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EEN HISTORISCH HOGE LOONVRAAG IN 2023
Volgend jaar kan de loonvraag van CNV Vakmensen voor nieuwe cao’s op -
lopen tot maar liefst 10 procent. Nooit eerder legde de vakbond de lat zo 
hoog. ‘Niet alleen vanwege de infl atie, maar ook omdat de winsten van grote 
bedrĳ ven uitzonderlĳ k hoog zĳ n.’

VERSTIKKEND
Een app die controleert wat 
je doet, waar en hoe snel? 
Hoe fi jn zĳ n digitale con-
trolemiddelen op de werk-
vloer voor werknemers?

ENTHOUSIAST
Van het een komt vaak 
het ander. En zo is kapster 
Sanne op veel verschil-
lende manieren met haar 
vak bezig.
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C O L U M N

Niemand weet hoelang de 

gevolgen van de infl atie komend 

jaar nog blijven rondspoken. Onze 

cao-inzet is daarom hoog. Wij wil-

len loonstijgingen tot wel 10%. Om 

die ook echt binnen te slepen, is het 

belangrijk dat veel mensen lid zijn. 

Want zonder leden, geen (goede) 

cao.

Door alle crisisverhalen zou je bijna 

vergeten dat het bijna Kerst wordt. 

Dan staan we stil bij de geboorte 

van Jezus, de zoon van God die 

opgroeide in een arm timmer-

mansgezin. Tegenwoordig gaat ook 

achter steeds meer Nederlandse 

voordeuren armoede schuil. Laten 

we Kerst daarom vooral aangrijpen 

om, net als Jezus, extra naar die 

ander om te kijken. Misschien heeft 

je collega, vriend, buur of familie 

wel fi nanciële nood. Om me heen 

zie ik steeds meer initiatieven om 

niemand deze winter in de kou te 

laten zitten. Ik onderstreep ze van 

harte. Het spook dat armoede heet 

moeten we verjagen. Ik wens ieder-

een hele goede kerstdagen en een 

gelukkig 2023. 

Piet Fortuin

voorzitter CNV Vakmensen

Spoken

POWER
‘Als je gezamenlĳ k een 
vuist maakt, heb je veel 
kracht’, weet Alptekin 
Akdogan, CNV-kaderlid 
bĳ  NS. Zonder leden 
geen goede cao.

WERKSTRESS
De druk op werknemers 
neemt toe door het 
personeelstekort. Maar 
wachten op een vrĳ e dag 
om weer op te laden is 
een denkfout.

ALS JE BOVENOP DE DOM WERKT
Af en toe kĳ kt Stĳ n even naar benee. Naar de terrasjes en straten waar wordt 
gefi etst, gewoond, gewinkeld en geproost. Maar vooral is de allround 
restauratiemetselaar met z’n neus naar de Dom toe in de weer met grote 
blokken natuursteen. 

20 24

18
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Waar werkenden door de stij-

gende arbeidskorting netto 

steeds meer overhouden 

van hun brutoloon, geldt dat 

niet voor WIA’ers. Zij krijgen 

geen belastingkorting op hun 

inkomsten en raken steeds 

verder achterop. Uit be -

rekeningen van het CNV blijkt 

dat arbeidsongeschikten in 

sommige gevallen drie keer 

meer belasting afdragen over 

hun inkomen dan werkenden. 

De oplossing om de groeiende 

kloof te dichten is volgens het 

CNV simpel: geef mensen met 

een arbeidsongeschiktheids-

uitkering ook arbeidskorting.

WIA’ers steeds verder achterop

De acceptgiro verdwijnt 1 juni 2023 als betaalmoge-

lijkheid in Nederland. De reden is dat het gebruik 

ervan de laatste jaren enorm is afgenomen. Dat 

betekent dat het binnenkort niet meer mogelijk is de 

contributie op deze manier te betalen. We vragen de 

CNV-leden die nu nog de acceptgiro gebruiken om 

de betalingswijze om te zetten naar automatische 

incasso of iDEAL. Vragen? Neem contact op met CNV 

Info: 030 75 11 007 of info@cnvvakmensen.nl

De invoering van de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst 

pensioenen, is met een half jaar uitgesteld. In plaats van 

1 januari 2023 is de beoogde datum nu 1 juli 2023. Tenmin-

ste, als zowel de Tweede als de Eerste Kamer de wet hebben 

goedgekeurd. Het CNV is bezorgd over het uitstel, want daar-

door wordt het noodzakelijk onderhoud van het collectieve 

pensioen stelsel vertraagd. Het CNV erkent dat een zorgvuldige 

parlementaire behandeling gewenst is, maar ziet ook dat het 

parlement al een half jaar in discussie is.

Bondig

De kantonrechter heeft bepaald dat een thuiswerkende Neder-

landse medewerker van een Amerikaans bedrijf niet ontslagen 

had mogen worden. De man werd de laan uitgestuurd omdat hij 

weigerde zijn webcam de hele dag aan te zetten. Zijn bedrijf had dat 

van hem gevraagd om te kunnen controleren of hij wel aan het werk 

was. Uiteraard ging de rechter daarvoor liggen. Hij bepaalde dat 

dit een onnodige inbreuk is op de privacy. De rechter wees de man 

bovendien een schadevergoeding van tienduizenden euro’s toe.

INVOERING PENSIOENWET UITGESTELD

ACCEPTGIRO

BINNENKORT VERDWENEN

Rechter gaat 
voor webcam liggen
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0% 100%
76%

Wij willen meer loon!

Werknemers lijken liever te besparen 

op hun energierekening dan op de hoge 

brandstof kosten. Dat blijkt uit onderzoek 

in opdracht van de Coalitie Anders Reizen 

onder ruim 2.000 werknemers. Bijna de 

helft (46%) van de thuiswerkers geeft aan 

dat juist de stijgende energiekosten een 

reden zijn vaker naar kantoor te komen. 

De hoge brandstofprijzen en (groeiende) 

fi les wegen daar niet tegenop.

Liever besparen op energie dan benzine

NET BINNEN:

Daniëlle (18), scholier en sales-

medewerker: ‘Je bent gewend 

aan dingen op het werk en 

dus vind je het acceptabel. Via 

iemand bij het CNV hoor ik 

dat dingen ook anders kun-

nen. Bijvoorbeeld dat niet alles 

op mij verhaald mag worden 

als ik per ongeluk iets doms 

doe op het werk. Fijn dat ik nu 

kan terugvallen op mensen die 

meer weten dan ik.’

Krijg ik wat 
ik verdien?

Mark en Gert zijn allebei productma-

nager bij een technisch bedrijf. Toch 

is de functie van Mark hoger gewaar-

deerd.

Het functiewaarderingsbureau conclu-

deerde enige jaren geleden dat Mark 

een productenportefeuille beheert die 

technisch ingewikkelder is dan die van 

Gert. Er is meer gespecialiseerde ken-

nis voor nodig. Ook de omzet is groter. 

Qua functiewaardering zou Mark een 

schaal hoger moeten worden ingedeeld. 

Maar de werkgever wilde dat niet. ‘Alle 

productmanagers horen in principe 

in dezelfde schaal’. Mark kaatste de 

bal terug: ‘Je wilt dus ongelijkwaardig 

werk gelijk belonen?’ Om de onvrede 

te sussen, kreeg Mark een leaseauto. 

Inmiddels is er een nieuwe directie, die 

nieuwe criteria voor leaseauto’s heeft 

opgesteld. Een van de uitkomsten is 

dat Mark vanuit zijn functie géén recht 

heeft op een leaseauto. Omdat het een 

eenzijdig gegunde arbeidsvoorwaarde 

is, besluit de nieuwe directie dat Mark 

geen nieuwe auto meer krijgt.

Mark snapt dat een eenzijdig gegunde 

arbeidsvoorwaarde ook weer eenzijdig 

kan worden ingetrokken. Hij zit ook 

niet te wachten op een arbeidsconfl ict 

over een leaseauto. Op advies van CNV 

Vakmensen gaat hij in beroep tegen 

de indeling van zijn functie. Hij gaat nu 

een schaal omhoog en daarmee wordt 

Mark alsnog recht gedaan. 

Denk jĳ  dat jouw loon niet klopt? Overleg met 
je werkgever. Komen jullie er niet uit, neem dan 
contact op met CNV Info: 030 75 11 007.T
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76% van de leden wil in actie komen als gewenste loonsverhoging niet via onder-

handelingen wordt bereikt. Dat gaven leden aan in de enquête arbeidsvoorwaar-

denbeleid van CNV Vakmensen.

(Bron: Enquête AVB CNV Vakmensen, september 2022)

OP DE BARRICADES VOOR LOONSVERHOGING
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Het zijn bijzondere tijden. We rol-

len van de ene crisis in de andere, met 

als gevolg dat de infl atie dit jaar hoog is 

opgelopen. Niet gek dat CNV Vakmensen 

de loonsverhoging voor komend jaar 

heeft vastgesteld op 5 tot 10 procent. Vol-

gens econoom en CNV-beleidsadviseur 

Michel Donners is dat historisch hoog, 

maar ook alleszins redelijk. Volgens 

hem staan alle seinen ervoor op groen. 

‘Niet alleen vanwege de infl atie, maar 

ook omdat de winsten van grote bedrij-

ven uitzonderlijk hoog zijn’, zegt hij. 

‘Bovendien is en blijft de arbeidsmarkt 

krap en hoeven we ons geen zorgen te 

maken dat hoge lonen leiden tot minder 

werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld in 

de jaren ’80.’

