
NIEUWS UIT DE BOUW & INFRA

Na een jaar hard werken is het dan 
eindelijk zover! De bouwvak is in 
aantocht! Ben je lekker vrij met de 
bouwvak of werk jij gewoon door? 
Hoe dan ook, we krijgen zeker mooi 
weer en bouwvak of niet, je gaat toch 
op een goed moment genieten van 
een aantal vrije dagen. In deze 
zomereditie van de Koffieklets lees 
je al onze tips en tricks over werken 
in de hitte. Ook krijg je meer info 
over de opbouw van vakantie- en 
roostervrije dagen in de cao bouw en 
infra. Wij wensen je heel veel lees-
plezier, geniet lekker in het zonnetje. 
En bij te veel zon, niet vergeten: 
Veel drinken, goed smeren, schaduw 
opzoeken en meer pauzeren!

‘Het wordt weer warm, daar kun je 
op wachten. Misschien krijgen we 
ook weer een hittegolf.’
Werken in de hitte is niet geheel 
risicovrij. Zorg dus goed voor jezelf!
Want vooral als je als vakmens op 
een bouwplaats werkzaam bent, is 
het belangrijk dat je goed voor jezelf 
zorgt. Het advies is: Veel drinken, 
goed smeren, schaduw opzoeken en 
meer pauzeren!
‘Werk veilig, ook in deze omstan-
digheden. Teveel zon kan op lange 
termijn huidkanker veroorzaken.’
Ook van je werkgever mag je bij deze 

hoge temperaturen; extra drinken, 
de mogelijkheid ‘opzoeken’ -als dit 
kan- om in de schaduw te werken of 
schaduw te creëren en langere pauzes 
verwachten.

Download de Weerverlet App
De Weerverlet App is volledig 
ontworpen om professionals bij 
zomerse omstandigheden zo snel 
mogelijk van de juiste informatie te 
voorzien, op welk moment en welke 
locatie dan ook. Bij werken in de hitte 
weet je zo direct wat je moet doen. 
Voor leden en niet-leden!

Mag CNV Vakmensen ook bij jou langs komen?
Wil je dat wij ook bij jouw werkplek langskomen om te informeren 
of verbeteringen door te geven? Of heb je vragen en wil je via 
de mail informatie ontvangen? Laat het ons weten via:
bouwwijzer@cnvvakmensen.nl

INTRO

HITTE

VEEL DRINKEN, GOED SMEREN, 
SCHADUW OPZOEKEN EN MEER 
PAUZEREN!

HOI!

SLUIT JE AAN BIJ CNV, VAKBOND VOOR VAKMENSEN

SPOT DE 
PAARSE BUS

Stuur een foto van de bus naar 
bouwwijzer@cnvvakmensen.nl, 
vermeld je naam, telefoonnum-
mer, bouwplaats en het aantal 
collega’s op de bouw. En maak 
kans op een overheerlijke 
verzorgde barbecuelunch op 
de bouwplaats!



HEERLIJK VAKANTIE!

Iedereen heeft recht op vakantiedagen! Gelukkig maar, want lekker vrij zijn willen we natuurlijk allemaal. 
Maar hoeveel dagen heb je eigenlijk? We zetten het voor jou even op een rijtje:

Deze dagen krijg je als je een volledig jaar in dienst bent en voltijd werkt. Ben je pas in dienst? Dan krijg je de dagen 
naar rato van de duur van je arbeidsovereenkomst. Werk je in deeltijd, dan krijg je de dagen naar rato van je 
arbeidsduur. 5 bovenwettelijke vakantiedagen zitten in je individueel budget.

Vakantiedagen tijdens ziekte
Bouw je tijdens ziekte ook vakantiedagen op? Nou, ja en nee. Het zit zo. Als je langer dan een half jaar ziek bent, bouw 
je na dat half jaar geen bovenwettelijke vakantiedagen meer op. Werk je weer voor een aantal uren per week, dan bouw 
je over die gewerkte uren wel weer bovenwettelijke vakantiedagen op. Heb je daardoor onvoldoende dagen opgebouwd 
voor een collectieve bedrijfssluiting? Dan betaalt je werkgever de ontbrekende dagen door tot een maximum van 2,5 
dagen. Word je tijdens je vakantie ziek? Meld je dan ziek bij je werkgever, zo verlies je niet je vakantiedag.

Hoe neem ik mijn vakantie op?
Moet je verplicht meedoen aan een collectieve sluiting? Dan mag je daarnaast ook nog 3 weken aaneengesloten 
vakantie opnemen, als je althans over voldoende vakantie- en roostervrije dagen beschikt. Eerst moeten de wettelijke 
vakantiedagen worden opgenomen en daarna de bovenwettelijke.

