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BELANGEN WERKNEMERS 
TRANSPORT & LOGISTIEK  
TIJDENS CORONA-CRISIS 

 
 
 
WERK EN INKOMEN TIJDENS CORONA  

T 

 
De corona-crisis heeft een enorme impact op 
onze sector. Op de bedrijven én op jullie als 
werknemers. We vernemen graag hoe dat in 
de dagelijkse praktijk eruit ziet. 

WERK, INKOMEN EN VEILIGHEID 
Door de actuele ontwikkelingen en de impact op de sec-
tor, kan het niet anders dan dat we als FNV met man en 
macht blijven inzetten op het behoud van  
werkgelegenheid in de sector, een stabiel inkomen, het 
voorkomen van faillissementen en jullie veiligheid op het 
werk.  
Een cao om volop te kunnen inzetten op naleving.  
Monitoren op naleving van het veiligheidsprotocol.  
Inzetten op goede afspraken om de impact van deze crisis 
zo klein mogelijk te houden.  

IMPACT OP WERKNEMERS IN BEELD 
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat ons te doen 
staat, is het belangrijk te weten welke impact de crisis 
heeft op de werknemers in onze sector. Dit brengen we de 
aankomende weken in kaart door een aantal enquêtes uit 
te zetten op actuele thema’s in deze tijd; namelijk werk en 
inkomen, vakantiegeld, verlofdagen en veiligheid.  

ENQUETES  

FNV TRANSPORT & LOGISTIEK 

20 MEI 2020 

NIEUWSFLITS 
Het is mogelijk om met regelmaat op 
de hoogte te worden gehouden over 
de ontwikkelingen. Meld je aan via: 
https://www.fnv.nl/corona/corona-
nieuwsflits-aanmelden# 

MISSTANDEN MELDEN 

Maak je misstanden mee, die wellicht 

ook te maken hebben met corona? 

Meld deze: 

E-mail:    transport@fnv.nl 

Telefoon:  0800 0225022 

VRAAG EN ANTWOORD  
SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK 
Voor alle vragen vanuit onze eigen  
sector rondom Corona, arbeidsvoor-
waarden, hygiëne en arbo: 
www.fnv.nl/corona-tl  

 

https://www.fnv.nl/corona/corona-nieuwsflits-aanmelden
https://www.fnv.nl/corona/corona-nieuwsflits-aanmelden
mailto:transport@fnv.nl
http://www.fnv.nl/corona-tl


 

 
 

 

 

De uitkomsten van de enquêtes worden gebruikt om 
jullie belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 
Jouw inbreng en die van jouw collega’s zijn dus van 
groot belang voor ons! Vul de enquêtes in en deel deze 
ook met je collega’s.  

WERK EN INKOMEN 
Tot 3 juni staat het thema werk en inkomen centraal. 
Welke impact heeft de crisis op jouw werk, jouw  
inkomen en jouw blik op de toekomst? Werk je wellicht 
in 1 van de cruciale deelsectoren zoals winkeldistributie, 
pakketbezorging of afvalverzameling en draai je meer 
uren? Of werk je in bijvoorbeeld de sierteelt of het con-
tainervervoer en heeft het wegvallen van werk conse-
quenties gehad voor jou en je collega’s?  
Welke maatregelen heeft jouw werkgever genomen?  
 

Laat het ons weten door voor 3 juni de enquête werk en 
inkomen in te vullen op:  

https://nl.surveymonkey.com/r/transport-corona 

 

Benieuwd naar de uitkomsten?  
Deze worden gepubliceerd op www.fnv.nl/transport  
STAY SAFE! 
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