CAO-NOTA

De loonvraag is een van de belangrijk-

ste onderwerpen in de cao-nota voor 

volgend jaar. Even uitleggen: wat is 

een cao-nota? Als bond vragen we rond 

Prinsjesdag in een enquête aan al onze 

leden wat zij verbeterd willen zien in 

cao’s. Wat is bijvoorbeeld een redelijke 

loonsverhoging? Wat moet er gebeuren 

qua scholing? En is de 36-urige werk-

week nog passend? CNV Vakmensen 

verzamelt alle wensen en ideeën en vat 

ze samen in de cao-nota. Die dient als 

inzet (naast de specifi eke vragenlijst die 

CNV gaat voor 
historisch hoge loonvraag

Komend jaar kan de loonvraag van CNV Vakmensen voor nieuwe cao’s 
oplopen tot maar liefst 10 procent. Nooit eerder legden we de lat zo hoog.
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WERK EN INKOMEN

Wat zijn de plannen voor de cao’s van 2023?

NAHLA (42), VERKOOPSTER KLEDINGWINKEL

‘Op het consultatiebureau vroegen ze de laatste 2 keer of het lukt om eten, drinken 

en kleding voor de kinderen te kopen. Nou, nog net. Maar dit moet geen maan-

den duren. Dus ja, ik ben bereid om in actie te komen voor een salarisreparatie. 

Demonstreren, staken, zeg het maar.

De leuke uitjes aan het eind van de maand zijn geschrapt. Binnenkort zijn mijn 

zoontjes van 8 en 10 jarig. We hebben afgesproken dat de één een feestje krijgt 

en geen cadeautje en de ander een cadeautje en geen kinderfeestje. Volgend jaar 

draaien we het dan om. Ze snapten goed dat dat nu nodig is.’
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DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
ONDERWERPEN IN 2023

Stevige loonsverhoging (5-10%)

Ontwikkeling van mensen

Verdere rem op fl exibilisering

Er zijn voor iedereen

we per cao naar onze leden sturen) voor 

de komende cao-trajecten. De cao-nota is 

dus een belangrijk document.

INFLATIE-REPARATIE

Voor 2023 hebben de leden het onder-

werp loonsverhoging met stip bovenaan 

de nota gezet. Voor een kwart van hen 

ging 10% zelfs niet ver genoeg. Econoom 

Michel Donners begrijpt dat wel. ‘Ieder-

een wil en moet ook gecompenseerd 

worden’, zegt hij. ‘Het liefst met nog iets 

erbij. Hoewel ik me realiseer dat we dat 

niet voor iedereen kunnen garanderen 

omdat niet iedereen hetzelfde uitgaven-

patroon heeft, is infl atie-reparatie wel 

ons uitgangspunt komend jaar.’

MAATWERK

CNV Vakmensen kijkt bovendien altijd 

per sector wat de situatie is. Dat is de 

reden van de bandbreedte in de loon-

vraag. ‘In sectoren die bijvoorbeeld 

duidelijk last hebben van hoge energie-

kosten, kunnen we onze loonvraag iets 

omlaag bijstellen als dat nodig is. Bij 

bedrijven die juist grote winsten maken, 

gaan we zeker richting de 10%.’

Maatwerk dus en liever geen automa-

tische verhogingen. ‘Daar zijn we een 

beetje voorzichtig mee’, zegt Donners 

over de zogenaamde automatische 

prijscompensatie (apc). ‘Onze ambitie is 

hetzelfde, namelijk compensatie, maar 

we willen graag per cao ruimte houden 

voor sectorale verschillen. Mocht de 

infl atie tijdens de looptijd van een cao 

hoger uitkomen dan verwacht, dan kun 

je ook een nabetaling afspreken.’

VAST BEDRAG

Een wens van de leden is dat CNV Vak-

mensen in 2023 vaker loonsverhoging 

in een vast bedrag afspreekt in plaats 

van in procenten. Daarmee help je de 

mensen aan de onderkant van salarisge-

bouwen. Hoe zit dat?

Stel, werknemer A verdient € 1.000 per 

maand, werknemer B € 2.000. Krijgen ze 

allebei 10% loonsverhoging, dan komt A 

uit op € 1.100 en B op € 2.200. Gezamen-

lijk gaan ze er dus € 300 op vooruit. Je 

zou die € 300 ook door 2 kunnen delen 

en ze allebei € 150 geven. A komt dan 

uit op € 1.150 (15% loonstijging), B op €

2.150 (7,5% loonstijging).

‘Met een loonvraag in centen in plaats 

van procenten doen we een beroep op 

de solidariteit’, zegt Donners. ‘Dat mag 

je van ons als vakbond verwachten. Wij 

pleiten ervoor dat de sterkste schouders 

de zwaarste lasten dragen.’

ACTIEBEREIDHEID

Opvallende uitkomst van de enquête is 

dat veel leden (76%) bovendien bereid 

zijn in actie te komen, als de gewenste 

loonsverhoging niet via onderhande-

lingen bereikt kan worden. Volgens 

Donners blijkt daar wel uit dat mensen 

echt zorgen hebben. De gasrekening 

moet betaald, boodschappen worden 

duurder, de werkdruk stijgt. ‘Het 

‘Infl atie-reparatie is 
ons uitgangspunt’

CAO’S OPENBREKEN?

CNV Vakmensen is niet zo enthou-

siast over de optie om (lang)lopende 

cao’s massaal open te breken om zo 

iedereen alsnog van een compense-

rende loonsverhoging te voorzien. Als 

er in een cao voldoende aanleiding 

en mogelijkheden voor zijn, gaan we 

zeker met werkgevers in gesprek. 

In veel gevallen heeft dat ook al wat 

opgeleverd in de vorm van een extra 

uitkering, een vervroegde loonsver-

hoging of extra reiskostenvergoeding. 

Maar nu alle cao’s erbij pakken om 

te kijken of we kunnen openbreken, 

heeft ook allerlei risico’s. Zo kunnen 

werkgevers van de gelegenheid ge-

bruikmaken om ook andere dingen 

aan te passen. Bovendien willen wij 

ook niet dat werkgevers bij de werk-

nemers aankloppen als het hen even 

tegenzit.
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WERK EN INKOMEN

‘ERNSTIGE ZORGEN’

Een fl inke loonsverhoging is een 

grote wens van veel leden. Iedereen 

merkt dat de prijzen fl ink zijn ge-

stegen. Maar de een heeft er meer 

last van dan de ander. In de enquê-

te geeft 23% aan het wel vervelend 

te vinden, maar er nog niet erg 

door geraakt te worden. Alle ande-

ren zijn in meer of mindere mate 

aan het bezuinigen geslagen. 11% 

maakt zich ‘ernstig zorgen’.

Wat vinden we van de infl atie?

23% Vervelend, maar raakt me nog 

niet echt

47% Vervelend, ik moet beter op 

mijn uitgaven letten

19% Erg vervelend, ik moet fl ink 

bezuinigen

11% Ik maak me ernstig zorgen 

over mijn fi nanciële situatie

[Bron: Arbeidsvoorwaardenenquête CNV 

Vakmensen, 3de kwartaal 2022]

WAT VINDEN
WE VAN DE
INFLATIE?

Vervelend, maar raakt
me nog niet echt

Vervelend, ik moet beter
op mijn uitgaven letten

Erg vervelend, ik moet
flink bezuinigen

Ik maak me ernstig zorgen
over mijn financiële situatie‘De arbeidsmarkt 

is krap. 
Daardoor 
staan we sterk’

gaat niet meer over een tweede toe-

tje, maar over voorkomen dat je in de 

schulden belandt’, zegt Donners. ‘Leden 

werken keihard en vinden dat ze daar-

voor beloond moeten worden. Terecht 

natuurlijk! Daar komt bij dat de arbeids-

markt krap is waardoor ze sterk staan. 

Dat verklaart de actiebereidheid.’

ONTWIKKELING

Loonsverhoging is uiteraard niet 

het enige onderwerp waarvoor CNV 

Vakmensen zich tijdens de cao-onder-

handelingen hard maakt. Een tweede 

thema dat leden belangrijk vinden en 

dus in de cao-nota van 2023 terugkomt, 

is ontwikkeling. Veel leden (45%) den-

ken eraan om van functie te wisselen. 

Wat het CNV betreft moeten er daarom 

volgend jaar in cao’s nog meer goede 

(fi nanciële) afspraken gemaakt worden 

over scholing. 

‘Maar ook over goede loopbaanbegelei-

ding’, voegt Donners daaraan toe. ‘Die 

dienstverlening willen we als CNV zelf 

uitvoeren. Dat doen we al via ons loop-

baanbureau James, maar sinds dit jaar 

ook samen met het FNV via de VAKbewe-

ging. Daarin begeleiden we werknemers, 

ook niet-leden, op basis van hun eigen 

wensen op weg naar duurzaam en zin-

vol werk.’

KOEN (22), BEVEILIGER

‘Je schrikt je wild als je een paar boodschappen afrekent bij de supermarkt. Ik vind 

dat de lonen omhoog moeten, dit is bijna niet te doen. Daarvoor wil ik wel in actie 

komen. Tegelijk wil ik niet mijn werk neerleggen, het is al druk genoeg. Maar op 

mijn vrije dag wil ik wel op het Malieveld gaan staan!’
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CENTEN OF PROCENTEN

In cao’s kunnen we een loonsver-

hoging in procenten óf in centen 

afspreken. Als we een loonsverho-

ging in centen afspreken, dus een 

vast bedrag voor iedereen, dan is 

dat verhoudingsgewijs beter voor 

de lagere inkomens. Meer dan de 

helft van de leden vindt dat een 

goed idee. 

