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Nieuwkomer Nati (35):

‘De klok bepaalt hier de 
werkdag. Dat is wennen’

Schrikbewind op de werkvloer: 
‘Ik trek z’n kop van zijn romp!’
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SCHRIKBEWIND
Een directielid van een tuincentrum voert al jaren een waar schrikbewind. ‘Ik 
ben me kapot geschrokken van de verhalen over totaal ontspoorde omgangs-
vormen’, zegt bestuurder Sĳ tze de Bruine van CNV Vakmensen. Scheldpartĳ en 
en intimidaties: de lĳ st met klachten is akelig lang.

VERDIEN IK MEER?
Er kunnen goede en min-
der goede redenen zĳ n dat 
een collega een hoger sala-
ris krĳ gt dan jĳ . Gelukkig 
zĳ n er controlesystemen.

EXIT-MEDIATION
Suzan is ziek en krĳ gt 
een uitnodiging voor 
een exit-mediation. Jurist 
Marĳ e van Wĳ k waar-
schuwt: niet zomaar doen!
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C O L U M N

De strijd om goede arbeidsvoor-
waarden is in alle hevigheid losge-
barsten. Tijdens de eerste maanden 
van dit jaar stonden werkgevers en 
werknemers meermaals lijnrecht 
tegenover elkaar. Ons standpunt is 
helder: wij willen infl atiereparatie 
voor iedereen. Vaak kan dat ook, 
bedrijfswinsten waren nog nooit zo 
hoog. En kan het ergens niet, dan 
staan we open voor maatwerk.
Maar veel werkgevers vinden dat 
de overheid onze lasten al genoeg 
verlaagt, dat ze daar niet extra aan 
hoeven bij te dragen. Sterker nog, 
ze noemen een eventuele loongolf 
zelfs ‘gevaarlijk’. Die zou de infl atie 
alleen maar aanwakkeren. Wat een 
krokodillentranen!
Gelukkig zien werknemers dat ook. 
Het aantal mensen dat zich bij ons 
aansluit stijgt sinds jaren weer. Ook 
collega-bonden zien een toename. 
Dat is mooi. Nu is het alleen wel 
zaak dat we elkaar in onze gemeen-
schappelijke strijd niet uit het oog 
verliezen. Samen staan we sterk. En 
ons doel is hetzelfde: een rechtvaar-
diger Nederland voor iedereen.

Piet Fortuin

voorzitter CNV Vakmensen

Strijd

NIEUWKOMER
Nati vindt het wel wen-
nen: de klok bepaalt in 
Nederland de structuur 
van een dag. ‘Ik ben 
gewend aan meer 
fl exibiliteit.’

MĲ LPALEN
Een kleine greep uit 
belangrĳ ke momenten 
waarop CNV Vakmensen 
in 2022 in actie kwam. 
Welke herinner jĳ  je 
nog?

10 ZORGEN OVER HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL
Dit jaar beginnen de pensioenfondsen aan een mega-operatie: de overgang 
naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is de grootste fi nanciële transitie in 
Nederland ooit. Een spannende klus. Pensioencoördinator Frans van de Veen 
van CNV Vakmensen gaat in op 10 zorgen die leven.

15 20

27
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Volkomen onverwacht ging 

begin dit jaar de bekende stof-

fen- en gordijnenwinkel Jan 

Sikkes failliet. Meer dan 100 

medewerkers in 10 vestigin-

gen verspreid over het hele 

land verloren plotsklaps hun 

baan. Een dramatische erva-

ring. CNV Vakmensen doet er 

alles aan om deze mensen te 

helpen en te ondersteunen. 

Zo konden ze allemaal gratis 

gebruikmaken van loopbaan-

coaches van de regionale 

mobiliteitsteams van De VAK-

beweging. Individueel staan 

we onze leden bij Jan Sikkes 

natuurlijk ook bij.

Drama bij stoff enwinkel Jan Sikkes

Als het aan CNV Vakmensen ligt wordt 2023 een 
heet cao-jaar. Uit CNV-onderzoek blijkt namelijk dat 
steeds meer werkenden in de fi nanciële  problemen 
komen door een gebrekkige loonstijging. Een kwart 
heeft al moeite met rekeningen betalen en de helft 
is bang daar in de toekomst mee te maken te krij-
gen. Omdat de bedrijfswinsten in 2022 hoger waren 
dan ooit, gaan we dit jaar de onderhandelingen 
extra stevig in. Een hoger loon is geen extraatje, 
maar bittere noodzaak.

Een verplichte gedragscode tegen seksuele intimidatie. Die wil het 
kabinet graag. Het is een goede eerste stap om seksuele intimidatie 
op de werkvloer tegen te gaan. Maar de crux zit hem wel in de 
naleving, vindt het CNV. Werkgevers zijn wat ons betreft aan zet 
om seksueel wangedrag tegen te gaan. Vooral omdat op het werk 
sprake is van een machtssituatie. Je hebt je werk immers nodig 
voor je inkomen. De werkplek moet veilig zijn, maar seksueel 
geweld komt er nog te vaak voor. Uit CNV-onderzoek blijkt dat 30% 
van de vrouwen hiermee te maken heeft gehad.

Bondig

CNV Vakmensen is niet onder de indruk van de ‘krokodillentranen’ 

van de grote werkgeversverenigingen. Die stelden begin dit jaar 

dat de lonen niet te veel moeten stijgen om de inflatie niet aan te 

wakkeren. Toch zien we als CNV dat het geld met name bij grote 

bedrijven tegen de plinten klotst. Bovendien is een hoger loon niet 

iets extra’s, maar hoogst noodzakelijk voor een zekere financiële 

toekomst van werknemers. Ook het Centraal Plan Bureau en De 

Nederlandsche Bank vinden dat een flinke loonsverhoging in veel 

gevallen noodzakelijk is voor een gezonde economie.

SEKSUELE INTIMIDATIE

2023 WORDT HEET CAO-JAAR

Krokodillentranen
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22%

14%

50%

Ruim 1 miljoen mensen ontvangt een laag loon 

of een uitkering. Juist deze groep woont vaak 

in tochtige woningen, waar de verwarming laag 

of uit staat. De Sociale Alliantie, waarvan we 

als CNV deel uitmaken, roept gemeenten in 

een 5-puntenplan op deze mensen niet in de 

kou te laten zitten. Bijvoorbeeld door het mini-

mabeleid te verruimen, de Participatiewet te 

versoepelen of de energiekosten van inwoners 

met een beperking te vergoeden. 

Niet in de kou!

NET BINNEN:

Marianne (55), transitie-/
projectmedewerker: ‘De laat-
ste cao-onderhandelingen 
bij KPN hebben me over de 
streep getrokken. Die waren 
stevig en het CNV had er een 
groot aandeel in dat die goed 
zijn afgerond. Lagere salaris-
sen zijn er meer op vooruit 
gegaan dan de hogere salaris-
sen. Dat vind ik - juist in deze 
tijd - erg goed.’

