijn ook particuliere
organisaties die bemiddelen
tussen werkgevers en mensen
met een arbeidsbeperking. Maar
zij staan op afstand en kennen
mij niet persoonlijk, waardoor
het resultaat gering is. Ik ben
nu, vanuit mijn laatste baan, alweer bijna een half jaar aan het
solliciteren. En er is echt werk
zat, maar ik heb een dubbele
handicap en daarmee kost het
extra moeite en tijd om aan het
werk te komen.’
Kitty: ‘De FNV wil dat het kabinet geld vrijmaakt zodat de huidige SW-bedrijven omgevormd
kunnen worden tot Sociale
Ontwikkelbedrijven. Zodat deze
bedrijven beter in staat zijn om

‘Heel oneerlijk
om langs
de kant te
moeten staan’
mensen met een arbeidsbeperking te helpen aan een passende, betaalde baan. Wat vind jij
daarvan?’
Wilma: ‘Dat vind ik een heel
goed initiatief. Een Sociaal Ontwikkelbedrijf heeft de nodige
expertise in huis, staat dichtbij
en is er speciaal voor onze doelgroep. Het kan mij bijvoorbeeld
naar een baan detacheren. En
als die baan om welke reden
dan ook stopt, dan is het Sociaal
Ontwikkelbedrijf er als vangnet.
Zodat ik niet wéér thuis kom te
zitten, niet wéér opnieuw hoef
te beginnen en gewoon mijn
inkomen behoud.’
Kitty: ‘Er moet hoe dan ook
iets veranderen. Want net als jij

staan meer dan 100.000 mensen
met een beperking langs de
kant. Die moeten een wettelijk
recht op werk krijgen.’
Wilma: ‘Dat vind ik ook. Ik heb
veel kwaliteiten en kan écht van
toegevoegde waarde zijn. Maar
omdat ik in een rolstoel zit en
een vorm van autisme heb, kom
ik moeilijk aan werk. Potentiële
werkgevers en opdrachtgevers
zien dat blijkbaar niet echt zitten, terwijl ik gewoon afgestudeerd ben aan een hbo-opleiding
en dus net zo goed als ieder
ander mijn werk kan doen. Ik
heb alleen wat extra begeleiding
nodig. Het voelt heel oneerlijk
als je vanwege je handicap,
ondanks een diploma en mooie
talenten, toch extra lang langs
de kant staat en steeds maar niet
aan het werk komt.’

ARBEIDSBEPERKING

WILMA KIEFT

STEUN DE CAMPAGNE
De FNV wil druk op het kabinet uitoefenen om te investeren in Sociale Ontwikkel
bedrijven zodat mensen met een arbeidsbeperking een baan kunnen vinden. Via deze
bedrijven kunnen mensen met een arbeidsbeperking passend en duurzaam werken en
krijgen zij de mogelijkheid zich te ontwikkelen. De Sociale Ontwikkelbedrijven kunnen
een springplank zijn naar werk in het bedrijfsleven, maar ook een vangnet voor als dat
even niet lukt.
Vind jij ook dat Wilma en al die anderen recht hebben op werk?
Surf dan naar www.fnv.nl/rechtopwerk en geef hen je steun.
Hiermee steun je ook de campagne van de FNV voor een socialer Nederland.
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WERF EEN NIEUW
LID EN ONTVANG 10 EURO

Met ruim 1 miljoen leden is de FNV de grootste vakbond van Nederland. We zijn er voor iedereen die
werkt, werk zoekt, wil werken of gewerkt heeft. Je kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als je wilt.
Vul de antwoordkaart in of ga naar fnv.nl/werflid. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

DE VOORDELEN VAN HET FNV LIDMAATSCHAP

• Invloed op je arbeidsvoorwaaden
• Persoonlijk advies over jouw werk en inkomen
• Juridische hulp bij werk en inkomen

• Beroepsziekten en letselschade
• Weten wat er speelt in je sector
• Loopbaanadvies

• Gratis belastingservice
• Kortingen met Ledenvoordeel FNV
• Rechtsbijstandsverzekering op maat

JA, IK WORD LID VAN DE FNV !
NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO

