Q en A voor rondom OV pensioenacties op 28 mei 2019
Informatie over staking op 28 mei
1.

Staakt het hele OV?
In principe wel. Alle leden werkzaam bij de NS, de stadsvervoerders (oftewel GVB, HTM en RET
resp. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) en het streekvervoer zijn opgeroepen het werk op 28
mei 24 uur neer te leggen.

2.

Ik heb gelezen dat de provincie Utrecht en Gelderland niet mee doen met de staking klopt
dit?
Nee, voor het CNV klopt dit niet. CNV heeft al haar leden in het OV opgeroepen om mee te
doen. Dus ook de leden in Gelderland en Utrecht.

3.

Rijdt er echt helemaal geen OV?
CNV gaat uit van een succesvolle staking. Dus wij gaan er van uit dat er nagenoeg geen OV zal
rijden. Wellicht dat er in een concessie meer werkwillenden zijn en rijdt er iets. Echter, wij
adviseren iedereen om naar ander vervoer te gebruiken.

4.

Hoe moet ik nu naar werk/school/studie?
Vakbonden hebben de staking op tijd aangekondigd. Namelijk al op 7 mei. Om zo iedereen in
de gelegenheid te stellen om alternatief vervoer te zoeken.

5.

Hoe lang duurt de staking?
De staking duurt 24 uur. Dus de hele dag rijdt er geen OV.

6.

Ik heb gelezen dat de bond ook op 29 mei actie voert voor de pensioenen. Rijdt er dan wel
OV?
Ja, op 29 mei worden de leden van de vakbonden niet opgeroepen om te staken. Er is bewust
gekozen voor een staking in het Vervoer voorafgaande aan deze dag, zodat iedereen met het
Openbaar Vervoer naar een van de manifestaties kan gaan.

Informatie voor stakers
1.

Waar moet ik mij melden als staker?
Op de dag van de staking wordt je op stalling verwacht. Daar kan je inschrijven als staker. Op
veel stallingen staat een kaderlid van het CNV. Daar kan je je als staker inschrijven. Er zijn een
aantal stallingen waar niemand van het CNV is. De onderstaande brief wordt op donderdag 23
mei aan de leden ter informatie gestuurd.

2.

Wat doe ik met de stakingsformulieren?
Als er iemand van het CNV is kan je het stakingsformulier daaraan geven. Is er niemand van
het CNV aanwezig? Dan kun je je formulier inleveren bij het FNV. Lukt dit ook niet, dan
telefonisch contact opnemen met ons Landelijk Actiecentrum (030 – 7511450).

3.

Hoe laat moet ik precies op de stalling zijn?
Dit kan verschillen per cao. Houdt de informatie van de bond goed in de gaten
(https://www.cnvvakmensen.nl). Daags voor de stakingen moet hierover meer bekend zijn.

4.

Wat gebeurt er nadat de stakers zijn ingeschreven?
Nadat je je hebt ingeschreven als staker, kan je naar huis toe gaan.

5.

Ik heb een dienst van 6,5 uur, wat voor stakingsuitkering krijg ik?
Als je meer dan 4 uur staakt heb je recht op een hele dag stakingsuitkering oftewel 8 uur.

6.

Staken uitzendkrachten mee?
Uitzendkrachten die mee willen staken én lid zijn, krijgen, ondanks dat zij niet onder de cao
vallen, een stakingsuitkering.
Voor overige vragen kun je terecht bij ons Landelijk Actiecentrum. Bereikbaar via
telefoonnummer 030 – 751 1450 of pensioen@cnvvakmensen.nl

Brief aan de leden in het OV, Stadsvervoer, Multimodaal en bij NS

Betreft: gepersonaliseerd stakingsformulier
Utrecht, 23 mei 2019
Beste leden,
In de afgelopen weken heb je een stakingsoproep van CNV Vakmensen gehad om op dinsdag 28 mei,
de landelijke OV staking, het werk neer te leggen en in staking te gaan voor een goed pensioen. Ik
hoop dat de CNV leden in grote getalen gehoor geven aan deze oproep. Daarom tref je als bijlage bij
deze brief een gepersonaliseerd stakingsformulier aan.
Inleveren stakingsformulier
Door het invullen van het stakingsformulier op 28 mei kom je in aanmerking voor een
stakingsuitkering van CNV Vakmensen. Als je op 28 mei moet werken én staakt, kan je het formulier
invullen. De bedoeling is dan dat je op 28 mei jezelf meldt op een stalling/standplaats met dit
formulier om jezelf in te schrijven als staker. Ter plekke kan je het formulier inleveren bij de
aanwezige CNV’er. Welke locatie dat voor jou is, hangt af van de afspraken die er in jouw
bedrijf/sector zijn gemaakt. Is er niemand van het CNV aanwezig, dan kun je het formulier bij de
andere bond inleveren. Met elkaar hebben afspraken gemaakt over het uitwisselen van de
formulieren.
Heb je een vrije dag of ben je ziek? Dan hoef je het formulier niet in te vullen. Je kunt je collega’s dan
natuurlijk wel laten weten dat je solidair bent met de acties. Kies je er voor om niet te staken, maar
om te werken, dan respecteren wij jouw keuze. Ook dan hoef je het formulier niet in te vullen.
Hou onze website in de gaten voor de laatste informatie
Met veel OV bedrijven worden nog precieze afspraken gemaakt waar je kan inschrijven als staker en
tot welke tijd je kan inschrijven. Hou er rekening mee dat je voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor
11:00 uur je gemeld moet hebben.
De laatste informatie verspreiden wij aan het einde van deze week via onze digitale nieuwsbrief én
op onze website: https://www.cnvvakmensen.nl. Hou dit daarom goed in de gaten.
Vragen?
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het stakingsformulier?
Neem dan contact op met het Landelijk Actiecentrum per mail: pensioen@cnvvakmensen.nl of per
telefoon: 030 – 751 1450
Met vriendelijke groet,
Namens CNV Vakmensen,
Sanne van der Meulen
Actiecoördinator Pensioenen