Mag mijn werkgever mijn vakantie weigeren?
Ja, dat mag. Hij moet je dit wel schriftelijk laten weten, 2 weken nadat jij een schriftelijke aanvraag hebt gedaan. 
Je werkgever moet wel hele goede redenen hebben om je vakantie te weigeren.

(Extra) roostervrije dagen
Naast je vakantiedagen bouw je ook nog (extra) roostervrije dagen op. Deze kun je ook inzetten om bijvoorbeeld in 
bepaalde weken korter te werken of om nog een weekje extra vakantie op te nemen. Uiteraard moet je dit wel even 
overleggen met je werkgever.

Waarom hij of zij wel en ik niet? 
Extra roostervrije dagen bouwen oudere werknemers nu nog op. Het is een zogenaamde overgangsregeling. Werk je 
in deeltijd dan krijg je dit naar rato dienstverband. Ben je pas in dienst? Dan krijg je de extra roostervrije dagen 
toegekend op basis van je duur arbeidsovereenkomst. 

Waarvoor kan je de extra roostervrije dagen inzetten? 
Bijvoorbeeld voor de cao-regeling 4-daagse werkweek 55+. 

Bouw je roostervrije dagen op tijdens ziekte? 
Ja, tijdens ziekte bouw je roostervrije dagen op. Ben je op een vastgestelde roostervrije dag ziek, dan heb je niet het 
recht om die later nog eens op te nemen, maar in goed overleg met je werkgever kan die natuurlijk wel besluiten dat je 
deze dag alsnog mag opnemen. Extra roostervrije dagen bouw je tijdens ziekte maximaal een half jaar op. Ga je na die 
6 maanden weer een aantal uren per week werken, dan bouw je over die uren naar rato weer extra roostervrije dagen 
op. Wil je toch meer weten over hoe het zit met die dagen, het individuele budget of de 4-daagse werkweek 55+? 
Ga dan naar www.cnvbouwconsulenten.nl en maak een afspraak met de consulent in jouw regio! 

VAKANTIEDAGEN

    JONGER DAN 18 JAAR     OUDER DAN 18 JAAR

    UTA  Bouw     UTA  Bouw

wettelijk   20  20     20  20

bovenwettelijk   7  9     5  5

totaal    27  29     25  25



Door Marije van Wijk-van den Berg, jurist bij CNV Vakmensen

ONTSLAG

ONTSLAGEN MAAR NIET VERSLAGEN!

Als jurist bij de vakbond heb ik over de jaren het nodige 
meegemaakt. Overwegend tref ik werkgevers die het 
juridisch niet goed doen. Logisch, want de werkgevers 
die het wel goed doen, daar ervaren werknemers over 
het algemeen geen problemen mee. Helaas trof timmer-
man Rudie, laat ik hem voor het gemak noemen, het niet 
met zijn werkgever. Rudie werkte jaren met veel plezier 
bij Bouwbedrijf ‘Wij klaren uw klus’ totdat hij een nieuwe 
leidinggevende kreeg. Iemand met wie hij slecht door één 
deur kon. En dat escaleerde in een ruzie. Volgens Rudie 
veroorzaakt door zijn nieuwe leidinggevende. Rudie trok 
het niet meer en meldde zich ziek. De bedrijfsarts oordeel-
de vervolgens, je bent niet ‘echt’ ziek (lees: Rudie had naar 
strikt medische maatstaven geen beperkingen van fysieke 
of psychische aard, ook wel situatieve arbeidsongeschikt-
heid genoemd) en je werkgever en jij krijgen van mij twee 
weken de tijd om samen tot een oplossing te komen. Rudie 
en zijn werkgever gingen in gesprek en kwamen beiden 
tot de conclusie dat het misschien beter was afscheid van 
elkaar te nemen. Maar natuurlijk wel op zodanige wijze dat 
Rudie aanspraak zou kunnen maken op een WW-uitkering 
indien nodig. De werkgever van Rudie stelde hem in dat 
licht voor met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar 
te nemen, gegoten in het jasje van een vaststellingsover-
eenkomst (vso). Als lid van de vakbond kon Rudie de vso 
die hem vervolgens werd voorgelegd gratis juridisch laten 
toetsen en dat heb ik graag voor hem gedaan. 