PERSOONSGEGEVENS (INVULLEN IN BLOKLETTERS)
Achternaam:
Voornaam:

Voorletters:
Geboortedatum:

Straat:

m/v
Huisnummer:

Plaats:
Land:

(BETALINGS)GEGEVENS

Postcode:
Telefoon:

E-mailadres:

(WERK)SITUATIE

In dienst bij werkgever
Uitzendkracht

Ik geef toestemming aan de FNV om door middel van automatische
incasso de maandelijkse contributie (1) af te schrijven.
Ik betaal per acceptgiro ( meerkosten € 1,– per maand)

IBAN
Ik ontvang graag de voordelen van het Ledenvoordeel FNV
programma! Je ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief en 3 of 4
maal per jaar een partnermailing. We delen jouw gegevens NIET
met derden en uitschrijven kan via een link in de nieuwsbrief.
Ik stem in met de algemene voorwaarden van de FNV (2)

Zelfstandige/zzp-er
Student/scholier

Niet werkend
Gepensioneerd

Datum:
Handtekening:

Naam werkgever, (uitzend)organisatie of (eigen) bedrijf:

IK BEN AANGEMELD DOOR

(DE ‘WERVER’ ONTVANGT 10 EURO WERVERSPREMIE)

Adres:
Plaats:

Postcode:

Achternaam:
Voorletters:

Functie:

Lidmaatschapnummer:

Als uitzendkracht / zelfstandige / zzp-er werkzaam bij:

IBAN

Plaats:

Postcode:

Knip de bon uit en stuur hem in een envelop (postzegel hoeft niet)
naar: Contactcenter FNV, t.a.v. Ledenservice, Antwoordnr. 101,
3500 ZA Utrecht

(1) Bekijk de geldende contributiebedragen op: fnv.nl/contributie.
(2) Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemenevoor waarden voor de actuele versie. We
gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen.
Onderdeel van het lidmaatschap is dat wij je op de hoogte houden over vakbondswerk. Dit doen we per (digitale)post, telefonisch en andere
kanalen. Je kan je altijd uitschrijven.

18320 / LWLAZWN

Adres:

GEFIKST

FNV-leden roepen Eindhoven
tot de orde

‘MENSEN STAAN
IN DE KOU’
In Eindhoven komen zieken en
ouderen in de problemen doordat de
gemeente bezuinigt op huishoudelijke
ondersteuning. Drie FNV-leden schieten
de cliënten met succes te hulp.
TEKST BART SPELEERS ILLUSTRATIE GIJS KAST

De hoogbejaarde meneer Jaspers
(niet z’n echte naam) uit Eindhoven
heeft multiple sclerose (MS), zit in
een rolstoel en is incontinent. Z’n
vrouw heeft door ouderdom haar
zicht verloren. Het echtpaar Jaspers
woont nog thuis en krijgt zesenhalf
uur huishoudelijke zorg per week.
De thuishulp stofzuigt, maakt
de koelkast schoon, doet de was,
kortom: ze houdt de woning aan
kant.
Maar anderhalf jaar geleden start
de gemeente Eindhoven met nieuw
beleid: er worden geen ‘uren’ meer
toegekend, maar ‘taken’ om te
komen tot een schoon en leefbaar
huis. In de praktijk betekent dit
dat de hulp aan de familie Jaspers
wordt teruggebracht tot wekelijks
anderhalf uur. ‘Die tijd is veel te
kort voor de thuishulp om voor een
schoon huis te zorgen’, verzucht
FNV-lid Christ (73). ‘Ik zag dat de
woning van het echtpaar in hoog
tempo vervuilde. Schrijnend om
te zien.’