Krijg ik wat 
ik verdien?

Zuzanna werkt als reisadviseur bij 
een klein reisbureau. Eigenlijk is zij de 
enige werknemer.

Toen ze enige jaren geleden vanuit 

Polen naar Nederland kwam, sprak 

Zuzanna de taal nog niet zo goed, 

maar de eigenaresse van dit bureau 

wilde haar graag in dienst nemen. Het 

bureau is gespecialiseerd in reizen 

naar Polen en met Zuzanna’s talen-

kennis en contacten zouden ze hun 

markt kunnen vergroten.

Inmiddels realiseert Zuzanna bijna 

70% van de omzet. Ze vraagt zich af of 

ze wel genoeg verdient en legt dit voor 

aan CNV Vakmensen. Het bedrijfje valt 

onder de cao Reiswerk en de specia-

listen functiewaardering van de bond 

vinden met behulp van het functie-

handboek en de loontabellen uit dat 

Zuzanna ruim € 96 per maand te wei-

nig krijgt. Al jarenlang!

Het advies is dat Zuzanna haar werk-

geefster hierop aanspreekt. En als die 

niet reageert of het verzoek afwijst, 

kan CNV Vakmensen namens haar 

een loonvordering instellen. Mogelijk 

heeft zij nog duizenden euro’s tegoed! 

Toch aarzelt de Poolse. Ze is bang 

voor de verhoudingen. Ze is de enige 

werk nemer en deelt iedere dag de 

kantoorruimte met haar baas. Ze durft 

er niet over te beginnen en aan een 

loon vordering door de bond wil ze al 

helemaal niet denken. 

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.
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22% van alle werkenden heeft 

voor het eerst in het leven te 

maken met geldzorgen

14% van alle werkenden houdt 

te weinig geld over aan het 

einde van de maand

50% van alle werkenden heeft 

zorgen om in de toekomst 

rekeningen te kunnen betalen

daarvan ervaart 50% groei-

ende stress

dat leidt bij 25% tot 

fysieke klachten (zoals 

hoofdpijn en buikpijn)

(Bron: CNV-onderzoek, december 

2022)

GELDSTRESS ONDER WERKENDEN
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Een prachtig bedrijf is het, met een lange geschiedenis. Groen, sfeervol. 
Maar met de werkomstandigheden bij Tuinland is het helaas minder 
fraai gesteld. Een van de directieleden voert er al jaren een waar schrik-
bewind. ‘Ik ben me kapot geschrokken van de verhalen over totaal ont-
spoorde omgangsvormen.’

‘Ze zei: ik trek z’n kop 
van zijn romp’

Tuinland is in Noord- en 
Oost-Nederland een bekende 
naam, met vestigingen in Assen, 
 Groningen, Zwolle en Wilp. Er werken 
zo’n 400 mensen. Na alarmerende sig-
nalen uit meerdere vestigingen organi-
seert CNV-bestuurder Sijtze de Bruine 
een bijeenkomst voor werknemers. 
‘Ze kwamen daar met angst en beven 
naar toe, bang dat de directie erachter 
zou komen. Het beeld dat ik op die 
avond kreeg, was dat van een zeer 

onveilige werksituatie, met talloze 
voorbeelden van verbale agressie 
tegen werknemers.’

SCHELDPARTIJEN
De meldingen gaan zonder uitzonde-
ring over een van de 2 directieleden 
van Tuinland. Sinds haar aantreden 
in 2013 hebben veel werknemers 
te maken gehad met scheldpartijen 
en verbaal intimiderend gedrag. De 
Bruine: ‘Ze scheldt regelmatig werk-
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‘We kregen 
meer dan 50 
meldingen’

Schrikbewind bij Tuinland:

‘In die maand ben ik zeker 10 kilo kwijt geraakt van de 

stress van het werk.’

‘Er werd met deuren gegooid, gegild en geschreeuwd. 

De directie was verbaal agressief.’

  ‘Een collega werd door de directrice naar haar kantoor   ‘Ik vond het al eng als ik iemand telefonisch naar haar moest doorverbinden.’

‘Ik heb gepassioneerde, goede collega’s   

uitspattingen   

‘Wanneer zij in de winkel was, liep iedereen op zijn 

tenen. Je wist nooit wat er ging gebeuren.’

‘Ik heb altijd met plezier bij Tuinland gewerkt tot de nieuwe directie   

maanden ging ik met pijn in mijn buik naar het werk. Door stress   
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WERK EN GEZONDHEID

nemers ten overstaan van andere 
collega’s de huid vol. Ook doet ze 
bizarre uitspraken als: ik hoop dat hij 
sterft, ik trek z’n kop van zijn romp, 
ik hoop dat hij een hartaanval krijgt, 
het liefst zou ik hem omleggen. Dit 
soort uitspraken zijn totaal over 
de grens. Geen wonder dat er een 
angstcultuur heerst in het bedrijf. 
Dit is geen gezonde en veilige werk-
omgeving, om het maar zacht uit te 
drukken.’

directie met de verhalen die hij heeft 
gehoord. Maar die lijkt het allemaal 
nogal luchtig op te vatten. ‘In eerste 
instantie werd het allemaal ontkend, 
het zou allemaal niet waar zijn. Pas na 
lang aandringen kwam er wel iets van 
enig besef.’ 

Tegenover RTV Drenthe, dat uitgebreid 
aandacht aan de kwestie besteedt, 
erkent directeur Girbe Drenth dat het 
gedrag van de mede-directeur (zijn 

In de afgelopen jaren hebben meer-
dere werknemers zich gemeld bij de 
externe vertrouwenspersoon. Maar 
die kon daar niks mee doen, zegt De 
Bruine. ‘Ze moest haar rapportages 
namelijk rechtstreeks bij de directie 
aanleveren. Dat kan natuurlijk niet als 
de directie nou juist degene is om wie 
het gaat.’

LUCHTIG
De CNV-bestuurder confronteert de 

  CNV-bestuurder Sĳ tze de Bruine: ‘Dit zĳ n geen incidenten, het is een schrikbarend patroon. We 
willen echt veranderingen zien bĳ  Tuinland.’

‘Als ze samen weer in de vestiging kwamen, werd dit via de oortjes 

medegedeeld. Veel collega’s schoten de gang of het magazijn in.’

   geroepen en moest alleen van de spanning al huilen.’

   zien vertrekken omdat ze niet meer om konden gaan met de

   en bedreigingen van de directie.’

‘Ik heb meerdere malen meegemaakt dat

ze werknemers uitschold en ik heb ook vaak

mensen huilend weg zien gaan. In de korte tijd

dat ik er werkte, werd er iedere maand wel 

iemand zomaar ontslagen.’

   er was. De laatste 

   en spanning.’