Van belang was op de eerste plaats vast te stellen dat 
Rudie zelf ook vond dat hij niet ‘echt’ ziek is, want als een 
werknemer ziek uit dienst treedt op grond van een vso, 
heeft hij géén recht op een WW-uitkering en ook niet op 
een ZW-uitkering! Omdat er geen sprake was van ‘echte’ 
ziekte, kon ik vervolgens echt de vso op inhoud toetsen. Van 
belang is dat in de vso staat opgenomen dat het initiatief tot 
de beëindiging van de werkgever komt en dat de (door de 
werkgever) in acht te nemen opzegtermijn volledig in acht 
wordt genomen, gerekend vanaf het moment dat de 

partijen het over de inhoud van de vso eens zijn. Doorgaans 
de tekendatum. Daarnaast is het gangbaar dat de 
werkgever de werknemer de wettelijke transitievergoeding 
betaald (of net wat meer of minder afhankelijk van de feiten 
en omstandigheden van het geval). Gangbaar omdat een 
werknemer alleen récht heeft op de wettelijke transitiever-
goeding als het dienstverband bijvoorbeeld van rechtswege 
eindigt of wordt opgezegd door de werkgever na toestem-
ming van het UWV. De hoogte van de transitievergoeding 
hangt af van de lengte van je dienstverband en je loon. 
Kortgezegd heeft een werknemer per heel dienstjaar, 
vanaf zijn eerste werkdag, recht op 1/3 maandsalaris. 
Op het internet zijn er talloze tools te vinden waarmee je 
de transitievergoeding kan berekenen, bijvoorbeeld op 
ontslag.nl. Ook is er een handige app waarmee je de 
hoogte van de wettelijke transitievergoeding kan 
berekenen: de Transitie App van advocatenkantoor 
Van Benthem & Keulen.

Gelukkig bleek de werkgever van Rudie hem een vso te 
hebben voorgelegd die op vrijwel alle fronten deugde, op 
wat kleine punten en komma’s na waarover ik namens
Rudie met succes met zijn werkgever heb onderhandeld. 
Inmiddels is Rudie uit dienst en zich met behulp van de 
VAKbeweging aan het oriënteren op een baan in de zorg. 
Een carrièreswitch waarover hij al wel langere tijd aan het 
nadenken was maar eerder niet mee aan de slag durfde te 
gaan. Tot nu toe. Een positief einde van/aan dit verhaal!

BOUWWIJZE SUPERTIP!
Als een werkgever en een werknemer het eens zijn over 
een ontslag is er ‘wilsovereenstemming’ bereikt. Er is 
sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Deze 
overeenstemming wordt bij zowel contracten voor bepaal-
de als onbepaalde tijd vastgelegd in een ontslagvoorstel of 
vaststellingsovereenkomst. Gratis service voor leden. Laat 
je ontslagvoorstel controleren door onze juristen. 
Wij beoordelen onder andere de volgende zaken:
• Is het ontslagvoorstel correct opgesteld door je werkgever?
• Is de opzegtermijn in acht genomen?
• Loop je een onnodig risico met je WW-uitkering?
• Is een voorgestelde vergoeding hoog genoeg?
• Zijn er goede afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de 
   opzegtermijn, de einddatum, het tegoed aan 
   vakantiedagen en een eventueel concurrentiebeding?

Met Rudie is het goed afgelopen, dankzij de hulp van onze 
jurist Marije. Moraal van dit verhaal: Onderteken nooit 
zomaar een vso! Laat je ontslagvoorstel altijd controleren 
door een jurist van CNV Vakmensen. Word daarom lid van 
CNV Vakmensen. 



INTERVIEW

‘SUPERSPANNEND: WELK GEDRAG LOK JE UIT 
MET DE INRICHTING VAN DE LEEFOMGEVING?’

 Naam:     Ruby van der Sande 
 Functie:  Gedragswetenschapper bij Heijmans, 
                  een onderneming in vastgoed, bouw, infra- en 
                  installatietechniek (bijna 5.000 werknemers)

 Wat doet een gedragswetenschapper bij een bouwbedrijf? 
‘Bij Heijmans werken we aan een gezonde leefomgeving. 
 Daarmee heeft het bedrijf superveel impact op mensen 
 en op hun gedrag. ‘Ik kijk hoe je het gedrag van mensen 
 kunt beïnvloeden’. Officieel bestaat mijn werk uit onder-
 zoek doen naar gedragsverandering en advies geven. 