Willen we een verhoging met vast 

bedrag?

59% Ja, goed idee

23% Weet niet

18% Nee, geen goed idee

‘MEER DAN 10% LOON ERBIJ’

Als het aan de leden ligt, krijgen we er fl ink 

loon bij volgend jaar. Meer dan 10% zelfs, 

vindt meer dan een kwart. 

Hoeveel moet ons loon omhoog?

5% Wil een verhoging met 3 tot 5%

19% Wil een verhoging met 5 tot 7%

23% Wil een verhoging met 7 tot 9%

27% Wil een verhoging met 9 tot 10%

27% Wil een verhoging met meer dan 10%

WILLEN WE EEN
VERHOGING
MET VAST
BEDRAG?

Ja, goed idee

Weet niet

Nee, geen goed idee

HOEVEEL
MOET ONS

LOON
OMHOOG?

5 tot 7%

7 tot 9%

9 tot 10%

Meer dan 10%

3 tot 5%

voor alle groepen werknemers (jong, 

oud, man, vrouw, non-binair, autoch-

toon, allochtoon, etc.). ‘De kring 

mensen voor wie we het doen moet 

zo groot mogelijk zijn’, licht Donners 

toe. CNV Vakmensen wil iedereen in 

de gelegenheid stellen mee te denken 

en te praten over de eigen cao. ‘Als vak-

beweging hebben we de unieke posi-

tie dat we met werkgevers afspraken 

kunnen maken voor álle werknemers. 

Daarom zullen we volgend jaar nog 

zichtbaarder en nog actiever aanwezig 

zijn op de werkvloer.’

TERUGDRINGEN FLEX

Het derde thema is het terugdringen 

van fl exibiliteit. De arbeidsmarkt is 

wat CNV Vakmensen betreft nog steeds 

ziek. Mensen krijgen door de huidige 

krapte weliswaar sneller een vast con-

tract, maar dat gaat wat ons betreft niet 

snel genoeg. ‘De fl exschil is nog steeds 

te groot en er is nog steeds sprake van 

ongelijke behandeling tussen vaste en 

tijdelijke krachten’, licht Donners toe. 

Daar willen we niet alleen in de cao’s 

voor uitzendkrachten wat aan doen, 

maar ook in de cao’s van de bedrijven 

die uitzend- en fl exkrachten inhuren. 

Iedereen die werkt in hetzelfde bedrijf 

moet dezelfde rechten hebben. Denk 

aan gelijk loon, dezelfde bonussen of 

kerstpakketten. Donners: ‘We moeten 

voorkomen dat we een onoverbrugbare 

tweedeling op de arbeidsmarkt krijgen, 

namelijk tussen mensen met kwetsbare 

banen en mensen met zekere banen.’

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN

Het vierde belangrijke thema in de 

cao-nota is dat CNV Vakmensen er is 

ANNE (56), HOOFD UITVOERDER IN DE BOUW

‘Ik heb zelf nog helemaal geen last van de stijgende kosten. Maar ik voel wel mee 

met veel mensen om mij heen die steeds meer moeite hebben om rond te komen. 

Ik sta achter een hogere loonvraag maar verder dan een petitie ondertekenen ga 

ik niet. Ik heb een goede werkgever die de loonsverhoging vanuit de cao maanden 

naar voren heeft getrokken om ons tegemoet te komen.’
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Waarom wilde jij die webinars over veilig en 

gezond werken wel hosten?

‘Als host praat je zo’n webinar met ver-

schillende deskundigen aan elkaar, dat vind 

ik leuk. En ik heb natuurlijk veel met het 

onderwerp, veilig en gezond werk. Het kap-

persvak is supergaaf; je wilt absoluut niet dat 

mensen uitvallen. Bijvoorbeeld vanwege rug-

klachten, een huidallergie of omdat je burn-

out raakt door psycho-sociale overbelasting. 

Goede en actuele informatie om dat soort 

ellende te voorkomen is dus enorm belang-

rijk. Vooral als ik hoor dat sommige kappers 

bijvoorbeeld echt niet weten wat ze moeten 

doen met agressie op social media. Of met 

pestgedrag van klanten of werkgevers.’

Klinkt leuk, maar wat doe je dan allemaal?

‘Ik heb sinds een jaar een eigen kapsalon. 

Maar ik zeg makkelijk ja, als ik word ge-

vraagd om te vloggen, een training te verzor-

gen of, zoals onlangs, webinars te hosten van 

CNV Vakmensen voor kappers. Van het één 

komt vaak het ander.’

Wat zijn je ambities?

‘Ik volg de haar- en modetrends op de voet 

en wil vaktechnisch doorgroeien. Ik wil nog 

veel meer leren over producten en kleuren, 

ben gek op kleuren! Daarnaast zou ik wel 

meer willen leren over hoe je trainingen 

geeft. Ik heb ontdekt dat ik het erg leuk vind 

om kennis over te dragen.’

SANNE VAN OVERDIJK (23)
vindt het heerlijk om op verschillende manie-

ren met haar vak als kapper bezig te zijn.

VOLG SANNE OP

@SANNEVOVERDIJK

Vakvrouw op de cover
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VERENIGING

Ivo volgt een economische 
studie in Tilburg. ‘Vandaar ook 

m’n interesse voor de cao-onder-

handelingen. Ik vond het leuk 

om dat te volgen. In juni was er 

een nieuwe cao voor de bakkers, 

met een loonsverhoging en ook 

een eenmalige uitkering van 

bruto € 300. Ik wilde natuurlijk 

wel weten wat dat betekende voor 

m’n salaris.’

Maar als hij later het loon-

strookje bestudeert, kan hij 

nergens een eenmalige uitkering 

ontdekken. ‘Ik ben lid van 

Probeer de Bond en ken ook 

iemand bij het CNV. We hebben 

er samen naar gekeken. In de cao 

stond het heel duidelijk: die een-

malige uitkering geldt óók voor 

oproepkrachten die op 1 juni in 

dienst waren. Hoe hoog die uit-

kering is, hangt dan af van het 

aantal uren dat je in die maan-

den daarvoor hebt gewerkt.’

RUSTIG NADENKEN

Hij besluit z’n baas er toch maar 

naar te vragen. ‘Ik vond het wat 

ongemakkelijk om er in de win-

kel over te beginnen. Dus ik heb 

hem een appje gestuurd. Zo kon 

ik rustig nadenken hoe ik het 

ging vragen. En kon ik er gelijk 

ook een linkje bij doen naar een 

website met meer informatie.’ 

Al een paar jaar heeft Ivo (17) een bijbaantje als oproepkracht bij een 
bakkerij. ‘Ik las in de nieuwe cao iets over een eenmalige uitkering. 
En vroeg me af: geldt die ook voor oproepkrachten? Volgens mij wel, 
maar hij stond niet op m’n loonstrookje. Toen dacht ik wel even: wat 
doe ik nu?’

Bakkerij zet foutje recht dankzij oplettende oproepkracht

Ik kreeg al snel antwoord: ‘Ik ga 

ernaar kijken!’

Een paar dagen later komt de 

bakker erop terug. ‘Het klopte, ik 

had gelijk! Hij had zich vergist en 

dacht dat de eenmalige uitkering 

alleen voor de vaste krachten 

was. Kan gebeuren, soms maken 

mensen fouten. Hij zou het in 

orde gaan maken, meteen ook 

voor de andere oproepkrachten. 

Dat zijn er bij elkaar toch een 

stuk of 10.’

Voor Ivo gaat het uiteindelijk om 

bruto bijna € 80. ‘Toch wel de 

moeite. Als ik niet had opgelet, 

had ik het niet gekregen. Dat 

vind ik ergens wel jammer, dat ik 

er zelf achter moest komen. De 

meeste jongeren die ik ken letten 

daar echt niet op. Die gaan ervan 

uit dat het allemaal wel klopt. 

Maar dan kun je dus zomaar geld 

mislopen.’

Vragen over deze eenmalige uitkering?

Kijk op www.cnvvakmensen.nl/bakkers

Orde op zaken

WERK EN RECHT

‘Bijna € 80, 
toch wel de moeite’

‘Als ik niet 
had opgelet, 
had ik het 
niet gehad’
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ALERT BLIJVEN

‘We maken regelmatig 

mee dat werkgevers 

cao-afspraken niet goed 

uitvoeren. Dat gebeurt 

overigens lang niet altijd 

bewust. Zeker bij klei-

nere bedrijven is het ook 

vaak een kwestie van 

onwetendheid. Daarom 

is het voor werknemers 

zaak om zelf alert te 

blijven en je loonstrook-

je regelmatig te con-

troleren. Dit verhaal is 

daar een mooi voorbeeld 

van. Goed dat het nu ook 

meteen is opgelost voor 

alle andere oproep-

krachten in de bakkerij. 

Voor ons is dit signaal 

reden om in januari bij 

heel veel bakkerszaken 

langs te gaan en aan-

dacht te vragen voor 

die eenmalige uitkering 

voor oproepkrachten.’

Evert Jan van de Mheen, 

onderhandelaar

bij CNV Vakmensen

TEKST: KEES DE VOS

BEELD: MARCO JEURISSEN, TON KASTERMANS FOTOGRAFIE

OOK EEN JURIDISCH PROBLEEM?  Neem contact op met CNV Info: 030 75 11 007

of info@cnvvakmensen.nl. Onze loonspecialisten en juristen gaan graag voor je aan de slag.
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Een app die controleert wat je doet, waar en hoe snel. 