‘Er werd gedreigd met ontslag op staande voet na een hele kleine fout. Sindsdien 

ben ik op de werkvloer continu op mijn hoede of ik haar ineens zie.’
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Advertentie
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eigen partner) inderdaad ‘fout was’. 
‘Dat hoort niet. We moeten onze taal 
aanpassen. We gaan er alles aan doen 
om te zorgen dat hier een prettige 
werksfeer is. Wat we in onze beleving 
ook doen. Met enkele incidenten, uit-
schieters. Fout, gebeurt niet weer.’

GEEN INCIDENTEN
Maar dat vindt De Bruine te mak-
kelijk. ‘We hebben op onze site een 
meldpunt geopend en kregen meer 
dan 50 meldingen met schokkende 
verhalen, zowel van mensen die er nu 
nog werken als van oud-werknemers. 
Dit zijn geen incidenten, het is een 
schrikbarend patroon. We willen echt 
veranderingen zien bij Tuinland. Het 
is een mooi bedrijf, werknemers zijn 
trots op wat ze doen. En we horen uit 
de vestigingen gelukkig ook positieve 
verhalen, dat collega’s het met elkaar 
goed hebben. Maar een directielid dat 
met harde hand regeert, geen tegen-
spraak duldt en werknemers schoffeert 
– dat moet echt afgelopen zijn.’

Op verzoek van het CNV stelt de 
Arbeidsinspectie nu een onderzoek in 
naar de gang van zaken bij Tuinland. 
Dat onderzoek is nog gaande.

De directie van Tuinland is om een reactie 
gevraagd, maar die wilde geen vragen 
beantwoorden.

HOE GA JE OM MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Uitsluiting, pesten, seksuele intimidatie of (verbale) agressie op de werkvloer. Hope-

lijk krijg je er nooit mee te maken. Maar als het je toch overkomt, wat doe je dan? 

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt op veel manieren voor. De ver-

halen die veel aandacht krijgen gaan vaak over (verbale) agressie of sek-

suele intimidatie bij grote bedrijven. Maar grensoverschrijdend gedrag dat 

minder aandacht krijgt, zoals uitsluiting, pesten of plagen, kan net zo goed 

heel nare gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om ook hierbij aan de 

bel te trekken.

Voel jij je ongemakkelijk door het gedrag van een collega of werkgever? 

Probeer diegene hier zo snel mogelijk op aan te spreken. Ongepast gedrag 

gebeurt niet altijd bewust. Door te wijzen op het ongewenste gedrag kan 

de overtreder zijn gedrag aanpassen. Ben je erg overvallen of emotioneel? 

Wacht dan met aanspreken tot de emoties zijn gezakt. Vaak helpt praten 

echt. Vind je het moeilijk het gedrag aan te kaarten? Bijvoorbeeld door 

machtsongelijkheid? Kijk dan of er collega’s zijn die jou kunnen helpen. 

Voel je geen mogelijkheid om in gesprek te gaan? Bij de meeste bedrij-

ven kun je ook terecht bij een vertrouwenspersoon. Hij of zij biedt een 

 luisterend oor en bekijkt samen met jou het probleem. Samen bepaal je 

mogelijke vervolgstappen. Alles wat je met de vertrouwenspersoon be-

spreekt, is vertrouwelijk. 

Loopt het gedrag toch uit de hand? Dreigt jouw werkgever bijvoorbeeld met 

ontslag op staande voet? Of wil je door herhaaldelijk ongewenst gedrag zelf 

ontslag nemen? Neem dan contact op met CNV Vakmensen. Dan kijken we 

samen naar een oplossing. CNV Info: 030 75 11 007.

‘Leidinggevenden werden door haar uitgescholden waar werk-

nemers en klanten bij waren.’

‘Als haar iets niet beviel, begon ze dit al schreeuwend en tierend 

duidelijk te maken op de werkvloer richting medewerkers. Waar 

klanten bij waren. Als de directie langskwam waren alle werk-

nemers in de stress, je wist nooit wat er ging gebeuren.’

‘Het feit dat 3 dagen na de nieuwsberichten nog niets naar het winkel-

personeel is gecommuniceerd over deze kwestie vind ik heel symbolisch.

Er is niemand van de leiding naar voren gestapt om iets te zeggen over

de situatie. Dat is heel kwalijk.’

‘Na 20 jaar voor Tuinland te hebben gewerkt ben ik vertrokken omdat er niet 

meer te werken viel onder de leiding van de vrouwelijke directeur.’

MEER LEZEN? 

Volg de laatste ontwikkelingen op

www.cnvvakmensen.nl/tuinland
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VERENIGING

Is het misschien toch 

long covid? Ze weet het niet. Wat 

ze wel weet, is dat ze sinds de 

eerste klachten – in juli vorig 

jaar – bijzonder weinig energie 

heeft. Ze zit veel ziek thuis, het 

lukt haar niet om meerdere 

dagen achter elkaar te werken. 

Weken worden maanden. Haar 

werkgever wordt ongeduldig 

en voert de druk op: dan ga je 

toch gewoon wat minder uren 

 werken? Maar minder uren bete-

kent ook: minder inkomen. Dat 

ziet ze niet zitten, want dat inko-

men heeft ze hard nodig. 

In december heeft de werkgever 

er kennelijk genoeg van. Suzan 

krijgt thuis een brief met een uit-

nodiging voor een ‘exit-mediation’: 

een gesprek met een mediator, 

met als doel: einde dienstverband. 

Ten einde raad belt ze de vakbond 

om hulp.

ZORGPLICHT
Marije van Wijk, jurist bij CNV 

Vakmensen, vindt dat de werk-

gever zich van een slechte kant 

laat zien. ‘Zeker naar iemand die 

al zo lang bij je werkt. Dat je ziek 

wordt is pech, daar kies je toch 

zelf ook niet voor? Natuurlijk is 

het voor een werkgever niet leuk 

als je iemand moet doorbetalen, 

terwijl er geen arbeid tegenover 

staat. Dat snap ik ook wel. Maar 

als werkgever heb je gewoon een 

Meer dan 20 jaar werkt Suzan al bij dezelfde werkgever, een 
kwekerij van potplanten. Ze wil er eigenlijk helemaal niet weg. Maar 
nu ze wegens ziekte langdurig is uitgevallen, slaat de twijfel toe. 
Haar werkgever stuurt namelijk aan op een ‘exit-mediation’. Wat 
moet ze nu?

Ongeduldige werkgever voert de druk op:

zorgplicht naar je zieke wer k-

nemer.’

Ze wijst op het oordeel van de 

bedrijfsarts: volledig medisch 

arbeidsongeschikt. ‘Dat betekent 

dat Suzan niet kan werken en 

eerst zal moeten herstellen. En 

in zo’n situatie oefent de werk-

gever grote druk op haar uit om 

dan maar minder uren te gaan 

werken. En als ze dat niet wil een 

exit-mediation. Deze werkgever 

denkt helaas vooral aan zichzelf.’