ZO MIN MOGELIJK UREN
Het sombere relaas van de familie
Jaspers staat niet op zichzelf. Na
de beleidswijziging komt bij de
FNV in Eindhoven de ene na de
andere klacht binnen. Van cliënten
én zorgpersoneel, dat kampt met
hogere werkdruk en begaan is
met de mensen. Voor iedereen die
thuishulp krijgt, blijkt de hulp
teruggebracht naar anderhalf uur
per week, ongeacht ziekte, leeftijd
of woonsituatie.
Het verminderen van het aantal
zorguren is een bezuinigingstrend
bij heel veel gemeenten. Zorg die
daardoor wegvalt, moet opgepikt
worden door familie, vrienden of
buren, maar wat als die er niet
zijn of het niet kunnen bolwerken?
Wat ook in het nadeel van de cliënt
werkt, aldus Christ, is het gevecht
tussen zorgaanbieders. ‘Dit zijn
ondernemers die in opdracht van de
gemeenten zorg verlenen. Zij willen
geld verdienen, en kennen daarom
zo weinig mogelijk zorguren toe.’

EEN TON AAN BOETES
Vanwege de klachtenstroom opent
de lokale FNV-werkgroep Sociaal
Beleid begin 2018 een meldpunt voor
gedupeerden en leggen Christ en twee
andere FNV-leden 170 huisbezoeken
af om problemen te inventariseren.
Daarna trekt de werkgroep samen
met seniorenorganisatie KBO Brabant
op tegen de gemeente Eindhoven
en maakt de FNV namens een paar
honderd leden bezwaar tegen de
urenvermindering. Er volgt een
gesprek met de wethouder en
Christ spreekt in bij de Eindhovense
gemeenteraad. ‘Maar de wethouder
zei dat ze weinig problemen zag’, zegt
de FNV’er. ‘De klachten werden van
tafel geveegd als “incidenten”.’ Afgelopen december komt naar buiten dat
Eindhoven een ton aan boetes heeft
betaald, omdat ze niet op de bezwaren
van de gedupeerden heeft gereageerd.
Weer spreekt Christ de gemeenteraad
toe, samen met acht cliënten die
hun verhaal doen over het gebrek
aan verzorging en verwaarlozing
van hun huishouden. ‘Dat was
indrukwekkend’, vertelt Christ. ‘De
gemeenteraad viel stil en maande
vervolgens de wethouder tot actie.’

FALENDE OVERHEID
De gemeente handelt nu de
bezwaren versneld af en kent in
veel gevallen meer zorguren toe.
Een aantal cliënten is nog niet
tevreden en stapt naar de rechter,
met hulp van een jurist. Christ:
‘Deze jurist heeft de afgelopen
twee jaren ook geprocedeerd voor
veel FNV-leden in onder meer
Amsterdam en Den Haag, en alle
zaken gewonnen. De rechters gaven
telkens aan dat cliënten voldoende
zorgondersteuning en maatwerk
moeten krijgen.’ De Eindhovense
FNV-werkgroep heeft ook minister
De Jonge van Volksgezondheid een
brief gestuurd over de gebrekkige
zorgtoewijzing. Christ: ‘Want er
moet echt iets gebeuren, dit is
niet houdbaar. Door een falende
overheid komen mensen in de
kou te staan.’
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SAMEN WERKT

RIK ULENAERS,
ALLROUND MONTEUR
‘Het is belangrijk dat wij elkaar
aanvoelen, dat kweek je door de
jaren heen. Het is aartsgevaarlijk
in een pitstraat als je niet uitkijkt.
Ons werk zorgt voor een instant
adrenalinekick, je wilt de pitstop
iedere keer sneller laten verlopen.’

STEF GOUMANS,
ALLROUND MONTEUR
‘Als nieuwkomer binnen het team is
het mooi in samenwerkingsverband
mijn verantwoordelijkheden
te kennen en te zien hoe dit
functioneert.’

‘HET IS AARTSGEVAARLIJK
IN EEN PITSTRAAT ALS JE
NIET UITKIJKT’
Ultieme samenwerking binnen een professioneel raceteam op Circuit
Zandvoort. Eric van den Munckhof rijdt mee in een BMW M4 in de
STWC-klasse, oftewel de Super Toer Wagen Cup. ‘Je bent als coureur
helemaal niets als het team niet goed functioneert.’

42 FNV MAGAZINE

ERIK VAN DE PAS, TEAMCOÖRDINATOR
‘Ik sta vóór de auto en let op of alle werkzaamheden
verricht zijn zodat de coureur de baan weer op kan.
Het is heel simpel: als wij niet samenwerken dan
duurt de pitstop te lang. Veel mensen denken dat
autoracen geen teamsport is, maar het is júist een
teamsport. Je doet het met elkaar.’