Steeds meer schoonmakers hebben ermee te maken. 

Bente Janssen onderzocht de gevolgen van deze digitale 

controlemiddelen. Ze ziet ‘een verstikkende controle’ 

die wantrouwen en afstandelijkheid in de hand werkt.

‘Alsof ik zelf niet weet 
wat ik moet doen’

WERK EN LEVEN

Bente weet waarover ze het 
heeft. De studente Organisaties, ver-

andering en management ging zelf 160 

uur aan de slag als schoonmaakster. Ze 

werkte met de apps en sprak voor haar 

scriptie met collega-schoonmakers.  

FEEDBACK-SMILEYS

Bente werkte op diverse plekken met 

verschillende digitale surveillance-

middelen. Op een vakantiepark had 

zij een app op haar smartphone voor 

schoonmakers en controleurs. Ze gaf 

een seintje aan de app als ze aan een 

huisje begon en als ze klaar was. Zo 

wisten controleurs precies wanneer 

zij hun werk konden doen. Op de 

luchthaven hingen in de toiletruimtes 

feedback-smileys in de kleuren groen, 

geel en rood. Met een druk op de knop 

gaven bezoekers hun mening. Op de 

luchthaven werkte Bente ook met een 

groepsapp waarin foto’s van verstorin-

gen of fouten werden gedeeld.

AFTELLEN

Bij de reiniging in het openbaar vervoer 

werkte Bente met een speciale app 

waarop zichtbaar was welk voertuig 

wanneer gereinigd moest worden en 

hoeveel tijd daarvoor was. Alle data 

kwamen in dashboards terecht. De app 

telde ook af wanneer je moest beginnen 

met een voertuig. Bente: ‘Dit voelde 

echt heel onnodig, alsof je je eigen 

baan niet kunt doen. Je weet zelf ook 

wel wat er moet gebeuren en hoeveel 

tijd je nodig hebt.’

WANTROUWEN

Bente sprak tussen het poetsen door 

met schoonmakers en leidinggeven-

‘In de toilet-
ruimte hingen 
smileys in de 
kleuren groen, 
geel en rood’

Digitale controle op de werkvloer neemt toe
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den. Ze stelde vast dat schoonmakers 

en leidinggevenden de apps heel ver-

schillend ervaren. ‘De schoonmakers 

voelen zich vaak vooral gecontroleerd 

door de digitale controlemiddelen. Zij 

ervaren de voordelen als minimaal.  

Bovendien is het wantrouwen onder 

schoonmakers groot. Want hoewel 

werkgevers aangeven alle data alleen 

te gebruiken om processen en trends 

in kaart te brengen: de gegevens zijn 

er wel. 

Met de apps zou de communicatie tus-

sen schoonmakers en leidinggevenden 

worden verbeterd. Maar ook daarbij 

plaatst Bente kanttekeningen. Een foto 

in een app gaat inderdaad heel snel, 

maar het is soms fi jner als iemand per-

soonlijk tips geeft of wijst op een puntje 

van aandacht. 

AFSTAND

‘Als schoonmaker moet je goed 

schoonmaken, maar je moet ook 

heel snel zijn. Dat zorgt vaak voor 

confl icten. Dat schoonmakers op 

veel verschillende manieren worden 

gecontroleerd helpt daarbij niet.’ Ze 

besluit haar scriptie met de oproep 

om hierover afspraken te maken 

omdat ‘de verstikkende mate van 

controle’ wantrouwen en afstandelijk-

heid creëert.

FOUTE EFFECTEN

‘Veel werkgevers zijn zich hele-

maal niet bewust van het feit dat 

de digitale controlemiddelen de 

afstand tussen hen en werkne-

mers vergroten. Logisch, zij rede-

neren vanuit hun eigen standpunt. 

Voor hen zijn de apps en review-

platforms neutrale middelen die 

de werkprocessen verbeteren. Zij 

voeren de systemen met de beste 

bedoelingen in om het werk mak-

kelijker en beter controleerbaar te 

maken. Maar er wordt nog te wei-

nig gekeken naar de effecten. Wat 

ook opbreekt is dat dit soort digi-

tale systemen niet wordt bespro-

ken met de werkelijke gebruikers, 

in dit geval de schoonmakers. 

Uit Bentes onderzoek blijkt dat als 

je de gebruikers niet goed mee-

neemt er sprake is van onbedoel-

de negatieve effecten. Omdat we 

de komende jaren nog veel meer 

met automatisering te maken 

krijgen, moeten we hierover met 

elkaar in gesprek gaan en blijven.’ 

Jan Kampherbeek, 

bestuurder CNV Vakmensen en 

initiatiefnemer van het onderzoek

Bente Janssen: ‘Soms is het fi jner als iemand je persoonlĳ k wĳ st op  >
een puntje van aandacht, in plaats van snel een foto appt.’  > 
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LAAT VAN JE HOREN!  Heb jij ervaring met nieuwe digitale 

controlesystemen? Positief of negatief, we horen het graag: 

magazine@cnvvakmensen.nl
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Vakmensen

Zonder leden geen cao!

Hoeveel van jouw
collega’s zijn lid?

T 030 75 11 007  |  E info@cnvvakmensen.nl

De infl atie is ongekend hoog. Stijgende prijzen voor 

boodschappen, energie en benzine. Wat dus nu nodig is: 

een stevige loonsverhoging in je cao. Veel leden bete-

kent een goede cao. Schrijf je collega’s dus in en ont-

vang een cadeaubon van € 20,- per nieuw lid.

Het nieuwe lid betaalt in totaal € 20,23 voor de eerste 

6 maanden. Zo gaan we 2023 samen sterker in.

www.cnvvakmensen.nl/werven



Advertentie
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Op de werkvloerOp de werkvloer
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Bovenop de Dom
De grootsheid van de hoogste kerktoren van Nederland maakt de 

hoge werkplek van Stijn Opheij (27) ‘best heel bijzonder’. Af en toe 

kijkt de allround restauratiemetselaar even naar benee. Maar vooral 

is hij in de weer met oude en nieuwe blokken natuursteen. Kan de 

reus uit 1382 er straks weer even tegen. 

Meer foto’s vind je op www.cnvvakmensen.nl/domtoren
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Nederland heeft dit jaar te maken met een gierende infl atie en 

torenhoge energierekeningen. Op de gas- en elektriciteitsmarkt greep 

de overheid in met prijsplafonds voor 2023. Maar ondertussen stijgen 

de prijzen in de supermarkt, horeca en andere sectoren gewoon door. 

Belang van sterke 
achterban groter dan ooit

VERENIGING

De zorgen om de koopkracht 

zijn groot. En terecht. De lonen stijgen 

niet met de infl atie mee. Veel huishou-

dens komen hierdoor in de problemen. 

Niet alleen de lage inkomens, inmid-

dels hebben ook steeds meer midden-

inkomens het zwaar.

De overheid kan een hoop oplossen, 

maar niet alles. Een deel moeten we 

zelf doen. In cao’s bijvoorbeeld. Via 

loonsverhogingen kunnen we een deel 

van de prijsstijgingen compenseren. 

Dat moeten we wel samen voor elkaar 

krijgen. Daarom is het belang van een 

sterke achterban groter dan ooit.

GEEN SPONTANE VERHOGING

Een fatsoenlijke cao komt er namelijk 

niet zomaar. Zonder voldoende leden is 

het voor vakbonden lastig goede afspra-

ken te maken. In veel gevallen zullen 

werkgevers (die vaak zelf ook met stij-

gende kosten kampen) niet spontaan 

met een loonsverhoging op de proppen 

komen. Doen ze dat wel, dan is het nog 

maar de vraag met hoeveel. Dus: hoe 

meer mensen lid zijn, hoe meer druk 

we kunnen uitoefenen. En dus hoe 

beter het resultaat. 

JIJ KUNT HELPEN

Als lid ben jij je daar waarschijnlijk 

van bewust. Maar een heleboel col-

lega’s wellicht niet. Terwijl ook voor 

hen onze onderhandelingspositie van 

groot belang is. Uiteraard doen we er 

alles aan om dat onder de aandacht te 

brengen, ook bij jou op de werkvloer. 

Maar jij kunt daarbij helpen. Bijvoor-

beeld door je collega’s te laten zien wat 

een grote en sterke bond allemaal kan 

bereiken. En wat het CNV verder te bie-

den heeft. Niet alleen op collectief vlak 

(een goede loonsverhoging), maar ook 

individueel, als je rechtsbijstand nodig 

hebt. Of gewoon deskundig advies.

ANDERE BEDRIJVEN

Inmiddels zijn er juist nu genoeg voor-

beelden van wat het echt oplevert als 

er voldoende mensen lid zijn. Bij de 

HIER MAKEN WE ONS SAMEN HARD VOOR:
 Lonen fl ink omhoog

 Infl atie-reparatie

 Reiskostenvergoeding in alle cao’s

 Thuiswerkvergoeding

 Liever vaste bedragen dan procenten

Zonder leden geen fatsoenlijke loonsverhoging

ALPTEKIN AKDOGAN, KADERLID BIJ NS: ‘SAMEN WORD JE

SERIEUS GENOMEN. ALS JE GEZAMENLIJK EEN VUIST

MAAKT, HEB JE VEEL KRACHT! VEEL VAKBONDSLEDEN ÉN

EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG, DAT WAS BIJ DE NS

DE SLEUTEL TOT HET SUCCES. DE WERKGEVER

KON GEWOON NIET OM ONS HEEN.’
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NS bijvoorbeeld. Met traditioneel goed 

ge  organiseerde werknemers loonde 

het om samen actie te voeren om een 

fatsoenlijk resultaat (bijna 10% loons-

verhoging!) te behalen. Maar ook bij 

andere bedrijven lukte het. In de meta-

lektro bijvoorbeeld was voor het eerst 

in jaren bijna geen extra druk meer 

nodig om een goed cao-resultaat te 

behalen met liefst 11% loonsverhoging. 

