
Editie 16  | november 2022

       1

NIEUWSFLITS
SOCIALE ONTWIKKELBEDRIJVEN

al moeilijk, maar is nu voor vele van jullie echt 
niet meer te doen.Daarom hebben wij een 
petitie opgesteld met daarin 2 eisen:      
• dat alle lonen in de cao SW en de cao Aan 

de slag op 1 januari 2023 evenveel omhoog 
gaan als het wettelijk minimumloon;

• dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat 
van 10 naar 21 cent per kilometer (de fiscaal 
maximale vergoeding per 1 januari). 

Teken deze petitie op www.fnv.nl/petitieso
Deze petitie wordt ook via de Bedrijfsleden
groepen (BLG) en de contactpersonen in 
papieren versie verspreid zodat iedereen deze 
kan ondertekenen. Zorg ook dat jouw directeur 
gaat tekenen en maak daar een foto van! 

Verder zullen de actieve kaderleden weer 
spreekuren en zichtbaar heids acties organiseren 
om vragen van leden en nietleden te 
beantwoorden. Ook gaan we iedereen weer 

Het is alweer een 
tijdje geleden dat ik 
een voorwoord heb 
geschreven in deze 
nieuwsflits. Voor degenen 
die me nog niet kennen, 
ik ben Jan Braem en sinds 
2015 voorzitter van onze 

mooie branche Sociale Ontwikkelbedrijven. 
Ik ben 61 jaar, getrouwd met Martine en mijn 
dochter Esra is alweer 22 jaar.

In wat voor tijd leven we! We hebben nog 
steeds te maken met de coronapandemie en 
er is een oorlog in Europa waar we allemaal 
de gevolgen van merken. We zitten middenin 
een koopkracht en energiecrisis. De kosten 
voor het dagelijks leven rijzen de pan uit. 
Rondkomen met je loon uit de cao Sociale 
Werkvoorziening of de cao Aan de slag was  

ER IS NOG VEEL TE DOEN IN ONZE BRANCHE!

DE FNV KOMT BINNENKORT 
NAAR JE TOE: DOE JIJ OOK 
MEE AAN ACTIES?

LOPENDE CAO’S EN GEEN GELD (?)
Lastig is dat de cao SW en de cao Aan de slag nog niet zijn afgelopen. We zijn dus eigenlijk nog niet ‘’aan de 
beurt’’ om nieuwe, betere afspraken te maken. Toch willen we dat tussentijds wel doen. Wij willen: 

• dat per 1 januari 2023 niet alleen het minimumloon, maar alle lonen in de cao SW en de cao 
Aan de slag met 10% omhoog gaan;

• dat de reiskostenvergoeding stijgt van 10 naar 21 cent per kilometer.

De werkgevers (gemeenten en SWbedrijven) zien de problemen ook. Maar zij zeggen geen geld te hebben. 
Wij vinden dat ze dan beter hun best moeten doen om dat geld van het kabinet te krijgen! We hebben 
besloten om ze daarbij te helpen. Daarom gaan we als caopartijen samen naar minister Schouten.  

ACTIES NODIG
Maar met praten alleen gaan we het niet redden. De landelijke kaderleden 
hebben daarom besloten dat we in actie moeten komen. We beginnen klein, 
waarbij we de werkgevers en minister Schouten nog een keer heel duidelijk gaan 
maken hoe hoog de nood is. En we zijn een petitie gestart. Die kun je vinden op 
www.fnv.nl/petitieso. Of scan deze QR code:

 
 
Vind jij ook dat alle lonen met 
10% moeten stijgen? En dat de 
reiskostenvergoeding nodig 
omhoog moet? Doe dan mee en 
teken de petitie! En vraag dat ook 
aan je collega, ook al is hij of zij 
geen lid van de FNV.  
 
Als we daarna echt indruk willen 
maken met onze acties, is het 
nodig dat er steeds meer mensen 
gaan meedoen. Daarom gaan 
onze bestuurders en kaderleden 
de komende maanden weer de 
bedrijven in om te horen wat jullie 
ervan vinden. Onze oproep:  

helpen met het invullen van de papieren voor 
de werkgevers bijdrage en het belasting
voordeel van de vakbondscontributie.