HENNIE BEKKERS,
ALLROUND MONTEUR
‘Er kan veel fout gaan tijdens een
pitstop, daarom zijn wij perfect
op elkaar ingespeeld. Als je goed
communiceert met elkaar, houd je
de veiligheid gewaarborgd.’

TEKST EN BEELD MIKE RAANHUIS

HOE ZIET JULLIE SAMENWERKING
ERUIT?
‘We laten de teamleden zo veel mogelijk
dezelfde handelingen verrichten op een
racedag. Dit werkt het snelste en het
prettigst, iedereen weet wat hij moet
doen. Sowieso beginnen we altijd met een
teambriefing. Iemand is verantwoordelijk
voor het tanken, voor de banden, voor
de engineering en de afstelling van de
auto, dat ligt aardig vast. Wij beschikken
in de pitbox bovendien over een online
verbinding met de auto. Zo kunnen we
heel vroeg zien of er iets mis is en dan
kan de auto vroegtijdig de pits in worden
geroepen. Vandaag rijden we vier uur in

totaal en dus zijn we met twee rijders
op Zandvoort. Maar soms rijden we
24 uursraces, dan zijn we met vier
coureurs. Voordat we van start gaan zijn
er al veel afspraken gemaakt met elkaar
om alles soepel te laten verlopen.’

IS ER NOG TIJD OM ALS TEAM
TE TRAINEN?
‘Tijdens de kwalificatie, dus voorafgaand
aan de race, oefenen we een banden- en
rijderswissel. Dit is essentieel. Een paar
seconden verlies in de pits moet je zien
terug te winnen op het circuit. Ook tijdens
de race is het team continu gefocust. Er
kan ieder moment iets misgaan waardoor

ik als rijder naar binnen moet. Denk
aan een lekke band, schade door een
aanrijding of iets met de motor. Wanneer
ik als coureur goed kan vertellen wat er
mis is, dan rennen de jongens in de pits
naar de trailer om onderdelen te halen
die dan klaarliggen voor de pitstop. Dat
is teambuilding in optima forma. Maar,
veiligheid gaat boven alles, altijd. Het
mooiste is wanneer je – zoals vandaag – als
eerste finisht en op het podium een beker
in ontvangst mag nemen. Dat is dan een
beloning voor het hele team. Je bent als
coureur namelijk helemaal niets als het
team niet goed functioneert.’
www.munckhofracing.nl
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QUOTES & POST VAN LEDEN

REACTIES
BURNOUT

EUROPESE
VERKIEZINGEN

Steeds meer werknemers, en vooral jongeren,
vrezen een burn-out. Toenemende werkdruk,
continu bereikbaar moeten zijn, bang zijn om te
klagen: het loopt veel mensen over de schoenen.
Edo Heeren
Tja maar als met name de jongeren zich niet
meer willen organiseren via de vakbeweging,
dan zoeken de werkgevers de randen op van de
Flexwet. Want geloof me maar, de werkgevers
zorgen wel dat ze goed georganiseerd zijn en
de werknemers zich steeds minder want met
name deze patatgeneratie denkt dat hij of zij het
alleen aan kunnen. De werkgevers lachen zich
te pletter.
Els Jong Baw
Er zit te veel haast in de wereld en dat is vooral
te merken bij de jongeren die aan het werk
zijn. Er moet veel gedaan in weinig tijd en dat
veroorzaakt stress onder de werkenden!
Ivo Mihaylov
Nog maar drie burnouts dan is het weer
zomervakantie.

Op 23 mei mogen we weer
stemmen. Op die dag kiezen we
een nieuw Europees Parlement.
Ver van je bed show? Juist niet.
Want het Europees Parlement
adviseert en beslist over zaken
die met jouw werk te maken
hebben.