Marije begeleidt Suzan nu bij 

elke stap en heeft een duidelijk 

advies. ‘Je kunt onder die druk 

in de verleiding komen om dan 

maar akkoord te gaan. Maar dat 

heeft een groot risico. Zo lang je 

ziek bent, moet je niet zomaar 

meewerken aan het beëindigen 

van je dienstverband. Wees daar 

heel voorzichtig mee, vraag ons 

om advies en werk eerst aan je 

herstel.’

Hoe loopt deze kwestie af? Kijk op 

www.cnvvakmensen.nl/ordeopzaken

Orde op zaken

WERK EN RECHT

‘Dan ga je toch gewoon 
wat minder uren werken?’

‘Werk niet 
zomaar mee 
aan ontslag 
zolang je nog 
ziek bent’
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RISICO

‘Het gebeurt vaker: een 

werkgever die aanstuurt 

op een beëindiging 

van het dienstverband, 

 terwijl de werknemer 

nog ziek is en bezig 

met herstellen. Het 

lijkt soms misschien de 

makkelijkste oplossing, 

ook voor de werk nemer. 

Maar mijn advies aan 

leden is altijd heel dui-

delijk: niet doen, niet 

zomaar aan zo’n ontslag 

meewerken. Zorg eerst 

dat je weer volledig her-

stelt. Want zolang je ziek 

bent, ben je kwetsbaar 

en valt het niet mee 

om snel ander werk te 

vinden. Je loopt dan een 

serieus risico met je 

WW-uitkering. Want het 

UWV verlangt wel dat je 

meteen actief op zoek 

gaat naar ander werk.’

Marije van Wijk, 

jurist bij CNV Vakmensen

TEKST: KEES DE VOS

BEELD: MARCO JEURISSEN, MAARTJE KUPERUS

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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SOLIDARITEIT

Peter van der Eijk en Klazina Tul-
ner zijn beiden specialist functiewaarde-
ring bij CNV Vakmensen. Zij leggen uit wat 
functiewaardering precies is. ‘Werk van ver-
gelijkbare zwaarte moet ook vergelijkbaar 
worden beloond’, zegt Van der Eijk. ‘Dat is 
de basis achter loonschalen in cao’s. Werk 
dat ongeveer even zwaar is, valt in dezelfde 
loonschaal.’
Tulner vult aan: ‘En om die zwaarte te 
meten, bestaat functiewaardering. Een 
functie is zwaarder naarmate het werk 
complexer is en meer kennis vereist. Ook 
de verantwoordelijkheden tellen mee. Of 
werk fysiek zwaar is, speelt maar voor een 
gedeelte mee.’

FUNCTIEGROEP EN SALARIS 
Bij functiewaardering kijkt de werkgever 
naar de functiebeschrijvingen en rangschikt 
de functies naar zwaarte. Vervolgens maakt 
hij of zij een indeling in groepen functies met 
een vergelijkbare zwaarte. Bij elke functie -
groep hoort een loonschaal. Hoe zwaar der de 
functies in een groep, hoe hoger de schaal. 
De loonschalen liggen vast in de cao’s.

LANGS DE MEETLAT
Van der Eijk: ‘Functiewaardering verklaart 

waarom jouw collega met een andere func-
tie meer verdient dan jij of omgekeerd. Het 
is heel belangrijk dat het zo eerlijk mogelijk 
gebeurt. Daarom gebruikt de werkgever een 
systeem: een soort meetlat. Wij willen graag 
dat die meetlat door de vakbonden erkend 
is en dat binnen een cao alle functies met 
dezelfde meetlat worden gewaardeerd.’ 

ROL CNV VAKMENSEN 
Voor de cao’s die CNV Vakmensen afsluit, 
bestaan 7 erkende meetlatten. Ze zijn 
gemaakt door bureaus, de zogenaamde 
‘systeemhouders’. Zij mogen de meetlat-

Vraag jij je ook weleens af of je genoeg verdient? Bijvoorbeeld omdat jouw 
collega een hoger salaris heeft? Dan is het handig meer te weten over 
functiewaardering en functie-indeling. Wat kun je doen als je denkt dat er 
iets mis is?
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Functiewaardering:
klopt mijn loon? 

‘Wij krijgen 
geregeld de 
vraag: ver-
dien ik wel 
genoeg?’

WERK EN RECHT

BEZWAAR EN BEROEP Denk je dat de indeling van jouw 

 functie niet klopt? Kijk dan in je cao of Handboek Functiewaardering 

of er een procedure is om bezwaar te maken. Of neem contact op 

met CNV Info. 

De procedures kunnen per cao verschillen. Let op: je moet meestal 

zelf de eerste stap zetten. Jij moet het gesprek aangaan met je werk-

gever en soms ook schriftelijk bezwaar aantekenen. Komen jij en je 

werkgever er niet uit, dan gaan we samen met jou kijken naar moge-

lijke vervolgstappen.

Hulp nodig? Neem contact op met CNV Info: 030 75 11 007.

  Peter van der Eĳ k en Klazina Tulner, beiden specialist functiewaardering bĳ 
CNV Vakmensen: ‘Werk van vergelĳ kbare zwaarte moet vergelĳ kbaar worden beloond.’
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HELP, MIJN COLLEGA VERDIENT MEER!

Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt een hoger sala-

ris. Daar kunnen goede en minder goede redenen voor zijn:

• Leeftijd  |  Ben je jonger dan 21 jaar? Dan is je loon lager dan 

dat van je oudere collega’s. 

• Ervaring en diensttijd  |  Loonschalen zijn verdeeld in tredes: 

hoe meer werkervaring en/of diensttijd, hoe hoger de trede en 

het salaris.

• Prestatie  |  In sommige cao’s hebben de schalen (extra) pres-

tatieafhankelijke tredes of prestatietoeslagen. Verschillen in 

beloning kunnen ook ontstaan door bonussen of provisies.

• In dienst gekomen in tijd van krapte  |  Is het moeilijk om aan 

personeel te komen, dan wordt een nieuwkomer soms hoger 

ingeschaald of in een hogere trede binnen de schaal gezet. 

• Beter onderhandeld  |  Vaak zijn bedragen in een cao een 

minimum. Onderhandelen over een arbeidsmarkttoeslag is 

mogelijk. 

• Oude rechten  |  Soms wijzigt een functie, waardoor deze in 

een lagere schaal komt. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie. 

Zittende werknemers behouden dan vaak hun oude salaris, 

terwijl nieuwe medewerkers worden ingeschaald volgens de 

nieuwe, lagere norm. 

• Sekse  |  Er bestaan nog steeds beloningsverschillen tussen 

mannen en vrouwen. Deze zijn bij wet verboden.
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ten toepassen in sectoren. ‘Maar wij hebben 
met de systeemhouders afgesproken dat wij 
daarbij betrokken zijn’, vertelt Tulner. ‘Zo 
houden we als bonden in de gaten dat een 
meetlat op de juiste manier wordt toegepast. 
Dat is immers in het belang van de werkne-
mers. Bij veel cao’s geldt: als een systeem-
houder aan de slag gaat met een aanpassing 
van de meetlat, denkt CNV Vakmensen mee 
in een expertgroep.’