Eind van het jaar organiseren wij weer 
een grote landelijke kaderdag met onder 
andere de uitreiking van de Jo Vaessen FNV 
Vakbondsprijs 2022. Ken jij een kaderlid dat 
al langjarig actief is of het afgelopen jaar een 
heel bijzondere prestatie heeft geleverd? 
En waarvan je vindt dat hij of zij de FNV Jo 
Vaessen Award 2022 verdient? Laat het ons 
dan weten via wsw@fnv.nl

Allemaal succes met je vakbondsactiviteiten 
en wellicht zien we elkaar op een bijeenkomst!

Jan Braem
Voorzitter branche Sociale 
Ontwikkelbedrijven

Onze voorzitter, Jan Braam schreef het al in zijn inleiding: de FNV maakt zich 
grote zorgen over de enorm gestegen prijzen. Het kabinet komt nu wel met 
maatregelen, maar dit zal voor veel van onze leden niet voldoende zijn.  
Er moet NU iets gebeuren!

SLUIT JE AAN  

EN DOE MEE! 
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IN GESPREK 
MET...

KADERLID MICHAEL

WIE BEN JE? 
Ik ben Michael Steffin
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij WOZL / 
WSP Parkstad.
WAT VOOR WERK 
DOE JIJ? Ik ben 
gedetacheerd naar de 

gemeente Simpelveld als groenvoorziener.  
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik ben 
lid van de FNV omdat ik dat belangrijk vind. De 
bond zorgt ervoor dat wij als SWmedewerkers 
een cao blijven houden. 
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, 
WAT DOE JE ZOAL? Ja, ik ben ook kaderlid en 
doe verschillende taken binnen de FNV. Ik zit 
in de bedrijfsledengroep. Daarnaast zit ik in 
het Limburgs platform. Ook zit ik nog in het 
LAC van het pensioenfonds PWRI. Ik doe deze 
werkzaamheden graag om anderen en ook 
mij zelf op de hoogte te houden van de stand 
van zaken binnen de SW. Ik zit ook nog in de 
ondernemingsraad van WOZL / WSP Parkstad. 

KADERLID NELLY

WIE BEN JE? 
Ik ben Nelly van Dam  
en ik ben 61 jaar.
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij Senzer in 
Asten.
WAT VOOR WERK  
DOE JIJ? 

Ik doe productiewerk.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik vind 
dat werknemers inspraak moeten hebben. 
Daarom ben ik lid geworden.
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, WAT 
DOE JE ZOAL? Ik zit in de bedrijfsledengroep 
(BLG) van Senzer. Ooit heb ik gesproken op 
een hele drukke manifestatie in Eindhoven. 
Ik vond het leuk om te doen, maar ik was wel 
erg zenuwachtig.

KADERLID WIM

WIE BEN JE? 
Mijn naam is Wim 
Hermsen.
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij NLW 
groep, locatie Venray.
WAT VOOR WERK 
DOE JIJ? Ik ben 

medewerker gebouwbeheer/onderhoud.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik ben 
lid van de FNV omdat ik het belangrijk vind 
dat er goede caoafspraken zijn en we later 
een goed pensioen hebben. Als het nodig 
is, weet ik dat ik bij de FNV kan aankloppen 
voor advies.
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, 
WAT DOE JE ZOAL? NLW kent roerige tijden. 
Ik vind het belangrijk om mijn collega’s 
van de juiste informatie te voorzien en ze 
hierin te begeleiden. Verder ben ik actief 
als vicevoorzitter van de bedrijfsledengroep 
(BLG) NLW groep. Ik ben ook vicevoorzitter 
van de ondernemingsraad. Verder ben ik 
nog actief in de Venrayse politiek voor de 
SP. Dit alles doe ik met heel veel passie en 
plezier om met z’n allen te proberen om een 
mooie samenleving te hebben en te mogen 
behouden.

KADERLID ELS

WIE BEN JE? 
Ik ben Els Lemmen, 
61 jaar en ik woon in 
Helmond. 
WAAR WERK JE? 
Ik ben via Senzer 
gedetacheerd bij Aqua 
Assistance in Helmond.

WAT VOOR WERK DOE JIJ? Ik doe 
administratief werk.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik 
kom uit een vakbondsgezin. Mijn vader 
was al kaderlid en zelf ben ik lid sinds mijn 
18e. Het is belangrijk om als werknemer 
vertegenwoordigd te worden door een 
vakbond. De vakbond zorgt voor een goede 
cao en biedt hulp bij vragen en/of problemen 
over je werk, waardoor je prettig kan werken.
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV,  
WAT DOE JE ZOAL? Ik ben de secretaris van 
de BLG Senzer in Helmond en ik zit voor de 
FNV Helmond de Peel in de groep Belangen 
Sociaal Beleid. Op beide manieren probeer ik 
invloed te hebben op het werk en het sociale 
beleid van Helmond. Dit kan ik uiteraard niet 
alleen, maar doe ik samen met anderen en 
met hulp van de bestuurders van de FNV.

