
WIJ ZIJN ER 
WEER!

VAKBONDSGROEP
FNV TAXI NOORD-WEST
WAT DOEN WIJ?
Wij zijn er om vragen te beantwoorden over de CAO taxivervoer en het 
ondersteunen van collega’s bij problemen op de werkvloer.

TAXI

 Heb jij geen rooster?
 Worden je uren niet goed uitbetaald?
 Krijg je geen ziektegeld uitbetaald?
 Heb je vragen over de OPOV-regeling?

Of spelen er andere problemen bij jou op de werkvloer?

Mail ons! fnvnoordwest@gmail.com

fnv.nl



WE STELLEN ONS EVEN VOOR:

Fred Spaansen
Ik werk bij Noot personenvervoer en rij groepsvervoer van 
en naar dagbestedingen. Dit werk doe ik al bijna 12 jaar.
Al sinds 2013 actief in de kadergroep, omdat het 
belangrijk is dat onze belangen vertegenwoordigd worden.
Zonder kadergroep worden een aantal zaken automatisch 
ingevuld en dat is niet altijd in je voordeel. Met een 
kadergroep krijg je grip op de werk. Hoe meer leden, hoe 
beter. Dan zijn we nog representatiever. Jouw mening telt.

Hugo Kuijper (36 jaar)
Ik ben sinds 2003 chauffeur en werkzaam bij A-Tax 
de Vries personenvervoer. Ik ben bekend met alle 
vervoersvormen binnen de taxibranche.
Waarom kaderlid? Omdat ik vind dat er nog heel veel mis is 
in de taxibranche. En dat moet anders.

Jos Koek
Ik werk al 14 jaar met veel plezier op de regio taxi.
Als kaderlid wil ik de irritaties op de werkvloer 
bespreekbaar maken. Zo lossen we problemen op of 
voorkomen we zelfs dat die ontstaan.   



Erik. R. Pool (58 jaar)
Ik ben 28 jaar werkzaam als taxichauffeur en al 18 jaar 
kaderlid bij de FNV. 
Ik ben begonnen bij Erven Jan de Boer Taxi waar ik ruim 
20 jaar met heel veel plezier gewerkt heb. Ik ben daarna 
door overname bij Connexxion terecht gekomen en heb 
daar 6 jaar gewerkt en tegenwoordig ben ik via overname 
aanbesteding Amsterdam werkzaam voor RMC.

Tamara Schrama (41 jaar)
Ik ben 5 jaar werkzaam in de taxibranche (bij verschillende 
bedrijven) en alweer 4 jaar actief als FNV kaderlid. 
Dit doe ik vooral om collega’s te (onder)steunen met het 
krijgen waar ze recht op hebben.

Anita Kriebel (57 jaar)
Ik woon in Alkmaar en werk ruim 10 jaar als taxichauffeur 
in het WMO-vervoer bij Connexxion en heb een 
contract voor 32 uur. Ik heb een paar jaar geleden de 
kaderopleiding gevolgd en vind het erg leuk om voor de 
bond actief te zijn!

Natasha van der Plaat
Ik ben bijna 12 jaar werkzaam in het zorgvervoer. 
Dit doe ik met heel veel plezier en passie. Ik heb binnen 
het zorgvervoer van alles gereden en voor verschillende 
bedrijven. Kaderlid zijn doe ik omdat ik graag wil dat we 
samen krijgen waar we recht op hebben en vooral dat de 
veiligheid in het vervoer wordt gewaarborgd. Door teveel 
werkdruk wordt hier vaak te weinig mee gedaan. 



VAKBONDSBESTUURDER FNV TAXI

Beste mensen,

Mijn naam is Amrit Sewgobind. Ik ben in 2009 bij FNV 
begonnen als jurist, heb van 2014-2018 gewerkt bij team 
cao-naleving en werk sinds 2019 bij FNV Taxi in de regio 
Noordwest. 

Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken en ervoor te 
zorgen dat het mooie werk in de taxisector ook mooi blijft, 
met voldoende zekerheid, inkomen en waardering. 

Samen staan we sterk!

INLOOPSPREEKUUR
Wil je naar ons inloopspreekuur komen of gebeld worden.
Mail het ons. fnvnoordwest@gmail.com

190301

WORD LID! 
SAMEN VOOR EEN STERKERE SECTOR

Ga naar fnv.nl/lid worden