LUCILLE WERNER
Ik wil u feliciteren met uw blad
FNV Magazine, ga zo door. Verder
hoop ik dat u succesvol bent
bij de onderhandelingen voor
een goed minimumloon, meer
vaste contracten vooral voor
jonge mensen die aan het begin
van hun carrière staan, een
rechtvaardig en goed pensioen
voor alle generaties. Als laatste
ondersteun ik de oproep van
mevrouw Werner om een minister
van Gehandicaptenzaken aan te
stellen!
Ed van Aalst

@FNV 1 mei
Laura werkt in Jeugdzorg. Ze kan geen goede zorg
leveren door bezuinigingen en aanbestedingswaanzin
en voeren actie voor goede cao en meer geld
#DagvandeArbeid
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Wil jij de redactie laten weten wat je
vindt? Mail dan naar redactie@fnv.nl.
Hieronder tref je een selectie uit
mail, sociale media en de ouderwetse
brievenbus. De redactie behoudt zich
het recht voor bijdragen in te korten.

Janny Bruinsma - van de Vegt
Het is gewoon een dictatorschap
aan het worden. Duitsland en
Frankrijk bepalen wat in andere
landen gebeurt. Tijd voor een
Nexit zodat wij weer bepalen
wat wij doen. Onze wetten, onze
regels.
Martin Janssen
Nog zo iemand die de gevolgen
niet begrijpt van een Nexit en
iets rond aan het schreeuwen
is. We zijn geen eiland. Mensen
die in de grensstreek wonen,
werken en winkelen vaak in het
buitenland. Mijn partner is een
Duitse en werkt in Duitsland. ik
ben een Nederlander en werk
in NL en we wonen in NL. Als
een Nexit komt dan hebben
we echt een probleem. Ook
weer wisselkoersen, weer
verschillende valuta’s. De haven
van Rotterdam kan sluiten, want
alles gaat dan naar Antwerpen en
Hamburg. Enorme werkloosheid
tot gevolg. NL is een handelsland.

BEDRIJFSUITJE

EN BEDANKT
BABYBOOMERS
Aangezien we drie maanden
lang dag in dag uit in het
hospice verbleven was het
er niet van gekomen om op
die misselijke opmerking van
mevrouw Frederieke Hegger
uit FNV Magazine 1 te reageren
(Flexwerk houdt millennials
gevangen, pag. 6). Al die dagen
had ik de desbetreffende pagina
open op tafel laten liggen omdat
ik het nodig vond om toch eens
even bij haar verhaal te komen
halen betreffende: ‘Maar ouderen
staan en stonden er in Nederland
goed voor, […]’
Ja, ook ik ben een van die
babyboomers en heb na een
45-jarig arbeidsverleden zo
geboft dat ik dan toch iedere
maand zo`n 480 euro te kort kom
en op mijn 72-jarige leeftijd dus
naar de voedselbank moet. Ja
mevrouw Hegger niet iedereen
is in de gelegenheid geweest
te kunnen studeren als u om
daarna zo`n succes te hebben
als u. Een elektromonteurtje
dat waarschijnlijk volgens u als
minderwaardig wordt gezien,
zal na zijn 65ste weinig of niets
te makken hebben begrijpt u?
En zeker wanneer deze alsmaar
door pech achtervolgd wordt.
Had liever gezien dat al die pech
eens beter zou worden verdeeld.
Jazeker zijn ervan die boomers
die het aardig doen maar dus
niet allen. Bovendien hebben de
meesten zich daar ook 45 jaar
voor ingezet begrijpt u?
Charles Stoutjesdijk

Met je collega’s naar de sauna, line dancing, varkens
masseren, of een workshop ‘doelen stellen met
koeien’. Of met z’n allen naar de Toppers...De
mogelijkheden voor gruwelijke bedrijfsuitjes zijn
eindeloos. Wie weet er nog een ergere?
Joyce Doets
Schapen hoeden. Bierfietsen, Djembe spelen,
torens bouwen en de langste aardappelschil
schillen en samen stamppot maken, samen op een
tandem en iets met een kompas... weet je er nog
meer?
Patricia Immerzeel
Hahaha jaaa klootschieten!!
Jan Tieman
Ik ga voor varkens masseren

@FNV 1 mei
Meer FNV wil graag
goede supermarktcao
MET vaste
contracten en zekere
uren, OOK bij Picnic,
zegt Karoline
@FNV 1 mei
Vanaf volgend
jaar hebben alle
schoonmakers op
#DagvandeArbeid
vrij, daar hebben
ze met FNV voor
geknokt, zegt Kadija.
Ze hebben flinke
loonsverhoging van
3,8 procent voor
elkaar, bovendien.

