Stakings-instructie FNV en CNV voor beveiligers
FNV en CNV hebben op 4 september een 24-uursstaking uitgeroepen. Deze staking gaat in
op dinsdag 4 september 00:00 en duurt tot 23:59
Toestemming
Staken is een recht voor iedereen, dus voor zowel leden als niet-leden. Als er gestaakt wordt op
jouw werklocatie dan heeft de FNV of CNV dat centraal namens alle medewerkers die op jouw
locatie werken, aangegeven, dus ook namens jou. Je hoeft niet te overleggen, toestemming te
vragen of een vrije dag op te nemen. Ook hoef je tot aan het moment dat de staking begint niet
aan te geven of je meedoet met de stakingsactie.
Vanuit de FNV of CNV zal de staking aangezegd worden bij jouw werkgever en aangegeven
worden dat 1) zij de opdrachtgever moeten informeren; en 2) indien gewenst er een
veiligheidsoverleg kan plaatsvinden.
Deelname aan een staking betekent dat je je werk niet hoeft uit te voeren. Dit mag niet gezien
worden als werkweigering van de werknemer. Je mag dus geen enkele consequenties vanuit je
werkgever ondervinden vanwege je deelname aan een staking. Je werkgever kan voor de niet
gewerkte uren je loon inhouden. Om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te compenseren,
krijg je als je lid bent – of uiterlijk op 4 september lid wordt – van een vakbond een
stakingsuitkering. . Ben je nog geen lid van FNV of CNV?
Word tijdens de acties lid en krijg ook direct een stakingsvergoeding. Ga respectievelijk naar
www.fnv.nl/lidmaatschap of www.cnvvakmensen.nl/beveiliging en schrijf je in!

Training of cursus
Heb je een (verplichte) training, cursus of opleiding gepland staan in je rooster op 4 september?
Dan kan je deze gewoon volgen. Wel is het belangrijk dat je vooraf of achteraf niet aan het werk
gaat. Wij willen namelijk niet dat je een training mist waardoor je je werk na 4 september niet
meer kunt uitvoeren.
Rooster op 2 dagen
Heb je een dienst die voor een deel valt binnen het tijdvak van de staking en een deel erbuiten?
Dan werk je wel de uren die buiten het stakingstijdvak vallen.
Voorbeeld: Je dienst begint dinsdag 4 september om 18:00 en eindigt op woensdag 5 september
om 02:00. Dan staak je dus van 18:00 tot 23:59. Exact om 00:00 ga je weer aan het werk om je
dienst af te maken tot 02:00.
Voorbeeld 2: Je dienst begint op maandag 3 september om 22:00 uur en eindigt op dinsdag 4
september om 06:00 uur. Dan werk je van 22:00 tot 00:00 uur en staak je van 00:00 tot 06:00
uur.
Stakingsinstructies
Tijdens de staking is het belangrijk dat de stakers zich aan de instructies van de FNV en CNV
houden. Locaties die aan hebben gegeven mee te doen met de staking, krijgen uiterlijk op 1
september een specifieke stakingsinstructie.

Stakingsuitkering
Als je als lid van de FNV of CNV meedoet aan een georganiseerde staking, kom je in aanmerking
voor een stakingsuitkering: een financiële vergoeding uit de stakingskas als je werkgever je loon
niet doorbetaalt. Om een stakingsuitkering aan te vragen, moet je je op de actielocatie
registreren als staker. Daarvoor ontvang je ter plaatse een stakingsformulier. Dit formulier moet
je volledig invullen en inleveren bij je actieleider