 Geef eens een voorbeeld? 
‘Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij een onderzoek naar in-
 novatieve verlichting. De snelheid van een weggebruiker 
 wordt gemeten. Rijdt die te hard, dan gaat de verlichting 
 in het wegdek aan. De bedoeling is om daarmee veiliger 
 gedrag uit te lokken, namelijk de snelheid van de 
 weggebruiker terug te brengen tot een veilig niveau. 
‘Als gedragswetenschapper kijk ik ook mee naar de 
 sociale samenhang in een woonwijk’. Zijn er genoeg 
 ruimtes voor bewoners om elkaar toevallig te 
 ontmoeten, om met elkaar in contact te komen? 
 Tot welk gedrag verleid je mensen met de inrichting?’ 

 Houd je je ook bezig met het gedrag van collega’s? 
‘Ik heb onder andere meegedacht met collega’s die hun 
 werkplekken te rommelig vonden. Ik kijk dan mee: 
 hoe ziet de werkomgeving eruit en welk gedrag breng je 
 teweeg met de ruimte en de inrichting die je hebt? Wist 
 je dat je 95 procent van alles wat je doet onbewust doet? 
 Dat neem ik dus vaak als uitgangspunt: ik probeer op het 
 onbewuste in te spelen. 

 Concreet: wat kunnen we aanpassen waardoor mensen 
 als vanzelf doen wat je graag ziet dat ze doen. Moeten 
 prullenbakken meer opvallen? Moeten ze op een andere 
 plek staan?

 Wat vind jij mooi aan dit werk?
‘Omdat ik een heel andere achtergrond heb dan de 
 meeste collega’s bij Heijmans, kijk ik met een heel 
 andere bril naar vraagstukken. Ik stel andere vragen. 
 Ik vind het een uitdaging om de mensen voor wie je iets 
 bouwt of inricht, niet te hoeven vertellen hoe ze zich 
 daarin gedragen. Veel beter is om het gedrag dat je 
 graag wilt zien, onbewust uit te lokken met de keuzes 
 die je maakt in de inrichting.

 Hoe ben je hier terecht gekomen?
‘Ik heb een hbo-studie Communicatie en Multimedia 
 Design gedaan. Dan kijk je naar hoe mensen reageren 
 op een ontwerp. Hoe gedraagt iemand zich in een digita-
 le omgeving? Daarna deed ik een master en was de stap 
 naar een fysieke omgeving een logische en hele mooie 
 stap. Welke invloed heeft de omgeving op mensen?

 En waarom nu aan het werk bij Heijmans?
‘Heijmans wil een gezonde leefomgeving creëren. 
 Daarmee dragen we bij aan de oplossing van veel 
 belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Iedereen 
 wil immers gezonde lucht inademen, wonen in een fijne 
 buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede 
 werkplek en veilig en efficiënt van A naar B. Ik vind het 
 mooi om zo dicht op de kern te zitten. Je kunt direct het 
 verschil maken in de omgeving van mensen.



• Ik hou dit zware werk niet langer vol, wat moet ik doen?
• Ik zou graag door willen groeien tot uitvoerder, hoe doe ik dat?
• Ik wil iets doen buiten de bouw, hoe pak ik dit aan?
• Welke mogelijkheden zijn er om mijzelf te ontwikkelen?

Zet jij je loopbaan in de steigers? 
We kunnen altijd vrijblijvend praten over jouw loopbaan. 
Tot eind 2022 zijn hier geen kosten aan verbonden! 
Meer weten? Of een afspraak maken? Stuur een mailtje met jouw gegevens naar: 
werkplezier@cnvvakmensen.nl en we nemen snel contact met je op!

LOOPBAANONTWIKKELING

ZET JE LOOPBAAN IN DE STEIGERS!

EVENTS

ALS JE DE BOUW ECHT NIET LOS KAN LATEN...

Wij bouwen de toekomst, op vliegveld Twente. De 
familie Bouwer neemt je mee in een theaterstuk vol 
interactie. Er is een speelkraan voor kinderen en een 
electrafabriek. Kunnen we op je bouwen?! Geopend van 
16 juli t/m 21 augustus 2022, elke dag van 10.00 - 17.00. 
Reserveren is noodzakelijk. 
www.wijbouwendetoekomst.nl

Je timmert aan de weg, bij museum de Timmerwerf. 
Veel oudetimmermansgereedschappen zijn perfect 
bewaard gebleven en dus te bekijken. In de oudehout-
loods is ook een theeschenkerij gevestigd, de Bongaard. 
Hoofdstraat 63, 2678 CG De Lier
www.detimmerwerf.nl

Dakpannen en nog eens dakpannen. Het Nederlands 
dakpannenmuseum is gevestigd in een 18e-eeuws 
voormalig Nederlands Hervormd Kerkje. Je treft de 
mooiste dakpannen en daktegels uit Nederland aan 
van ca. 1300 tot heden. 
Sint Odradastraat 12, 5335 LL Alem

Oude ambachten en originele gebouwen. 
Het Nederlands Openluchtmuseum, biedt een kijkje 
in wonen, werken en tradities van de Nederlanders. 
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
www.openluchtmuseum.nl

Zomerse tips voor dagjes uit, voor jou, je kinderen, vrienden en familie!

