
MELD
JE

AAN!

BIJEENKOMST

LANDELIJKE CHAUFFEURS
BIJEENKOMST ZORGVERVOER 
EN TAXI
Al maanden onderhandelt FNV met de werkgevers over jouw CAO. We willen voor jou hele 

normale dingen zoals een leefbaar loon en doorbetaling bij ziekte. Maar werkgevers horen 

ons niet. Nauwelijks ruimte voor salarisverhoging, geen toeslagen voor flex. Geen volledige 

doorbetaling bij ziekte èn zelfs niet willen betalen voor alle tijd die jij wel werkt!

WAT:  LANDELIJKE CAO STRATEGIEBIJEENKOMST 
WANNEER:  ZATERDAG 1 OKTOBER 2022 VAN 10:00 TOT 16:00
WAAR:  NIEUWEGEIN, PRECIEZE LOCATIE VOLGT NA AANMELDING PER MAIL

BEN JE ER OOK BIJ? 
Meld je nu aan via voor14.nl/zorgvervoer_taxi_1okt of scan de 

QR-code

FNV.NL



OOK DAARVOOR BEN JE NOU FNVLID

HOE GAAN WE DE WERKGEVERS 
OVERTUIGEN?
Te lang hebben werkgevers in Zorgvervoer en Taxi verwacht, dat de chauff eurs lage 

lonen en onzekerheid accepteren. Jullie doen mooi en verantwoordelijk werk, maar 

genoeg is genoeg! Kom op 1 oktober en praat mee. Hoe laten we ook jouw werkgever 

weten dat het zo niet langer kan? Hoe voorkomen we dat zoveel collega’s ander werk 

zoeken? Hoe maken we jouw werk weer aantrekkelijk?

4 SPEERPUNTEN UIT DE FNV CAO ONDERHANDELING:
• Minimaal loon van 14 euro per uur en algemene prijscompensatie

Omdat jij de boodschappen moet kunnen blijven betalen.

• Weten wanneer je werkt en fl exibiliteit extra belonen met toeslagen

Zodat je gecompenseerd wordt als je moet werken, wanneer iedereen vrij is.

• Doorbetaling bij ziekte

Want ziek zijn is geen keuze.

• Gewerkte tijd is betaalde tijd

Omdat het niet meer is als een kwestie van fatsoen.

MELD JE AAN: VOOR14.NL/ZORGVERVOER_TAXI_1OKT

Deze bijeenkomst is alleen voor FNV-leden. Ben je nog geen lid? Neem eerst contact 

met ons op om lid te worden en meld je dan aan voor 1 oktober: info@fnvtaxi.nl
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