DE STOEL, NIET DE PERSOON
Van der Eijk: ‘Er kloppen geregeld leden 
bij ons aan met de vraag: verdien ik wel 
genoeg? De achtergrond van die vraag is: zit 
ik wel in de goede schaal? Is mijn  functie 
wel goed ingedeeld? Soms verdient een 
collega meer, terwijl die zich minder inzet. 
Of zelfs de kantjes ervan af loopt. Dat lijkt 
oneerlijk. Maar hoe goed of slecht je functio-
neert, speelt bij functiewaardering geen rol. 
Functiewaardering gaat alleen over je functie 
en de inschaling daarvan. Oftewel: het gaat 
over de stoel, niet over de persoon.’

VERSCHIL IN SALARIS
Het uitgangspunt van functiewaardering 
is dat functies van vergelijkbare zwaarte 
hetzelfde worden beloond. Toch kan het 
gebeuren dat een collega met hetzelfde 
werk meer verdient dan jij. Mogelijke rede-
nen vind je in het kader: ‘Help, mijn collega 
verdient meer!’ op pagina 13. Kun je het 
salarisverschil tussen jou en je collega niet 
verklaren? Doe dan zelf een eerste check 

om na te gaan of jouw functie goed is in-
gedeeld. Kijk hiervoor bij het kader ‘Klopt 
mijn functie-indeling?’

HULP VAN DE VAKBOND
Kom je er niet uit of denk je dat jouw werk-
gever een fout heeft gemaakt? Dan kun je 
de indeling van jouw functie zonder extra 
kosten bij CNV Vakmensen laten controle-
ren. Lijkt er inderdaad iets mis, dan biedt de 
vakbond advies als je bezwaar wilt maken. 
Zie ook: ‘Bezwaar en beroep’.
‘Zo’n bezwaar- en beroepsprocedure ver-
schilt per cao en kan vele maanden duren’, 
zegt Van der Eijk. ‘Als blijkt dat jouw functie 
in een hogere salarisschaal hoort, dan heb 
je vaak met terugwerkende kracht recht op 
het functieloon. Dat geldt meestal vanaf het 
eerste moment dat jij bezwaar hebt gemaakt 
bij je leidinggevende.’

SOLIDARITEITWERK EN RECHT

‘Hoe goed 
of slecht je 
functioneert, 
speelt bij 
functie-
waardering 
geen rol’

KLOPT MIJN FUNCTIE-INDELING?

Je kunt zelf checken of jouw functie goed is ingedeeld. Dit zijn de stappen die je 

daarvoor zet:

1. Vraag je functiebeschrijving en -indeling op bij je leidinggevende of de 

afdeling P&O. 

2. Vaak staat in de bijlagen van je cao welke functie in welke schaal is inge-

deeld. Controleer of jouw functie in de juiste loonschaal is ingedeeld. 

3. Soms wordt in de cao verwezen naar een Handboek Functie-indeling of 

Handboek Functiewaardering dat bij de cao hoort. Ook dat kun je opvragen 

bij P&O. Je kunt het ook zelf opzoeken op internet. Staat jouw functie niet in 

het handboek? Zoek dan een functie die qua zwaarte vergelijkbaar is met de 

jouwe en kijk of de loonschaal overeenkomt.

Zuzanna werkt al jarenlang bij een reis-

bureau dat is gespecialiseerd in reizen 

naar Polen. Inmiddels realiseert zij bijna 

70% van de omzet, dankzij haar talenken-

nis en contacten. Krijgt zij het loon dat ze 

verdient? Lees de conclusie van de speci-

alist functiewaardering op pagina 5.
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Waar moet je in Nederland qua 
werkgewoontes aan wennen?
‘In Israël werkte ik ook in de sales en was 

het normaal dat je langer doorwerkte dan 

de officiële werktijden. Als je hier regel-

matig overwerkt, krijg je de vraag: wat is je 

probleem dat je je werk niet binnen werktijd 

afkrijgt? Waar ik ook enorm aan moest wen-

nen: in Nederland gebeurt er veel op de klok. 

10 uur? Tijd voor koffie of thee. Half een? 

Lunch. Half vier: breaktime. De structuur van 

de dag ligt behoorlijk vast. Ik ben gewend 

aan meer flexibiliteit.’

Hoe is het om als nieuwkomer een werkplek 
te vinden in Nederland?
‘Intensief! Als ingezetene buiten de EU 

is het een lange procedure om de juiste 

 vergunningen te krijgen, de inburgerings-

procedure te doorlopen, de taal te leren. In 

dezelfde tijd kregen we kinderen en moest 

ik nog veel revalideren. Ik ben een been ver-

loren tijdens een raketaanval in mijn woon-

plaats Beersjeba.’

Hoe bevalt werken in Nederland?
‘Goed. Het kost me alles bij elkaar veel 

energie, maar dat heeft ook te maken met 

mijn handicap, de taal en mijn jonge gezin. 

Ik waardeer de vriendschappelijke sfeer op 

de werkvloer bijzonder. Men helpt elkaar 

om goede resultaten te halen. De persoon-

lijke betrokkenheid gaat verder dan alleen 

het werk.’

NATI HAKSHUR (35)
Heeft een parttime contract van 50% en 
werkt in de sales. Hij heeft een webshop voor 
Israëlische producten opgezet en levert in 
heel Europa. De liefde bracht hem in Neder-
land en inmiddels woont hij hier 6 jaar.

Vakman op de cover
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Vakman op de cover
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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

Een vakbond kan geen boodschappen voor je doen, je 

opleiding volgen of je werkrooster maken. We kunnen 

wél een goede cao voor je afsluiten. Daarvoor hebben 

wij leden nodig. Die hebben we ook, maar we hebben 

er meer nodig. Want: veel leden betekent een goede 

cao. Schrijf je collega’s dus in en ontvang een 

cadeaubon van € 20,- per nieuw lid.

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

6 maanden. Zo gaan we in 2023 samen sterk door.

www.cnvvakmensen.nl/werven



Advertentie
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Op de werkvloerOp de werkvloer

Ziltig Zeeuws
De ‘r’ zit nog in de maand en dat betekent dat er nog steeds Zeeuwse platte 

oesters verkrijgbaar zijn in Yerseke, dé oesterhoofdstad van Nederland. 

Maar met de teelt van andere soorten zijn deze populaire schelpdieren er 

tegenwoordig het hele jaar door verkrijgbaar. Het is dus alle maanden hard 

en fysiek zwaar werken in deze arbeidsintensieve sector.
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VERENIGING 

Mijlpalen in 2022

 11 SEPTEMBER 

Cao-akkoord bij NS. Bijzonder 

onderdeel van het akkoord is de 

afspraak over inflatiecorrectie: valt 

de inflatie hoger uit dan verwacht, 

dan krijgen werknemers er tijdens 

de looptijd van de cao geld bij.