MACHT VAN HET GETAL

Kortom, als we dat ook bij jou op de 

werkvloer willen laten lukken, moeten 

we met veel zijn. Wijs je collega op het 

nut van lidmaatschap, op de macht 

van het getal. Overtuig ze om zich ook 

aan te sluiten. Samen krijgen we het 

voor elkaar.

ZO HIELPEN LEDEN ELKAAR BIJ NS

juli 

 Cao-onderhandelingen leiden tot niets, NS biedt minimale loonsverhoging 

 bij forse infl atie

 Leden zijn ontevreden: ze willen minimaal 9%  en zijn bereid samen actie 

 te voeren 

augustus

 CNV Vakmensen stelt namens de leden een ultimatum aan NS

 NS gaat niet in op de eisen van de leden

 Leden gaan massaal in (estafette)staking

 NS geeft geen sjoege

september

 Leden voeren de druk op en dreigen met landelijke stakingen

 NS gaat alsnog overstag; biedt ruim 9%

oktober

 Leden hebben het voor elkaar gekregen en gaan akkoord

MAAK JE COLLEGA LID  
Wil jij ook een fatsoenlijke loonsverhoging? Dan is het belangrijk dat we ook bij jou op je werkvloer sterk staan als bond. Maak 

snel je collega(‘s) lid en ontvang zelf een cadeaubon van € 20. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/werven
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Is dit normaal?

Zo ga je (juist niet) met elkaar om op het werk

Hoe hoort het eigenlijk?
Iedereen krijgt op de werkvloer weleens 

te maken met bijzonder gedrag van 

collega’s. Hoe ga je daarmee om? Experts 

geven advies.

Wij hebben met ons team van 14 personen een appgroep. Die is 

voor werkgerelateerde vragen. Er wordt om hulp en informatie 

gevraagd, en shifts worden hier geruild als iemand bijvoorbeeld 

een ziek kind moet ophalen.

Onlangs had ik een week vrij. Om optimaal van mijn vakantie 

te genieten, verliet ik de appgroep. Ik voel me namelijk onge-

makkelijk als ik lig te luieren en zie dat iemand opeens een 

vervanger zoekt. Of als iemand een vraag stelt waarop ik het 

antwoord weet. Zo kom ik nooit los van mijn werk.

Toen ik de beheerder na mijn vakantie vroeg mij weer toe te 

voegen aan de groep, kreeg ik de opmerking dat ik oncollegiaal 

was, dat deze manier van doen verwarrend was en dat hem dit 

veel te veel tijd ging kosten. Vraag ik te veel van mijn collega’s?

1

‘In die appgroep kom 
ik nooit los van mijn 
collega’s’

Ik wil parttime deel uitmaken van de 

appgroep van mijn team

Er zijn appgroepen waarin het een komen en gaan 

is van collega’s. Daar weet iedereen dat als Brian 

of Marleen de groep hebben verlaten, ze even vrij zijn. Ze komen 

terug. 

Wil je dat dit in jouw team ook normaal wordt, bespreek dit met 

elkaar. Anders leidt je vertrek inderdaad tot verwarring. Dan 

kunnen collega’s denken dat je in je wiek bent geschoten door 

een eerder bericht. 

Bespreek met elkaar wat een goede manier is om van vrije tijd 

ook echt vrije tijd te maken. Dat is inderdaad best lastig als je 

op je privémobiel werkappjes binnenkrijgt. Een oplossing kan 

zijn om een groep te dempen. Je krijgt dan geen meldingen van 

nieuwe berichten. Als je WhatsApp opent zie je wel dat er berich-

ten zijn binnengekomen. Nog te onrustig? Je kunt een appgroep 

(tijdelijk) archiveren. Dan is de groep uit zicht.

ANTWOORD

WERK EN LEVEN
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WIL JIJ ONZE EXPERTS OOK EEN SITUATIE VOORLEGGEN?  Of wil je reage-

ren op een van de vragen en antwoorden? Mail dan naar magazine@cnvvakmensen.nl. 

Heb je dringend (juridisch) advies nodig, dan kun je terecht bij CNV Info via 030 75 11 007, 

info@cnvvakmensen.nl of www.cnvvakmensen.nl.

TEKST: MIRIAM DE ROOIJ

M.M.V.: BELINDA SCHALL, EMMA VAN WIEREN

ILLUSTRATIES: MARCO JEURISSEN

Steeds meer collega’s hebben een 

smartwatch. Op die horloges komt 

enorm veel informatie binnen. 

Appjes, werkmail, persoonlijke mail, 

informatie over hartslag. Onlangs zat 

ik met een collega te overleggen toen 

ze een melding kreeg dat het tijd was 

voor een loopmomentje. Moesten we 

ons overlegje wandelend voortzetten.

Een gesprek met mijn leidingge-

vende was helemaal frustrerend. Ze 

was voortdurend afgeleid door alle 

binnenkomende berichtjes. Door die 

blikken op haar pols voelde ik me 

onzeker, niet serieus genomen en 

opgejaagd. Deze nieuwe technologie 

is niet tegen te houden maar ik heb er 

last van. Kan ik vragen dat horloge uit 

te zetten tijdens een gesprek?

Onlangs nam een collega die 3 jaar bij ons heeft gewerkt afscheid. Hij kreeg een etentje 

met 11 collega’s in een van de duurdere restaurants in de stad. Dat kwam toevallig een 

paar oud-collega’s ter ore die tijdens een lockdown afscheid namen. Zij werkten veel 

langer bij ons en kregen alleen een uiterst bescheiden receptietje op kantoor. Met bit-

terballen op de afdeling. 

Toen de oud-collega’s van recente afscheidsfeesten hoorden, ontstond onvrede. Zij heb-

ben last van het grote verschil in waardering. Zij willen alsnog een diner in een restau-

rant en spreken ons erop aan. Moeten mijn collega’s en ik dit ondersteunen?

Natuurlijk kun je dat 

vragen. Tenzij er een 

dringende (medische) noodzaak is, 

is het ronduit onbeleefd om tijdens 

een gesprek continu appjes en mail-

tjes te lezen en je bezig te houden 

met je hartslag en beweegfrequen-

tie. Dus: als de smartwatch van je 

gesprekspartner piept/zoemt/trilt 

tijdens een overleg, vraag dan of de 

verbinding even uitgeschakeld kan 

worden. Bijna iedereen zal daaraan 

gehoor geven. Is het je gespreks-

partner toch niet duidelijk, leg dan 

uit dat het geluid je afl eidt en dat je 

graag de aandacht wilt hebben.

Nee. Het afscheid in kleine kring had namelijk niets te maken met 

gebrek aan waardering, wel met een pandemie. Om die het hoofd te bie-

den waren ingrijpende maatregelen nodig. Je collega’s hebben daardoor iets gemist en 

dat is erg verdrietig. Maar alsnog een etentje opeisen, is raar. Ze moeten dealen met het 

feit dat de crisis hun persoonlijke leven heeft geraakt. Samen met heel veel anderen die 

eindexamenfeestjes, trouwdiensten en diplomeringen op hun buik konden schrijven. 

Gelukkig kan er nu weer veel. Niemand weerhoudt jullie ervan zelf met elkaar iets 

feestelijks te organiseren.

3 Mag ik mijn collega vragen haar 

smartwatch uit te doen?

2 Hebben mijn oud-collega’s die afscheid namen 

tijdens corona alsnog recht op een etentje? ANTWOORD

ANTWOORD

‘Mijn collega’s kregen alleen 
bitterballen op de afdeling’

23VAKMENSEN NUMMER 28 I DECEMBER 2022



>  Bernadette: ‘Het verantwoordelĳ ksheidsgevoel is groot, zoals je vaak ziet bĳ  het midden- en kleinbedrĳ f. 
Maar deze werkdruk moet niet te lang duren.’

Met zin naar je werk gaan is belangrijk. Maar fl uitend weer naar huis lijkt 

vandaag de dag de grootste uitdaging. Het personeelstekort loopt in veel 

sectoren enorm op. En daarmee de stress op de werkvloer.

Oplopende werkstress
door personeelstekort

‘Steeds vaker overwerken en moe thuiskomen’
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LEESTIPS:

Uit je burn-out, werkboek van Carien Karsten

of kijk op www.cnvvakmensen.nl/werkstress

± 1.300.000 mensen 

hebben te maken met burn-outklachten. Met de huidige 

werkzame beroepsbevolking van 8,3 miljoen mensen, is dat 

ongeveer 17%.
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IN DE LEEFTIJDSGROEP 25-44

IS HET PERCENTAGE WERK-

NEMERS DAT UITVALT DOOR

STRESSKLACHTEN HET HOOGST:

25% 0 200000 400000 600000 800000 1000000

OPENSTAANDE VACATURES IN EEN AANTAL

SECTOREN, 3de kwartaal 2022:

HANDEL

HORECA

INDUSTRIE

BOUW

VERVOER

91,8 duizend

35,7 duizend

34,4 duizend

27,4 duizend

21,3 duizend

WERKSTRESS EN PERSONEELSTEKORT IN CIJFERS

Lange rijen voor je incheck-
balie. Gasten in je restaurant die te 

lang op hun bestelling moeten wach-

ten. Boze reizigers in je bus omdat er 

diensten uitvallen. In het tweede kwar-

taal van 2022 was er in vrijwel élke 

sector een tekort aan personeel. Dat 

heeft veel impact op werknemers. De 

werkdruk neemt hard toe. 