EN BEDANKT
BABYBOOMERS (2)
Wat mij stoort in veel artikelen in FNV Magazine
is het onderwerp babyboomers en hun financiële
positie. Er wordt altijd gesproken over de
ouderen met een eigen woning die daardoor
beter af zijn en dus een lekker leven hebben.
Dat zal zo zijn, maar waar blijven de ouderen die
wonen in een sociaal huurhuis, leven van AOW
met een klein pensioen en daardoor buiten alle
toeslagen vallen? Dit is ook een grote groep,
die het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar
te knopen, maar wel wordt vergeleken met de
eigen- woning-bezitters. En nu niet aankomen
met ‘daar hebben ze hard voor gewerkt’, want
dat hebben deze mensen ook gedaan. Hier moet
politiek gezien meer aandacht voor komen, maar
zeker ook actie voor ondernomen worden.
Paul Verhoeven
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op zonnepanelen

Wek zelf groene stroom op met zonnepanelen!
Krijg als FNV-lid exclusieve korting op zonnepanelen via Greenchoice. Ontvang bij 4 tot 10 panelen
€ 75,- korting en bij 11 tot 40 panelen maar liefst korting € 225,-. Met deze hoogwaardige
zonnepanelen wek je voortaan je eigen stroom op en verlaag je je energiekosten.

Waarom juist nu zonnepanelen?
• Tijdelijk scherp Ledenvoordeel FNV
• Vele malen hoger rendement dan huidige spaarrente
• Stijlvolle panelen met opbrengstgarantie

Benieuwd of jouw dak geschikt is? Doe de gratis dakscan op
www.greenchoicezon.nl/fnv en ontdek in 1 minuut wat
zonnepanelen jou kunnen opleveren. Deze actie loopt tot 8 juli 2019.

PUZZEL

PUZZEL EN WIN!

Plaats de gevonden woorden in het kruiswoorddiagram. Vul
vervolgens de letters in in de gelijkgenummerde vakjes in de
oplossingsbalk onder het diagram en ontdek zo de oplossing.

HORIZONTAAL

VERTICAAL
2 rund – 3 opschorting – 4 eeltachtige uitwas – 5
en omstreken (afk.) – 6 rivier in Utrecht – 7 zweten
– 8 rugbeentje – 9 loot – 10 Rally Sport (afk.) – 11
beest – 12 vogel – 13 United Nations (afk.) – 14
vriend – 17 afmeting – 19 deel van een provincie – 21
sprookjesfiguur – 23 voorzetsel – 25 nachtgewaad
– 26 werkplaats voor schepen – 28 loofboom – 29
oude munt – 31 demonstrant – 32 stil, kalm – 35
internationaal (afk.) – 36 cilinder – 39 mergpompoen
– 42 werelddeel – 44 gevaarlijk – 46 verhoogde
toon – 47 respect – 49 tien (Eng.) – 50 belangrijke
gebeurtenis – 52 elpenbeen – 55 zich verbijten – 57
moeder – 59 slot – 60 schenkgerei – 61 collectieve
arbeidsovereenkomst (afk.) – 62 kledingstuk – 64
zangstem – 66 winstgevend – 67 persoonlijk vnw. –
68 voorzetsel – 69 slampamper – 73 influenza – 76 lid
van de Eerste Kamer – 77 voor – 79 plaats in Drenthe
– 80 land in Afrika – 82 aarden kruik – 84 werk – 87
roeiklamp – 89 model – 90 huid – 91 lange mantel met
kap – 92 jongensnaam – 94 snelle loop – 96 oneerlijk
– 99 opiniepeiling (Eng.) – 102 kip – 103 tijdperk –
106 persoonlijk vnw. – 107 moeder – 108 soortelijk
gewicht (afk.) – 110 haaibaai.