KADERLID PAUL

WIE BEN JE? Ik ben Paul Stoppelenburg, 53 jaar en woonachtig  
in Meppel. Sinds 2002 getrouwd met Kirsten.
WAAR WERK JE? Ik werk sinds december 1997 bij 
Werkvoorzieningsschap Reestmond in Meppel.
WAT VOOR WERK DOE JIJ? Ik ben medewerker financiële 
administratie. Ik houd mij bezig met het verwerken van 
inkoopfacturen, bijwerken van de banken, doen van de betalingen 
en het versturen van de uitgaande facturen en aanmaningen. 

Daarnaast verricht ik nog wat hand en spandiensten voor het magazijn en de 
metaalafdeling.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik ben ooit eens in contact gekomen met een kaderlid 
en daarna lid geworden van de FNV. Ik vond en vind dat je als werknemer vanzelfsprekend 
lid bent van de vakbond die namens jou de arbeidsvoorwaarden en belangen behartigt. 
Daarbij is het werk van de FNV heel belangrijk gebleken voor het behoud van de positie van 
WSW, maar ook waar Beschut Werken zich nu bevindt. Ook in de toekomst zal dit hard nodig 
zijn omdat er nu veel maatschappelijke problemen zijn. 
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, WAT DOE JE ZOAL? Sinds 10 jaar ben ik in 
verschillende kaderfuncties actief voor de FNV. Ik ben secretaris van de bedrijfsledengroep 
(BLG) Reestmond vanwaar ik de meeste activiteiten regel. Vandaaruit ben ik de 
afgevaardigde naar het regioplatform Noord. Landelijk ben ik vanuit Noord (provincie 
Drenthe) lid van de LACSOB, waarbinnen ik deel uit maak van het Dagelijks Bestuur. 
Namens de FNV ben ik lid van de ondernemingsraad waarvan de laatste 4 jaar voorzitter. 

Dit is Rob Sangers en een CNV-kaderlid, 
die de laatste nieuwsflits van de FNV in 
ontvangst neemt. Rob werkt bij Fermwerk 
en zit namens de provincie Utrecht in het 
LAC om het Branche bestuur te kunnen 
adviseren. Rob is al sinds 2013 kaderlid van 
de FNV en is ervan overtuigd dat je samen 
sterker staat en zo is het! Juist nu!
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KADERLID HUB

WIE BEN JE? 
Ik ben Hub Vluggen.
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij WSP 
Parkstad.
WAT VOOR WERK  
DOE JIJ? Mijn werk 
bestaat uit het 

bege  leiden van mensen die op een andere 
manier stuk gelopen zijn in hun werk of hun 
werkomgeving.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik ben 
lid geworden om een bijdrage te leveren voor 
onze leden. En de FNV kan het verschil maken. 
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, 
WAT DOE JE ZOAL? Ik doe verschillende werk 
zaamheden. Zo ben ik meer dan 40 jaar lid van 
de ondernemingsraad, voorzitter van de BLG
groep, vice voorzitter van het platform Limburg 
en voorzitter van de FNV Parkstad lokaal.

KADERLID MAARTEN

WIE BEN JE? 
Ik ben Maarten Meijs.
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij Westrom in  
de Groenvoorziening.
WAAROM BEN JE LID  
VAN DE FNV? 
Ik ben lid van de FNV omdat ik  

heel veel dingen zag die niet goed liepen op mijn werk.
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, WAT DOE JE ZOAL?  
Door met mijn collega’s in gesprek te gaan, probeer ik dingen op te lossen.  
Ik ga graag naar het platformoverleg en probeer te helpen daar waar ik kan. 

KADERLID MARJA

WIE BEN JE? 
Ik ben Marja Huibregt 
van Helden.
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij Midzuid in 
Oosterhout.
WAT VOOR WERK  
DOE JIJ? Productie

werk en ik help een leidinggevende. En ik leid 
een groep mensen met werk aansturen.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik ben  
ooit gevraagd door iemand en leek me toen  
een goed idee. Ik heb er nooit spijt van gehad.
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, 
WAT DOE JE ZOAL? Ik ben voorzitter van de 
bedrijfsledengroep (BLG) van de FNV bij ons 
bedrijf. En ik steun de mensen bij de vragen  
die ze hebben en probeer ze verder te helpen.  
Ik zit ook in de ondernemingsraad.