VAKER OVERWERKEN

Bernadette (58) is medewerker op het 

bedrijfsbureau van een brandbevei-

ligingsbedrijf en ziet de stapels werk 

groeien. Vooral door een toenemende 

vraag van klanten. Het bedrijf zoekt 

daarom nieuwe collega’s, vooral mon-

teurs en BHV-trainers. Die zijn moeilijk 

te vinden. Er zijn veel kapers op de kust 

en voor Bernadette is het een steeds 

grotere uitdaging om de planningen 

rond te krijgen. Gevolg: vaker overwer-

ken en moe thuiskomen. Ondertussen 

springen collega’s bij. ‘Het verantwoor-

delijkheidsgevoel is groot, zoals je vaak 

ziet bij het midden- en kleinbedrijf. 

Maar deze werkdruk moet niet te lang 

duren.’

Met Bernadette voelen veel werknemers 

toenemende werkdruk. Ongeveer 1 op 

de 3 werkgevers gaf dit najaar aan dat 

door het tekort aan arbeidskrachten 

de werkdruk is toegenomen. Het per-

soneelstekort betekent dat er op dit 

moment meer banen dan beschikbare 

mensen zijn. Om precies te zijn: voor 

121 vacatures zijn er op dit moment 

100 werkzoekenden, aldus het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 

november. Dat betekent dat 21 banen 

niet kunnen worden opgevuld. 

OLIEVLEK

‘Het personeelstekort werkt als een 

olievlek’, vertelt Carien Karsten, 

psychotherapeut, coach en schrijf-

ster van verschillende boeken over 

werkstress. ‘Collega’s vertrekken en val-

len uit. Vervolgens blijven er een paar 

collega’s over die hun werkzaamheden 

moeten overnemen. Die krijgen 

‘Het personeelstekort 
werkt als een olievlek’

WERK EN GEZONDHEID
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WERK EN GEZONDHEID

stress of vertrekken naar een werkgever 

die betere arbeidsvoorwaarden biedt. 

Dat leidt weer tot meer druk bij de ach-

terblijvers.’ Het is een vicieuze cirkel die 

volgens haar moeilijk te doorbreken is 

in tijden van krapte. ‘Vaak willen werk-

nemers zich niet laten kennen en gaan 

zij door tot het te laat is. Ze herstellen 

niet meer van de werkdag. Dan is het 

enorm belangrijk dat je op het werk 

bespreekt dat je stress hebt.’

WAARSCHUWINGSSIGNALEN 

Wanneer weet je dat je over de grens 

gaat? Er zijn duidelijke waarschuwings-

signalen, vertelt Carien. ‘Je slaapt slech-

ter en wordt eigenlijk iedere ochtend 

moe wakker. Je hebt geen zin meer in 

sporten of afspraken met familie of 

vrienden. Je gaat meer eten en drinken 

om stress weg te nemen. Hoofdpijn. Het 

zijn allemaal voorbeelden van fysieke 

en mentale klachten op de korte ter-

mijn.’

Het is enorm belangrijk om deze klach-

ten niet normaal te vinden en op tijd 

aan de bel te trekken. ‘Een veel voorko-

mende fout is wachten op je geplande 

vakantie of vrije dag. Dan kun je weer 

opladen. Maar dit soort verwachtingen 

zijn vaak valkuilgedachten. Als je dit 

denkt, moet je nagaan of je iedere dag 

wel genoeg herstelt van je werk.’

FLUITEND NAAR HUIS

Wat kun je doen om het tij te keren? ‘In 

je eentje vaak weinig’, zegt Carien. ‘De 

oplossing vind je samen met collega’s 

en de werkgever, op de werkvloer. Praat 

erover. Wees creatief. Hoe kunnen we 

een andere invulling geven aan het 

werkproces? Maar het begint met in 

gesprek komen met elkaar. Lukt dat 

niet dan is soms actie van de vakbond 

nodig, zoals we zagen bij NS. Ik las 

ergens dat het belangrijk is dat een 

werknemer fl uitend naar zijn werk 

gaat. Maar als je fl uitend naar húis 

gaat, zit het pas echt goed.’

WAT IS WERKDRUK?

Werkdruk is een breed begrip 

dat iedereen anders ervaart, zegt 

psycholoog Carien Karsten. Het 

omvat meer dan de hoeveelheid werk 

die op je bordje ligt. Je hebt last van 

werkdruk als je het gevoel hebt dat 

je geen speelruimte hebt op je werk, 

zelf niet aan zet bent, dwang ervaart. 

Bepalende factoren zijn: 

• de mate waarin je zelf regie hebt 

over je werk

• de steun die je krijgt van collega’s 

om je heen

• de omvang van je taken

• persoonlijke eigenschappen als 

faalangst en perfectionisme. 

Carien: ‘Iedereen kan wel wat extra 

stress aan. Maar er moet genoeg 

hersteltijd zijn op een dag. Dit zoge-

naamde microherstel is nodig om de 

volgende dag weer fi t wakker te wor-

den. Je herstelt door na je werk iets 

heel anders te doen. Koken bijvoor-

beeld. Je bent met je handen bezig 

en de geur werkt ontspannend.’

CNV VAKMENSEN EN WERKDRUK  Is de werkdruk te groot dan 

verander je dat niet in je eentje. Maar met elkaar kun je veel bereiken. 

Zoek steun bij je vakbond. Hoe groter het draagvlak van de bond binnen 

het bedrijf, hoe sterker jullie staan. Dat dat kan lonen, lees je op pagina 20. 

Wil je overleggen over te hoog oplopende werkdruk? Neem contact op met 

een kaderlid of je bestuurder bij CNV Vakmensen. Kijk op de site wie dat is 

(www.cnvvakmensen.nl) of bel CNV Info: 030 75 11 007.

‘In je eentje kun je 
het tij niet keren’

<  Psycholoog Carien 
Karsten: ‘Vaak willen 
werknemers zich niet 
laten kennen.’
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Ook in 2023 helpt het CNV je weer met het invullen van je 

belastingaangifte. De manier waarop blijft nog steeds 

afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

WERK EN INKOMEN

In 2023 vinden weer belastingzit-

tingen plaats op veel verschillende 

locaties in het land. Daarmee starten 

we in maart. Vanaf 25 januari houden 

we op onze site een overzicht bij van 

alle locaties en momenten. Omdat we 

nog niet van het coronavirus af zijn en 

de actualiteit tot veranderingen kan lei-

den, is het goed om dit overzicht online 

in de gaten te houden: 

www.cnv.nl/belastingservice

OPGEVEN VANAF 25 JANUARI

Vanaf 25 januari 2023 kun je een 

afspraak inplannen. Dat kan online op 

www.cnv.nl/belastingservice of telefo-

nisch via CNV Info: 030 751 10 50. Onze 

belastinginvullers komen in maart en 

april 2023 bij je in de buurt. Als je een 

afspraak maakt, is het belangrijk dat je 

gegevens zoals je e-mailadres, rekening-

nummer en lidnummer bij de hand 

hebt. Je ontvangt een bevestiging van je 

afspraak, net als een checklist met de 

documenten die je moet meenemen. 

De checklist van benodigdheden voor je 

belastingaangifte over 2022 vind je op 

www.cnv.nl/belastingservice

VÓÓR DE AFSPRAAK DOEN:

Lees je bevestigingsbrief én je checklist 

goed door. Neem al je relevante papie-

ren mee in een map, want op je tele-

foon zijn documenten minder goed te 

lezen. Ben je al eens eerder geweest en 

heb je een usb-stick van CNV Belasting-

service ontvangen, dan mag je jouw 

overzichten ook daarop zetten. Uit 

veiligheid worden andere usb-sticks 

niet geaccepteerd.

Volg de instructies in de bevestigings-

brief voor het verkrijgen van de juiste 

machtigingscode(s). Neem altijd je 

eigen telefoon en die van je fi scale part-

ner mee voor het geval ter plekke een 

sms-code moet worden opgevraagd.

GIFTEN

Net als vorig jaar moeten giften een 

voor een worden ingevoerd. Je helpt T
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Neem je telefoon 
mee voor het 
geval een 
sms-code 
moet worden 
opgevraagd

CNV Belastingzittingen 2023zitting
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ons enorm als je alvast een lijstje maakt 

met de juiste omschrijvingen en het 

RSIN-nummer. In onze checklist lees je 

hoe je dat doet. Wat ook helpt: vraag 

in februari bij je zorgverzekering een 

overzicht op waarop alle vergoede kos-

ten zijn gespecifi ceerd. (Dus geen fi scaal 

overzicht, daarop staan alleen de bedra-

gen.) Neem dat gespecifi ceerde over-

zicht uitgeprint mee naar de zitting 

of zet het op de CNV Belastingservice 

usb-stick.