 24 AUGUSTUS  

Stakingen bij NS, na stukgelopen 

cao-onderhandelingen. Iedereen 

merkt de gevolgen: op meerdere 

dagen rijden er regionaal of zelfs 

in het hele land geen treinen.

studenten zelfredzamer en 

mentaal sterker te maken.

 11 MAART 

Het team van Probeer de Bond
organiseert het event ‘Gelukkig 

studeren’ op de Hogeschool van 

Amsterdam. Doel van de goed-

bezochte bijeenkomst is om 

 09 MAART 

Knakworsten, soep en sauzen 

komen in de toekomst niet meer 

uit Voorthuizen. De befaamde 
Struik-fabriek met zo’n 160 werk-

nemers gaat begin 2023 dicht.

 14-15 MAART 

Het cao-conflict in de 

metaal en techniek ver-

hardt: er komen nu ook twee-

daagse stakingen, te beginnen 

in Friesland. 

 04 FEBRUARI 

Een nieuwe cao voor de circa 

400.000 werknemers in de 
horeca. Na een moeilijke periode 

van lockdowns mag dit resultaat 

er zijn. In 2022 gaan de lonen 3,4% 

omhoog. Ook krijgen de werk-

nemers een eigen leerrekening, 

waarmee ze kunnen sparen voor 

zelfgekozen scholing.

 24 FEBRUARI 

In het openbaar vervoer geldt 

nog steeds een mondkapjesplicht. 

Ruim 78% van de werknemers 

in het openbaar vervoer wil daar 

zo snel mogelijk vanaf, blijkt uit 

een CNV-enquête. De mondkap-

jesplicht is nauwelijks te hand-

haven, steeds minder mensen 

houden zich eraan.

MAART

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

 13 JANUARI 

Een van de eerste cao’s die in 

2022 rond komt, is die voor de 

17.000 werknemers bij tanksta-
tions en wasstraten. En meteen 

met een goede loonsverhoging. In 

de tweejarige cao gaan de lonen 

met gemiddeld 4,3% per jaar 

omhoog.

 11 JULI 

Succesvolle actie voor een 

betere reiskostenregeling 

voor schoonmakers die op 

vakantieparken werken. 

Landal en Europarcs komen 

de schoonmakers tegemoet. 

Later ook Roompot.

 JANUARI 

Al sinds 15 november 2021 zijn 

werknemers in de metaal en 
techniek in actie voor hun cao 

(320.000 werknemers). Die acties 

gaan in de eerste maanden van 

2022 onverminderd door.

JANUARI FEBRUARI
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MEER NIEUWS VAN 2022?  Kijk op www.cnvvakmensen.nl/persberichten

CAO’S IN 2022
De ongekend hoge inflatiecijfers hadden in 2022 grote invloed op de cao-onder-

handelingen. De loonvraag waarmee we het cao-jaar begonnen – tussen 2,5 en 5% – 

bleek te bescheiden om de koopkracht op peil te houden. Rond Prinsjesdag kondigde 

CNV Vakmensen aan dat de cao-lonen fors omhoog moesten, tussen 5 en 10%. Gevolg: 

zware cao-onderhandelingen en acties. 
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Wat hebben 

we in 2022 

allemaal 

bereikt? Op 

deze pagina’s 

een kleine 

greep uit het 

dagelijkse 

vakbonds-

werk.
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 01 JUNI 

Historisch sociaal akkoord van 

de vakbonden met Schiphol. Met 

afspraken over een zomertoeslag, 

een Schipholtoeslag en het aan-

pakken van de werkdruk.

 02 JUNI 

Het CNV stuit op een misstand 

met een groep Oekraïners die in 

het Westland aan het werk zijn op 

basis van bizarre contracten.

 15 JUNI 

Cao-akkoord in de bouw
(ruim 110.000 werkne-

mers), met de hoog-

ste loonsverhoging 

ooit in deze cao: 5%.

 02 MEI 

Topdrukte op 

Schiphol zorgt 

voor grote spannin-

gen bij de beveiligers, die het 

werk nauwelijks aankunnen. Het 

CNV pleit voor meer inzet van 

marechaussee op piekmomenten 

én voor een vaste maandelijkse 

arbeidstoeslag, om het werk op 

Schiphol aantrekkelijker te maken.

 09 MEI 

Cao-resultaat voor de circa 23.000 
kappers in Nederland. Per 

1 juli gaan de lonen 4,5% omhoog.

 20 DECEMBER 

Stakingen bij Verbrugge Termi-
nals, in Vlissingen en Zeeland.

 02 DECEMBER 

Acties bij BP in Rotterdam leiden 

tot een cao-resultaat. Werknemers 

krijgen een loonsverhoging van 6% 

en eenmalig € 4.000.

 20 DECEMBER 

Al meer dan een jaar touw-

trekken vakbonden en 

werkgevers in de touring-
carbranche over een nieuwe 

cao. Met het 3e (!) eindbod gaan 

de CNV-leden akkoord. Eindelijk 

gaan de lonen weer omhoog, met 

7% in januari.

 10 NOVEMBER 

Onthutsende verhalen over tuin-
centrum Tuinland. Daar heerst een 

waar schrikbewind. De bond opent 

een meldpunt. Al snel komen ruim 

50 meldingen binnen. Het CNV 

eist normale omgangsvormen, de 

Arbeidsinspectie start een onder-

zoek. Lees meer op pagina 6.

 18 NOVEMBER 

Bij ING groeit de onvrede over het 

uitblijven van een nieuwe cao. De 

bonden bieden de directie een 

petitie aan, waar ruim 7.000 hand-

tekeningen onder staan.

 06 OKTOBER 

Een op de drie beveiligers op 

 22 APRIL 

Tijdens een Radar-uitzending 

(7 februari) heeft het CNV aan-

dacht gevraagd voor de folderbe-
zorgers van Spotta. De contracten 

deugen niet en de beloning is vaak 

erg onduidelijk. Er komen ruim 

100 meldingen binnen. De bond 

gaat in gesprek met Spotta om de 

situatie te verbeteren.

 08 APRIL 

Eindelijk, na maanden van acties 

en stakingen: een cao-resultaat
voor de werknemers in de metaal 

en techniek.

 08 APRIL 

Het CNV opent een informatiepunt 

voor werknemers van contact-
centers die hun werk kwijtraken 

bij de Covidlijnen van de GGD. De 

afronding van hun contracten gaat 

namelijk lang niet altijd goed. 

 05 OKTOBER 

Het CNV bepleit een eenmalige 

uitkering voor werknemers in het 

openbaar vervoer, bovenop de 

eerdere cao-afspraak. Die komt er 

ook: € 1.000.

 24 OKTOBER 

Philips verkeert in zwaar weer. Er 

verdwijnen 4.000 banen, waar-

van zo’n 400 in Nederland.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

APRIL MEI JUNI
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Schiphol overweegt te vertrekken, 

blijkt uit een CNV-enquête. We 

maken nieuwe afspraken over 

betere roosters, een hoger uur-

loon en fatsoenlijke pauzeruimtes.

r. Er 

-
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VERENIGING 

2022: onze 4 speerpunten in cijfers

Via ruim 120 persberichten kwamen acties en standpunten van 

CNV Vakmensen in beeld in kranten en op radio, tv en websites.