VDM PUZZELS/DOUWE VAN DER MEULEN
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platte zeevis – 64 onbeschaafd mens – 65 torso – 66
plaats in Brazilië – 68 deskundige – 70 roem – 71
kever – 72 plaats op Ameland – 73 bittere stof – 74
streling – 75 Nederlands Kampioenschap (afk.) – 76
kuur,gril – 78 medelijden – 81 latest estimate (afk.)
– 82 suikerbiet – 83 open plaats in het bos – 85
oplosmiddel – 86 belofte – 88 Egyptische godheid
– 90 sloopgereedschap – 93 onvriendelijk – 95
Germaanse volksstam – 97 viskaar – 98 trappelen van
ongeduld – 100 oude stofmaat – 101 hoeveelheid
– 102 bosplant – 104 tot nu toe – 105 momenteel –
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– 111 denkvermogen – 112 toiletartikel.
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WIN!
1X

€ 100,-

Onder de goede inzenders worden zes
prijzen verloot: een hoofdprijs van
€ 100, twee prijzen van € 75 en drie
prijzen van € 50. De oplossing van de
puzzel afgedrukt in FNV Magazine
1-2019 was KINDERARBEID.
WINNAARS
€ 100: K. Mennenga uit St. Annaparochie;
€ 75: T. Vyge uit Oene en C. Torenbos
uit Zevenbergen; € 50: A. Dickhoff uit
Beesterzwaag, D.H. Poelstra uit Marrum

2X

€ 75,-

3X

€ 50,-

en J. Janssen uit Duiven. De prijswinnaars
krijgen persoonlijk bericht.
Stuur de oplossing van deze kruiswoord
puzzel op een kaart of briefkaart (niet
in een envelop) voor 19 juli 2019 naar
Redactie FNV, Postbus 9208, 3506 GE
Utrecht met vermelding van jouw naam,
lidmaatschapsnummer en adres. Of mail
jouw oplossing met deze persoonlijke
gegevens naar puzzel@fnv.nl.
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SERVICE

ZO WERKT DAT
Vragen over werk en inkomen? Of het nu gaat over je
lidmaatschap, beëindigingsovereenkomsten, wachtdagen
bij ziekte – je vindt het allemaal op www.fnv.nl.

Johan Krol – bedrijfsverzorging
06-20283577
fnvjohankrol@outlook.com

ER ZIJN TWEE SOORTEN:

Bovenwettelijke vakantiedagen
Vaak heb je recht op extra vakantiedagen
boven op je wettelijke dagen. Die extra dagen
worden afgesproken in je cao, contract of
bedrijfsreglement. Dit zijn je bovenwettelijke

Kaderleden uit verschillende
sectoren vormen de redactieraad
agrarisch/groen. Die adviseert over
artikelen en evalueert de inhoud.
Suggesties?
Neem contact op met:

VAKANTIEDAGEN
Wettelijke vakantiedagen
Ieder jaar heb je recht op minimaal 4 keer je
wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werk je 40
uur per week? Dan heb je dus recht op 160 uur.
Dat zijn 20 vakantiedagen. Dit zijn je wettelijke
vakantiedagen.
Je wettelijke vakantiedagen zijn volgend jaar nog
6 maanden geldig. Daarna vervallen ze. Je moet
dus de dagen die je dit jaar opbouwt vóór 1 juli
volgend jaar opnemen. Wettelijke vakantiedagen
mag je niet laten uitbetalen.

REDACTIERAAD

Sander Niessen – dierhouderij
06-51645133
sander.jam@live.nl
Marian Putter – veilingen
06-41483080
marian.putter@gmail.com

vakantiedagen. Werk je 40 uur per week en
krijg je 25 vakantiedagen? Dan heb je dus 20
wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.
Wil je je bovenwettelijke vakantiedagen
opsparen? Dat kan! Je bovenwettelijke
vakantiedagen zijn 5 jaar geldig. Daarna vervallen
ze. Bovenwettelijke vakantiedagen kun je laten
uitbetalen.