CORONAREGELS

Wij gaan er nu vanuit dat in maart 

fysieke ontmoetingen gewoon kunnen 

plaatsvinden. Maar als er nieuwe regels 

komen van het kabinet en RIVM dan 

houden wij die aan. Afgelopen jaren 

hielpen we mensen daarom ook op 

andere manieren, bijvoorbeeld per 

telefoon. Op sommige plekken kon je 

je belastingmap afgeven om daarna 

ingevuld weer op te halen. Mocht een 

afspraak op locatie niet lukken, dan 

helpen we je op een andere manier! 

ZELF VERANTWOORDELIJK

Je aangifte is bij ons in vertrouwde 

handen, maar je blijft er wel zelf ver-

antwoordelijk voor. Aan het invullen 

door het CNV kun je dus geen rechten 

ontlenen.

Nadat je met ons aangifte hebt gedaan, 

krijg je een (voorlopige) aanslag van de 

Belastingdienst. Daarin staat hoeveel 

geld je terugkrijgt of nog moet betalen. 

Mocht dit fl ink afwijken van het bedrag 

waar je samen met ons op gerekend 

had, laat ons dit dan zo snel mogelijk 

weten. Wij helpen je snel en kosteloos 

verder.

WE HELPEN JE OOK MET ZORG- 
EN HUURTOESLAG
CNV Belastingservice helpt jou als lid 

ook kosteloos met het aanvragen of 

wijzigen van je zorg- of huurtoeslag. 

Dit doen we meestal meteen bij het 

invullen van je aangifte. Als het nodig 

is, maken we daarvoor een aparte 

afspraak met je.

STEL JE VRAGEN 
HET HELE JAAR DOOR
Wist je dat je je fi scale vragen het hele 

jaar door kunt stellen aan CNV 

Belastingservice? Bijvoorbeeld bij 

grote veranderingen in je leven. Denk 

aan: eerste baan, samenwonen, aan- of 

verkoop woning, huwelijk, geboorte, 

kinderopvang, scheiding, overlijden, 

enzovoorts.

  WAT IS JE EIGEN BIJDRAGE 
VOOR ONZE SERVICE?
 Aangifte voor 1 persoon: € 10

 Samen: € 14

 Voorlopige aangifte (VA): € 3 

 CNV usb-stick: € 3

 Gratis service voor leden op 

bijstandsniveau

 Gratis middeling als de aangifte 

door het CNV is ingevuld

(Voor niet-leden gelden andere eigen 

bijdragen)

  WAARVOOR KUN JE GÉÉN 
ONLINE AFSPRAAK MAKEN?
 Hulp bij een voorlopige aanslag (VA)

 Hulp bij aangifte in geval van over-

lijden (F-formulier) 

 Hulp bij aangifte grensarbeid

 Hulp bij een C- of M-biljet

Bel hiervoor CNV Info: 030 751 10 50 

of mail info@cnvvakmensen.nl

ALLE TIJDEN en locaties vind je vanaf 25 januari op: 

www.cnv.nl/belastingservice  |  een afspraak maak je vanaf 25 januari via 

www.cnv.nl/belastingservice of 030 751 10 50.

zittingen 2023en 2023
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VAN LINKS NAAR RECHTS

4 Eerste Nederlandse gemeente die gevolgen van klimaatveran-

dering merkt – 10 Zorgen over veiligheid van kerncentrale in … –

12 Protest tegen paneel ‘… der Koloniën’ – 14 Koopt tóch Twit-

ter – 15 Netfl ix-serie over keizerin … – 16 ‘Keuze voor WK in 

Qatar was een vergissing’ – 18 Engelse lengtemaat – 20 Achter-

voegsel – 21 Leider bij de welpen – 23 Plaats in Gelderland –

25 Mysterieuze aanslag op Nord … – 27 Voorzetsel – 28 Afge-

sleten term – 31 Ginds – 32 Meesterwerk van Rembrandt op 

tournee – 35 Soort keurmerk – 36 Dag van de week (afk.) – 

37 Draagt jurk van Marilyn Monroe – 42 Bouwsteen voor bot-

weefsel – 43 Kluns – 44 Voegwoord – 46 Aangehaald werk (afk.) –

48 Sterrebos moet wijken voor uitbreiding … – 49 … Webb-tele-

scoop maakt prachtige foto’s van Jupiter – 51 Theatertour van … 

DeLange – 53 Amsterdamse onderwijsinstelling (afk.) – 

54 Maanstand (afk.) – 55 Medezeggenschapsorgaan (afk.) – 

56 Drie keer een gouden … voor Femke Bol – 57 ‘Bemiddelaar 

des Vaderlands’ – 59 Schots kasteel waar koningin Elizabeth 

overleed – 61 Levert drones aan Rusland – 63 Houding – 

65 Voorzetsel – 66 Donetsk en Loehansk, ook wel de Don… – 

68 Politieke partij – 70 … en perestrojka – 73 … Grensoverschrij-

dend gedrag – 75 Amerikaans persagentschap – 76 Voordat – 

78 Rechtbank (afk.) – 80 Titel (afk.) – 81 Attractie verdwijnt uit de 

Efteling – 85 Extreem – 86 In de mode – 88 Dierlijk product – 89 Olie-

maatschappij – 91 …protesten op de snelweg – 92 Volodimir ….

VAN BOVEN NAAR BENEDEN

1 Nooit meer ‘Oant Moarn’ – 2 In de steigers – 3 Oude Europese munt –

4 Kamerlid wordt zeven dagen geschorst – 5 Rutte stuurt sms’jes 

met oude … – 6 In handen (afk.) – 7 Kan oog en hand niet meer ge-

bruiken na aanslag – 8 Bijbelse priester – 9 Onderdrukte bevolkings-

groep in China – 11 Landcode van Jamaica – 13 Speciale eenheid van 

politie en Defensie – 17 Mannelijk dier – 19 Klein vertrek – 22 Voet-

baller van het jaar – 24 Europese Commissie (afk.) – 26 Moord op 

Japanse oud-premier … – 28 Stad in Oekraïne, veroverd en bevrijd 

– 29 Hoeft toch niet uit elkaar voor superjacht van Bezos – 30 Film-

festival in Amsterdam – 32 This was the … – 33 Bedreigde studente – 

34 Maaltijdbezorger vertrekt uit Nederland – 35 Verantwoordelijk 

voor opvang van asielzoekers – 36 Aardbevingen in … – 37 Militair 

instituut – 38 Nederlandse landelijke krant (afk.) – 39 Voor de middag 

(afk.) – 40 Boerderijen in een Brabantse plaats? – 41 Voetballer … 

Lang – 45 Holle uitdrukking – 47 Tennislegende neemt afscheid – 

49 Een van ’s werelds grootste karate-organisaties (afk.) – 50 Dek-

mantel – 52 Plaats aan de westkust van de VS (afk.) – 54 Verblijfplaats 

van Taghi – 56 Dik stuk hout – 57 Bedorven – 58 Man met fakkel voor 

huis van … – 60 Vloeibaar gas – 62 Rivier (Spaans) – 64 Landcode van 

Servië – 67 Avond (Frans) – 68 Politieke partij – 69 Oud-burgemeester 

van Rotterdam – 70 Mengkleur van de Oekraïense vlag – 71 Neder-

landse Publieke Omroep (afk.) – 72 Na 45 dagen al geen premier 

meer – 74 Taakstraf voor zangeres, na mishandeling winkelmede-

werkers – 75 Onderzoek naar oud-Kamervoorzitter – 77 Omroep 

(afk.) – 79 Coördineert sancties tegen Rusland – 82 Kunstmatige intel-

ligentie (afk.) – 83 … Towers terug naar Rotterdam – 84 Afslagplaats 

bij golf – 87 Engelse ontkenning – 90 Chemisch symbool voor tin.

Jaarpuzzel 2022
Maakte ze nou echt de jurk van Marilyn Monroe kapot!? 
En zo waren in het afgelopen jaar nog wel meer zaken van 
wereldbelang. Veel plezier weer met de jaarpuzzel!

Vorm met de gekleurde letters in het diagram een woord 

dat in 2022 vaak in het nieuws is geweest. Vul de oplossing 

in op www.cnvvakmensen.nl/jaarpuzzel

Per post kan ook: CNV Vakmensen, t.a.v. puzzelredactie, 

Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. 

De inzendtermijn sluit op 31 januari 2023.

Doe mee en win!

De prijzen

3 x Familiespel Azul
3 x Boek ‘De wortels van ons land’
5 x 2 vrĳ kaartjes voor het Spoorwegmuseum
5 x Handige rugzak van CNV Vakmensen
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Stel je vraag

Elke werkdag komen er honderden 

vragen binnen bij CNV Info. We lichten 

er een paar uit.

Mijn collega’s willen samen met de vakbond 

staken, omdat zij het niet eens zijn met de 

arbeidsvoorwaarden. Ik vind het spannend 

en weet bovendien niet of ik me dat fi nancieel 

kan veroorloven.

Staken is een recht. Dat betekent dat je gewoon 

kunt staken samen met je collega’s en de vakbond. Je 

werkgever heeft er niets over te zeggen. De vakbond 

licht je werkgever in namens alle medewerkers in het 

bedrijf. Je hoeft dus geen toestemming te vragen of 

een vrije dag op te nemen. Je werkgever is daarente-

gen niet verplicht om je loon uit te betalen voor de 

uren die je staakt. Daarom krijgen vakbondsleden een 

stakingsuitkering als de werkgever het loon inder-

daad niet betaalt. Voor de uitkering maakt het niet uit 

hoeveel je verdient. Deze is gebaseerd op een normbe-

drag dat ieder half jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Ik heb 5 maanden geleden een kindje gekregen en nu is er een 
nieuwe regeling voor ouderschapsverlof. Hoe zit dat precies?