EVENT 1
WIJ BOUWEN
DE TOEKOMST

EVENT 3
MUSEUM DE
TIMMERWERF

EVENT 2
DAKPANNEN
MUSEUM

EVENT 4
NEDERLANDS 
OPENLUCHT-
MUSEUM
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HEERLIJK VAKANTIE! HOI!

SLUIT JE AAN BIJ CNV, VAKBOND VOOR VAKMENSEN

Als klein meisje nam mijn vader 
mij al mee naar de bouwbeurs. Met 
grote ogen keek ik dan om mij heen 
wat er allemaal was. Ik kwam dan 
ook altijd thuis met allerlei 
stukken steen, isolatie, hout, pennen 
en ga maar door. De liefde voor de 
bouw is altijd gebleven. Nu was ik 
niet zo goed in de technische vak-
ken wiskunde en natuurkunde, zodat 
een technische baan in de bouw niet 
haalbaar was. Wel heb ik een groot 
stuk van mijn leven aan de zijkanten 
van de bouw gewerkt. Jarenlang 
gewerkt bij een groothandel en daar 
in de buitendienst openhaarden en 
rookkanalen verkocht aan 
aannemers en recreatieparken. 
Nu dan al jaren werkzaam bij CNV 
voor de bouwsector. Hoe mooi om 
te zien hoe aquaducten worden 
gemaakt, hoe een uitvoerder met 
pretogen vertelt over zijn project en 
zijn mannen, een kerk wordt 
gerenoveerd en dan hebben we ook 
nog de nieuwste technieken in de 
bouwsector zoals een metselma-
chine. De bouw is volop in ontwikke-
ling en de meeste werknemers die ik 
spreek zijn trots op hun werk. 

CNV Vakmensen komt samen met 
jou op voor belangen als het gaat 
om werk en inkomen. We doen dit in 
elke fase van je leven: of je nu een 
opleiding volgt, werkt, werk zoekt of 
van je pensioen geniet. Bovendien 
heb je bij CNV Vakmensen een 
vakbondslidmaatschap en 
rechtshulp in één en nog vele 
andere voordelen. 

Sluit je aan bij CNV Vakmensen. Je 
ontvangt de eerste 6 maanden 50% 
korting!

Een aantal voordelen op een rij:

   Invloed op je arbeidsvoorwaarden

   Rechtshulp voor werk en inkomen

   Gezinsrechtshulp voor privé 
   kwesties

   Controle van je loonstrook

   Hulp bij je belastingaangifte

   Stel onbeperkt al je vragen over 
   werk en inkomen

Nu is het nog volop een mannensec-
tor. Als het aan mij ligt gaat dit echt 
veranderen. Vrouwen passen prima 
in de bouw en ik zet mij daar samen 
met drie andere dames (Femke 
docent bouwkunde, Lisette werk-
voorbereider en Tineke van bouwen 
aan de bouw) ook voor in. Wij zetten 

ons in om te laten zien hoe mooi de 
sector is aan dames die bijna in het 
keuzemoment zitten van de middelba-
re school. Ze kunnen een kijkje nemen 
in bedrijven, meedoen met workshops 
en kennis maken met andere dames 
die werkzaam zijn in de bouw en 
techniek. Dit jaar organiseren we ook 
weer een mooi TechMISSion Event 
op 27 september in Drachten om de 
14% aan werkende dames in de bouw 
weer wat hoger te krijgen. Voor de al 
werkende dames organiseren we elk 
jaar een netwerkavond met andere 
bouwdames. Ben jij zo’n dame, dan 
komen we graag met je in contact en 
nodigen we je graag uit om ook aan 
te schuiven. Zo komt toch een 
meisjesdroom uit: samen de bouw 
mooier maken!

Graag tot ziens ergens op de 
bouwplaats of op kantoor.

Ik werk als bestuurder voor de 
bouwsector. Heb je vragen/opmerkin-
gen over jouw werkomstandigheden, 
dan kan je mij bellen of mailen.
Saskia Spaargaren, 06-51 44 35 97  
s.spaargaren@cnvvakmensen.nl

BLOG

SLUIT JE AAN

Scan de onderstaande QR-code 
om je aan te melden.

WWW.CNVVAKMENSEN.NL