KADERLID HARRIE

WIE BEN JE? 
Ik ben Harrie van Tuijn, 
65 jaar.
WAAR WERK JE? 
Ik werk bij Ergon 
Eindhoven.
WAT VOOR WERK  
DOE JIJ? Ik werk op de 

grafische afdeling (Digiprint).
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV? Ik wilde 
vooruit, groeien als persoon. Bij de kennis
making met de FNV voelde ik me gezien en 
gehoord. En met goede caoafspraken voel 
ik me veilig. Ook heb ik me verder persoonlijk 
kunnen ontwikkelen. 
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, 
WAT DOE JE ZOAL? Ik ben secretaris van 
de bedrijfsledengroep (BLG) van de FNV. 
Samen met andere kaderleden zijn wij de 
ogen en oren van de FNV op het werk. 
Doel: zorgen dat regels, (caoafspraken) 
worden nagekomen, waardoor het werk als 
prettig wordt ervaren. Van daaruit ben ik 
verder gegaan. Ik ben lid van de or, lid van 
het Platform Brabant, sectorconsulent en 
notulist bij het Branchebestuur van de Sociale 
Werkleerbedrijven.

KADERLID JOS

WIE BEN JE? 
Ik ben Jos 
Kouwenberg. Ik ben 
getrouwd en heb 2 
uitwonende kinderen.
WAAR WERK JE? 
Ik ben dit jaar 30 
werkzaam in het SW

bedrijf Ergon in Eindhoven.
WAT VOOR WERK DOE JIJ? Ik werk nu in de 
Business Unit detacheringen en dienstverlening 
als productie assistent. Ik zorg ervoor dat onze 
medewerkers onbezorgd hun werk kunnen 
doen als schoonmakers op verschillende 
gemeentehuizen in de regio Eindhoven.
WAAROM BEN JE LID VAN DE FNV?  
Al jaren zette ik mijn kennis en vaardigheden 
in voor het bedrijf en was ook lid van de or. 
Ik kreeg in de gaten dat ik deze kennis en 
vaardigheden nog beter kon inzetten voor 
onze medewerkers, door als kaderlid plaats 
te nemen in de bedrijfsledengroep van de 
FNV bij Ergon. Ik ben toen lid geworden van 
de FNV.
JE BENT OOK KADERLID VOOR DE FNV, 
WAT DOE JE ZOAL? Ondertussen ben ik 
voorzitter van de BLG FNV Ergon. Vandaaruit 
neem ik zitting in het Platform Brabant voor 
de SWbedrijven. Ik ben ook voorzitter van 
de LAC. Verder heb ik de kans gegrepen om 
workshops, cursussen en andere interessante 
bijeenkomsten bij te wonen van de FNV. 
Zo heb ik de sector consulenten opleiding 
gedaan en help ik onze leden met vragen 
over hun werk en met eventuele problemen 
en conflicten over werk en inkomen.

Hoe gaat het eigenlijk met mijn loon als ik ziek word? Dat vragen veel 
werknemers zich af.  
Als je ziek wordt en daardoor niet kunt werken, moet je je direct ziek melden 
bij jouw werkgever. Tijdens je ziekte heb je recht op loon. Jouw loon wordt dan 
dus doorbetaald. Meestal ben je snel weer opgeknapt, maar wat als je langer 
ziek bent? In de cao SW en in de cao Aan de slag hebben we geregeld dat je 
tijdens de eerste 52 weken van jouw ziekte 100% van jouw laatstverdiende 
loon ontvangt. Als je na dat jaar nog steeds ziek bent, dan ga je in loon 
achteruit. Je ontvangt dan nog maar 70% van jouw laatstverdiende loon.

WIL JE HIER MEER OVER WETEN? 
Kijk dan in de cao SW of in de cao Aan 
de slag naar artikel 8.1  

KOM JE ER NIET UIT?  
Vraag dan een kaderlid om hulp  
of bel met 088 - 368 0 368.