Er werden 3.247 verschillende nieuwsbrieven via de mail ver-

stuurd. Bijvoorbeeld over je cao of een reorganisatie. Elk lid 

ontving gemiddeld 25 nieuwsbrieven. Het ging in totaal om 

3 miljoen nieuwsbrieven aan leden en geïnteresseerden. Per 

post werden bijna 600.000 nieuwsbrieven verstuurd. 

Ten minste 11 grote acties werden gevoerd, zoals bij VDL Nedcar, 

NS, Aldel, BP, Mebin, Verbrugge Terminals en OWASE.

Er waren 2 grote campagnes, namelijk Inflatiereparatie en 

Zonder leden geen cao op radio, tv en social media. Tijdens de 

Top2000 eind december 2022 waren er reclamespots voor het 

vakbondspakket van de zorgverzekering van het CNV.

1.013.620 mensen zagen via Instagram informatie over het CNV. 

Een nieuw team met 4 social-mediaspecialisten geeft de bond 

bekendheid op TikTok, LinkedIn, Facebook en Instagram.

4.382 werknemers riepen de hulp in van James 

Loopbaan, onderdeel van CNV Vakmensen. Zij 

 beoordeelden de coaching met een 8,3.

69.444 mensen bezochten het platform Loopbaan-

Centraal van James Loopbaan.

Ook via De VAKbeweging, een samenwerking van CNV 

en FNV, werden steeds meer mensen geholpen bij 

loopbaanbegeleiding en/of -coaching. De  begeleiding 

bij een van de 35 regionale mobiliteitscentra is  gratis.

191 leden namen deel aan een van de 16 workshops
van de ledenacademie van CNV Vakmensen.

Via de kaderacademie volgden 261 kaderleden een 

van de 25 trainingen en workshops.

In 42 cao’s maakten we nieuwe afspraken over 

ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld in de cao 

Doe-het-zelfbranche (1% van het brutoloon wordt 

geïnvesteerd in de opleiding), cao Houthandel 

(invoering loopbaanadviseurs) en de cao Dieren-

speciaalzaken (scholingsverlof).

ZICHTBAAR ZIJN 
IN DE SAMENLEVING

WERKNEMERS HELPEN
ZICHZELF TE ONTWIKKELEN

8,3

CAO
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Bijna 130.000 mensen zijn lid van CNV Vakmensen.

Vooral tijdens de campagne Inflatiereparatie en Zonder leden 

geen cao aan het eind van het jaar werden meer dan gemiddeld 

nieuwe leden ingeschreven. 

Probeer de Bond schreef 2.141 jongeren in als lid.

12.430 jongeren zijn nu lid van dit onderdeel van CNV Vakmen-

sen. Via Probeer de Bond kunnen jongeren tot 23 jaar gratis lid 

worden om kennis te maken met de vakbond. Gastlesdocenten 

van Probeer de Bond gaven 242 gastlessen op mbo’s en hbo’s.

We sloten ruim 110 cao’s in 2022. Miljoenen werkenden profite-

ren daarvan in Nederland. De gemiddelde contractloonstijging 

was 3,7%. Aan het begin van het jaar was dat relatief laag (2,9%) 

en aan het einde van het jaar relatief hoog met 6%.

CNV Info kreeg weer duizenden telefoontjes en mails van leden 

én niet-leden. De leden van CNV Vakmensen waardeerden deze 

dienst, waar mensen dagelijks met al hun vragen over werk en 

inkomen snel terecht kunnen, met een 8,4.

11.600 leden én partners van leden kregen hulp bij het invullen 

van hun belastingaangifte. Zij waardeerden deze hulp met een 8,6.

Project bestrijding misbruik uitzendconstructies 

heeft 221 leden geholpen. 

Via dit project is € 1.373.320 teruggehaald bij werk-

gevers en overgemaakt naar leden. Dat was gemid-

deld € 6.214 per werknemer. Uitschieter was een 

nabetaling aan 1 lid van € 64.000.

De meest schrijnende zaak die in 2022 werd behan-

deld was de zaak van een grote groep mensen uit 

Oekraïne die in Nederland te werk was gesteld. Deze 

zaak trok landelijke aandacht. De Poolse arbeids-

bemiddelaar eiste vervolgens in een kort geding van 

CNV Vakmensen een rectificatie van uitlatingen. De 

rechter wees deze eis resoluut van de hand.

Ruim 3.000 leden werden geholpen door SID’ers 

(specialisten individuele dienstverlening) en juristen 

met vraagstukken rond werk en inkomen. 

De SID’ers haalden gemiddeld per lid € 822 (bruto)
binnen. 

80 situaties in het beroepsgoederenvervoer werden 

onderzocht en behandeld door specialisten die zich 

bezighouden met de naleving van de cao. 

LEDENGROEI -
EEN VAKBOND VOOR IEDEREEN

MISBRUIK 
BESTRIJDEN

8,6

CAO
+ 3,7%
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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.

‘Ik werk parttime en kan mijn werkdagen zelf indelen. Als ik 
naar de kapper, tandarts of een schoolgesprek moet, plan ik dat 
op een vrij dagdeel. Mijn meeste collega’s werken fulltime. Als 
zij een privé-afspraak hebben, doen ze dat onder kantoortijd. Zij 
nemen daar geen vakantiedagen voor op ‘want daar is vakantie 
niet voor bedoeld’. Ik begrijp dat, maar ik vind het niet eerlijk. 
Ik kies voor parttime werken om tijd te hebben voor afspraken. 
De 24 uur die ik op de loonlijst sta, werk ik ook echt allemaal. 
In tegenstelling tot veel van mijn fulltime werkende collega’s. 
Hun agenda’s staan vol afspraken met juf of meester, fysiothera-
peut, opticien of specialist. Dat irriteert mij zeer. Zo kan ik ook 
fulltime werken! Ik vind dat ze die privé-afspraken moeten clus-
teren op een vakantiedag. Ik maak met dit idee geen vrienden 
maar het is wel normaal, toch?’

1

‘Ik vind ongevraagd 
ziekenbezoek heel 
ongepast!’

Als er een cao van toepassing is, staat hier meestal 

precies in welke privé-afspraak in werktijd kan 

worden gepland (vaak dokter en specialist). Wat er niet in staat 

(kapper, pedicure en school) mag dus niet zomaar onder werktijd 

worden ingepland. Het kan zijn dat iemand in overleg wel naar 

zo’n afspraak mag. Het kan ook zijn dat daarbij is afgesproken 

dat werk in de avonduren wordt ingehaald. Of dat vakantie-uren 

worden afgeschreven. Dat is iets tussen werknemer en leiding-

gevende. De cao-afspraken en afspraken over kortdurend zorgver-

lof gelden overigens ook gewoon voor parttimers als dat nodig is. 