Ik moet verplicht werken tijdens één 
van de feestdagen. Heb ik recht op 
een toeslag?

Vanaf augustus 2022 heb je als ouder recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Het 

UWV betaalt je 70% van je salaris uit, maar let op: met een maximum van 70% van het maximum dag-

loon. Het bedrag kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever, als daarover afspraken zijn gemaakt. 

Voorwaarde voor het opnemen van betaald ouderschapsverlof is dat je deze weken opneemt in het eerste 

levensjaar van het kind. Als je vóór de ingang van de regeling je kindje hebt gekregen, moest deze op 2 

augustus 2022 jonger zijn dan 1 jaar om gebruik te maken van de regeling. Dat klopt in jouw situatie dus.

Werken tijdens feestdagen betekent 

helaas niet dat je automatisch recht hebt op 

een toeslag. Bij ieder bedrijf gelden weer andere 

regels. Werkgevers zijn namelijk niet wettelijk 

verplicht om een toeslag te betalen op feestda-

gen. Het hangt dus af van wat er is afgesproken 

met je werkgever. Dit kun je nakijken in je cao 

of arbeidsovereenkomst. Op onze site vind je de 

cao’s: www.cnvvakmensen.nl

ontslag

Ik ben in mijn proeft ijd ontslagen. Waar 

heb ik recht op? Een transitievergoeding? 

Jazeker, je hebt recht op een transitievergoeding. Als je in 

je proeftijd wordt ontslagen, eindigt je arbeidsovereenkomst 

per direct. Jouw werkgever hoeft geen toestemming te vragen 

aan het UWV of aan de kantonrechter. Er geldt geen opzeg-

termijn en je werkgever hoeft ook geen reden voor ontslag te 

geven, tenzij je hier zelf om vraagt. Controleer wel of de juiste 

proeftijd is overeengekomen.
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Het ontslag is pas offi cieel 
als jullie beiden hebben 
ondertekend

Mijn collega’s en ik krijgen helemaal geen 
dertiende maand aan het einde van het 
jaar. Hebben we hier wel recht op?

Nee, jullie werkgever is niet verplicht een dertiende 

maand uit te keren. In jouw cao of arbeidsovereenkomst staat vast-

gelegd of je recht hebt op deze dertiende maand. Als erin staat dat 

je recht hebt op een dertiende maand heb je er natuurlijk wel recht 

op. Een dertiende maand is een extra maandsalaris dat je aan het 

einde van het jaar kunt ontvangen. Het wordt vaak gezien als een 

soort bonus voor de werkprestaties van het afgelopen jaar. 

OOK EEN VRAAG?  Heb jij ook een vraag voor een van onze juridische specialisten? 

Bijvoorbeeld over je salaris, vakantiedagen, scholing of corona? Neem dan contact 

op met CNV Info. Op werkdagen telefonisch bereikbaar op 030 75 11 007 tussen 8.00 

en 18.00 uur. Mailen kan naar info@cnvvakmensen.nl. Op www.cnvvakmensen.nl/

contact kun je tot 20.00 uur chatten met een van de medewerkers.

TEKST: EMMA VAN WIEREN

BEELD: MAARTJE KUPERUS, ARCHIEF CNV VAKMENSEN

Ik heb heel onverwachts een ontslagvoorstel ontvangen van mijn 

werkgever. Moet ik hier zomaar mee akkoord gaan?

Nee! Je gaat zeker niet direct akkoord met dit voorstel. Zorg dat je weet waarom je werkgever 

dit voorstel doet en welke afspraken er in de overeenkomst staan. Heb je na het tekenen bijvoorbeeld 

aansluitend recht op een WW-uitkering, staat er een vergoeding in en zijn de andere afspraken oké? Het 

is altijd verstandig om je voorstel te laten checken door een jurist. Het ontslag is pas offi cieel als jullie 

beiden hebben getekend. Zeg je werkgever dat je wilt nadenken en spreek af hoeveel dagen. Het is nor-

maal om hier tot 14 dagen over na te kunnen denken. We raden je aan direct contact op te nemen met 

CNV Info.

MEEPRATEN OVER JE CAO
Wist je dat je op onze site de onderhandelingen over jouw cao kunt volgen, input kunt delen, een 

vraag kunt stellen aan de experts en in gesprek kunt gaan met collega’s uit het hele land? Praat 

mee! Ga naar www.cnvvakmensen.nl en zoek op jouw cao.
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Advertentie
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WIL JE IEMAND LID MAKEN? 

WWW.CNVVAKMENSEN.NL/WERVEN

WIL JE ZELF LID WORDEN? 

WWW.CNVVAKMENSEN.NL/LIDWORDEN

MEER WETEN OF HULP NODIG? 

CNV Info is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 

8.00 tot 18.00 uur. Telefoonnummer: 030 75 11 007 (lokaal tarief). 

Via chat op www.cnvvakmensen.nl

dagelijks van 8.00 uur tot 22.00 uur en via info@cnvvakmensen.nl,

Twitter @cnvvakmensen en facebook.com/cnv.vakmensen. 

Kijk voor meer informatie op www.cnvvakmensen.nl of bel 030 75 11 007.

CONTRIBUTIE 2023*

Bruto-inkomen Uw contributietarief

tot € 1.051,- p/m 5,68 euro

€ 1.051,- tot € 1.578,- p/m 13,54 euro

€ 1.578,- tot € 2.630,- p/m 18,16 euro

€ 2.630,- p/m 20,42 euro

Kijk op www.cnvvakmensen.nl/tarieven voor meer informatie. 

Kijk op www.cnvvakmensen.nl/incasso om te zien wanneer de 

contributie geïnd wordt. * onder voorbehoud

5 x Ik kan nu niet bellen want ik zit in een call –

Japke-d. Bouma, uitgeverij Alfabet, De Meent, 

€ 17,95.

5 x Minder werken meer doen – Anneleen De Lille, 

 Lannoo, € 21,99.

10 x Hippe, paarse muts – met logo van 

 CNV Vakmensen.

GRATIS EXEMPLAAR?
Om kans te maken op een van de prijzen, ga je naar 

www.cnvvakmensen.nl/december

Elk lid mag één keer meedoen.

Wat kies jij?
Speciaal voor jou 3 vrolijke cadeaus. Kies jij een 

hip paars mutsje met het logo van je favoriete vak-

bond? Een hilarisch boek over overleven op kan-

toor in een spannende tijd? Of een waarin je leert 

hoe je orde op zaken stelt in je hoofd en vervolgens 

je leven terugkrijgt?

CNV Vakmensen komt voor je op en geeft  je 

invloed op je arbeidsvoorwaarden. 

Je kunt bijvoorbeeld je wensen en ideeën 

doorgeven, meepraten en stemmen over 

cao-afspraken en bij een reorganisatie mee-

praten over het sociaal plan. 

Daarnaast hebben we onder andere deze 

diensten voor leden:

CNV Info voor vragen of advies over je 

werk, inkomen of over je lidmaatschap

Juridisch advies en hulp voor vragen

 rondom werk en inkomen

Korting op verzekeringen

Loopbaanbegeleiding

Hulp bij het invullen van je (belasting-)

 formulieren

Check van je loonstrook, arbeids contract

 of vaststellingsovereenkomst

Advies bij langdurige ziekte en

 begeleiding bij UWV-keuringen

Gezinsrechtsbijstandverzekering is

 onderdeel van je lidmaatschap

Ledenvoordeel

WIN EEN

GRATIS

EXEMPLAAR
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‘Het maakt in principe niet uit 

welke schaatsen je draagt. Zorg er 

wel voor dat ze scherp en geslepen 

zijn én dat je ze stevig omdoet. Ze 

moeten namelijk goed om je voet 

zitten, anders krijg je blaren. Bij 

blaren is dit een belangrijke tip: 

neem altijd een pakje speelkaarten 

mee. Stop een speelkaart tussen je 

sok en de schaats en zorg ervoor 

dat de schaats weer stevig om je 

voeten zit. Zo vangt de speelkaart 

de wrijving op en kun je verder 

schaatsen. Speelkaarten worden 

ook vaak uit voorzorg gebruikt, als 

je geen tape hebt. 

Ga je schaatsen op natuurijs? Let 

dan goed op of het ijs dik genoeg 

is. Zwart ijs lijkt misschien niet 

betrouwbaar, maar dat is juist 

het sterkste ijs. Veel schaatsers 

nemen prikkers of ijspriemen mee. 

Hiermee kun je jezelf aan het ijs 

uit het water trekken als je erdoor-

heen bent gezakt. 

De basishouding voor de onervaren 

schaatser: zak door je knieën en 

sta niet rechtop. Zo sta je stabieler. 

Zet opzij af en trap niet naar ach-

ter. Leun daarbij een beetje ach-

terop je schaatsen. Remmen doe je 

met de pizzapunt: zet de voorkant 

van je schaatsen als een pizzapunt 

tegen elkaar aan, houd je gewicht 

aan de achterkant.’

Wat moet 

elke onervaren 

schaatser weten?
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Jerrie Suijker (27) is schaatsbaan-

manager bij schaatsbaan De Uithof 

in Den Haag.

Vakmensen

HEB JIJ OOK EEN VRAAG VOOR EEN VAKVROUW- OF MAN?  Stel hem via magazine@cnvvakmensen.nl. 

De redactie kiest elk kwartaal een vraag en zoekt daar in het CNV-netwerk een juiste deskundige bij.

VRAAG HET DE VAKMAN
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