WEET JIJ WAAR JE RECHT OP HEBT? 
LOON BIJ ZIEKTE
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HOUD JOUW GEGEVENS 
ACTUEEL VIA MIJN FNV
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COLOFON 
Nieuwsflits Sociale Ontwikkelbedrijven
Deze nieuwsflits verschijnt ieder kwartaal en wordt 

landelijk verspreid onder FNVleden werkzaam in een 

SWbedrijf, beschutte werkplek of met een garantiebaan.

Uitgave: FNV Sociale Ontwikkelbedrijven
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Adres: Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht

Telefoonmummer: 088  368 0 368
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Om jou goed te kunnen informeren en 
ondersteunen, is het belangrijk dat we jou 
kunnen bereiken per email en per post 
en weten waar je werkt. Door gebruik te 
maken van Mijn FNV kun je zelf makkelijk 
controleren of de informatie die wij over jou 
hebben nog klopt. 

Als je naar onze website www.fnv.nl gaat, 
zie je links bovenaan de knop ‘Mijn FNV’. 

Als je daarop klikt, kom je op de inlogpagina. 
Je kunt inloggen met jouw emailadres en een 
wachtwoord. Als je eerder al een account hebt 
aangemaakt, kun je meteen inloggen. Als je nog 
geen account hebt aangemaakt, kun je dat daar 
doen.

Via Mijn FNV kun je jouw gegevens bekijken 
en aanpassen, vragen stellen, jouw digitale 
ledenpas bekijken en nagaan of je het juiste 

contributiebedrag betaalt. Kom je er niet uit, 
vraag dan een kaderlid om hulp of bel met 
088  368 0 368. 

Nieuwsflitswinnaar Renza Aarden 
werkzaam bij Midzuid. Kaderlid 
Marja Huibregt van Helden geeft 
de prijs en natuurlijk zit daar een 
mooi bosje bloemen bij. 

DEZE NIEUWSFLITS QUIZ IS INGEVULD DOOR:

Voor- en achternaam:

Werkgever:

Ben je lid?    Ja    Nee  

Wat is je telefoonnummer of e-mailadres?

NIEUWSFLITS QUIZ
DOE MEE AAN DE NIEUWSFLITS QUIZ EN MAAK KANS OP EEN PRIJS! 
DE WINNAAR WORDT IN DE VOLGENDE NIEUWSFLITS BEKENDGEMAAKT.

1. WIE IS JAN BRAEM?
a. De voorzitter van de FNV
b. De voorzitter van het branche bestuur sob
c. De baas van de FNV-bestuurders
d. Een Tweede Kamerlid
2.  WAAROM HEEFT DE FNV EEN PETITIE UITGEZET?
a. Omdat de kosten van boodschappen stijgen
b. Omdat de kosten van vervoer stijgen
c. Omdat de kosten van energie stijgen
d.  Omdat de kosten van boodschappen, energie en vervoer stijgen waardoor velen niet 

meer kunnen rondkomen
3.  WELKE EISEN STELT DE FNV IN HAAR PETITIE?
a. Dat alle lonen per januari evenveel omhoog gaan als het minimumloon 
b. Dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat van 10 naar 21 cent
c. Dat iedereen warm eten krijgt op het werk
d.  Dat alle lonen per januari evenveel als het minimumloon omhoog gaan en dat de 

reiskostenvergoeding van 10 naar 21 cent omhoog gaat
4.  WAT KOST EEN FNV LIDMAATSCHAP DE EERSTE 6 MAANDEN GEMIDDELD PER MAAND? 
a.  4 euro (want je betaalt 25 euro voor de eerste 6 maanden en dat is ongeveer 4 euro 

per maand gemiddeld)
b. € 17,75 per maand
c. € 4,44 per maand
d. € 0,- per maand
WAT HEB JE AAN EEN FNV LIDMAATSCHAP? 
a. Je krijgt hulp bij problemen op je werk of inkomen
b. Je krijgt hulp  bij het invullen van je belastingformulieren
c. Je mag meebeslissen over de inhoud van jouw cao
d. Antwoord a,b en c zijn allemaal juist en daarnaast zijn er nog veel meer voordelen

KNIP DE NIEUWSFLITS QUIZ UIT EN GEEF AAN JE BLG OF STUUR HET OP NAAR:
 FNV, t.a.v. Sociale Ontwikkelbedrijven

 Antwoordnummer 101 
 3500 ZA Utrecht (postzegel niet nodig)

OMCIRKEL DE JUISTE ANTWOORDEN

EN DE WINNAAR 
VAN DE VORIGE 
QUIZ IS…

mailto:sw%40fnv.nl?subject=