Brahim Rezziki – zaadsector
06-46963404
brahim925@hotmail.com
Jos Roberts – bedrijfsverzorging
06-10762686
jos.roberts@tiscali.nl
Corry van Velzen – glastuinbouw
06-42941990
vanvelzencorry@gmail.com

ZO VRAAG JE VAKANTIE AAN:
Wil je op vakantie, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat
weten wanneer en hoelang je op vakantie wilt. Je werkgever heeft 2 weken de tijd
om je aanvraag goed te keuren.
Mag je baas jouw aanvraag weigeren?
In sommige situaties mag je werkgever jouw
vakantieaanvraag weigeren. Hij mag alleen
weigeren als het bedrijf vanwege jouw verlof in
grote problemen komt. Hij moet zijn weigering
altijd goed motiveren. Doet hij dat niet? Vraag dan
schriftelijk om opheldering.
Je baas heeft twee weken de tijd om jouw
vakantieaanvraag te weigeren. Weigert hij je
vakantie meer dan twee weken na jouw aanvraag?
Dan mag je gewoon op vakantie in de periode die
je hebt aangevraagd.

Mag je baas jouw vakantie intrekken?
Het kan voorkomen dat je werkgever jouw al
goedgekeurde vakantie intrekt. Dit mag als het
bedrijf vanwege jouw verlof in grote problemen
komt. Heb je al een vakantie geboekt en moet
je toch komen werken? Dan kan je werkgever
opdraaien voor de kosten die je al gemaakt hebt.
Lees meer op www.fnv.nl/vakantie

VRAGEN over het magazine? Mail naar redactie@fnv.nl of bel (088) 368 0 368 (ma t/m vrij 8.30-17.30 uur).
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DAAROM

‘WAAROM ZOU JE
HET NIET DOEN?’
HERMAN SMEETS (66) is controller P&O bij Hago en
komt op voor de belangen van schoonmakers in het
pensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.
Waarom? Vijf redenen.
TEKST MARCO VAN MOORT BEELD VINCENT V/D HOOGEN

1

IETS DOEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ

‘Ik ben in 1987 lid geworden van de FNV, omdat ik vind dat
je iets voor de maatschappij moet doen. In 2003 werd ik
gevraagd voor wat nu het verantwoordingsorgaan is van het
pensioenfonds. Je controleert daar eigenlijk wat het bestuur
doet. Maken ze de juiste keuzes? Want het is wel ons
geld dat ze beheren.’

2

PENSIOEN IS JOUW GELD

‘Ik ga dit jaar zelf met pensioen, dus iemand moet mij
vervangen in het verantwoordingsorgaan. Zou mooi zijn als
dat een jongere is. Pensioen is leuk en belangrijk. Je moet
begrijpen dat pensioen uitgesteld loon is. Het lijkt nu nog ver
weg, maar het is jouw geld. Daar wil je zelf invloed op hebben.’

3

SPAARPOT

‘Je werkt eigenlijk een dag per week voor je pensioen. Het is
je grootste spaarpot, omdat je spaart op een manier die je
alleen nooit zou kunnen. Ik vertel dat aan iedereen, het is
echt mijn stokpaardje.’

4

CARRIÈREMOGELIJKHEDEN

‘Iedereen kan in het verantwoordingsorgaan, als je maar
wilt leren. Het pensioenfonds zorgt voor opleiding. Dat
kan je helpen in je carrière. Ik heb zelf zoveel geleerd van
mijn werk voor het pensioenfonds. Als je in kennis over
pensioenen investeert, levert dat altijd wat op. Waarom zou
je het niet doen?’

5

ACTIE

‘Ik ben solidair met de strijd van de schoonmakers, al heb
ik zelf nooit mee gedaan aan acties. Het wordt anders als
ze aan onze pensioenen komen. Als ze dat doen, dan sta ik
vooraan op de barricades.’

In het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf komen twee plekken vrij.
Dit jaar een en volgend jaar nog een. Wil je, net als Herman,
opkomen voor de belangen van schoonmakers in het
pensioenfonds? Neem dan contact op met Renate Bos
van FNV Schoonmaak: renate.bos@fnv.nl.
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