Iets anders is de vraag of jouw functioneren te lijden heeft onder 

de afwezigheid van je collega’s. Kun jij je werk door hun afwezig-

heid niet goed uitvoeren, trek dan aan de bel. Het is dan aan je 

leidinggevende om met je collega’s in gesprek te gaan.

ANTWOORD

WERK EN LEVEN

Mag ik mijn collega’s vragen een vakantiedag 
op te nemen als ze een privé-afspraak hebben?
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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

ILLUSTRATIES: MARCO JEURISSEN

‘Toen ik bij de koffi eautomaat een collega 
vroeg hoe zijn vakantie was geweest, 
vroeg hij verbaasd: ‘Hoezo?’ Ik zei dat ik 
dat vroeg vanuit betrokkenheid en het 
leuk vond om even een praatje te maken. 
De collega keek me aan of ik niet hele-
maal goed was, schokschouderde wat en 
liep weg. 
Ik werk nog niet zo lang bij dit bedrijf. 
Het werk is leuk maar de sfeer vind ik 
koel, onbehaaglijk. Collega’s praten 
amper met elkaar. Ik ken ze niet en op 
deze manier ga ik ze ook niet leren ken-
nen. Mag ik mijn collega’s vragen om uit 
hun zwijgende comfortzone te komen en 
mij antwoord te geven op af en toe een 
huis-, tuin- en vakantievraagje?’

‘Ik werk sinds kort bij een groot horecabedrijf. De oprichter is gepensioneerd maar 
heeft nog een fl inke vinger in de pap. Hij krijgt van de afdeling P&O wekelijks een lijstje 
met namen van zieke werknemers. Die bezoekt hij dan. Als ze ver wonen, belt hij ze 
op. Hij zegt dat het ‘om een stukje betrokkenheid’ gaat. 
Ik vind het buitengewoon ongepast. Ik was onlangs 2 dagen ziek, niets ernstigs, stond 
die man op mijn stoep! Met een klein bosje tulpen. Leuk als je je been hebt gebroken 
en 6 weken thuis zit, maar ik was alleen maar fl ink verkouden. Ik zou de volgende dag 
weer aan het werk gaan. Mag ik zeggen dat ik hier niet van gediend ben?

‘Er gaat niets boven 

vriendelijkheid. Stilletjes 

overstijgt dat alles’, zegt het paard in 

het boek De jongen, de mol, de vos en 

het paard van Charlie Mackesy. Dat 

geldt ook op de werkvloer. Alleen: je 

kunt vriendelijkheid niet afdwingen. 

Blijf je collega’s vriendelijk tegemoet 

treden en blijf af en toe kleine vragen 

stellen. Corona heeft de omgangs-

vormen geen goed gedaan. Mede-

werkers gedragen zich soms op de 

werkvloer alsof ze op hun werkplek 

thuis zijn. En anders: let bij een vol-

gende baan goed op de sfeer: hoe gaat 

men met elkaar om en is er interesse 

voor elkaar?’

Als je je hebt ziekgemeld bij je werkgever, ben je niet verplicht om zieken-

bezoek te ontvangen. Als de werkgever zijn meeleven met een bezoekje 

wil betuigen, dan is het gebruikelijk dat dit in goed overleg plaatsvindt. De bezoekende 

partij informeert of het op prijs wordt gesteld en de ontvangende partij zegt of het schikt. 

‘Nee’ is ook een prima antwoord.

Dat jouw werkgever zonder overleg na een dag op de stoep staat om zijn zorgen te uiten, 

is overdreven en inderdaad ongepast. Je kunt aangeven bij P&O dat je niet op die lijst wilt 

komen bij een ziekmelding.

3 Mag ik van mijn collega’s 
vragen dat ze een gesprekje 
met me voeren?

2 Ik wil geen ziekenbezoek als ik 
2 dagen verkouden ben!

ANTWOORD

ANTWOORD

‘Mijn collega’s praten
amper met elkaar’
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WERK EN GEZONDHEID
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WERK EN GEZONDHEIDWERK EN INKOMEN

1 ‘DEZE ADMINISTRATIEVE 
MONSTER KLUS IS NOOIT IN DE 
GEPLANDE TIJD TE KLAREN.’
Voor iedere cao en ieder pensioenfonds 
is dit inderdaad een hele grote klus. 
Eén die we bovendien nog niet eerder 
gedaan hebben op deze schaal. Bij zo’n 
klus kunnen veel dingen misgaan. 
Daarom zijn vakbonden, werkgevers 
en pensioenfondsen al heel lang samen 
aan de slag om alles zorgvuldig voor te 
bereiden en de invoering in stappen te 
laten plaatsvinden. Voor de overgang is 
bovendien ruim de tijd genomen, name-
lijk tot 1 januari 2027. Daarom hebben 
we er alle vertrouwen in dat alles op tijd 
en op een goede manier af komt.

2 ‘EEN GROEP VAN 40 EXPERTS EN 
OUD-POLITICI HEEFT GEZEGD DAT 
EEN OVERGANG OP DIT MOMENT 
ONVERANTWOORD IS!’
Op dit moment is het economische tij 
inderdaad onstuimig. Toch is dat geen 
reden om op de rem te gaan staan. Het 
economisch tij in 2025 en 2026 weten 
we nog niet. Juist doordat we nu naar 
een nieuw stelsel aan het toewerken 

zijn, zijn we in staat de pensioenen 
te laten stijgen. Dat was anders niet 
gebeurd. De zekerheid die in het oude 
stelsel is ingebouwd, zorgt er namelijk 
voor dat juist in tijden van hoogtij (en 
lage rente) de pensioenen niet verhoogd 
- en soms zelfs verlaagd - worden.
Dat een aantal experts twijfels heeft, 

is begrijpelijk. Maar realiseer je dat er 
nog méér experts zijn die samen met 
CNV Vakmensen vinden dat het goed 
is dat we nu doorpakken. Juist als we 
niks doen, kunnen onze pensioenen in 
de toekomst nauwelijks nog verhoogd 
worden.

3 ‘ER ZIJN GEEN BEREKENINGEN DIE 
LATEN ZIEN DAT DE PENSIOENEN 
KOOPKRACHTIG(ER) WORDEN.’
Volgens de meeste berekeningen 
worden de pensioenen wel dege-
lijk koopkrachtiger. En zelfs de be   -
rekeningen die uitgaan van de meest 
extreme omstandigheden (waardoor 
pensioenen de prijsstijgingen misschien 
niet bijhouden), laten zien dat het 
nieuwe stelsel voor de meeste groepen 
nog altijd betere resultaten oplevert dan 
het oude.
Dat komt omdat in het oude stelsel 
veel geld vaststaat om extra zekerheid 
te bieden, bijvoorbeeld als de rente 
daalt. Hierdoor zijn de pensioenen 
weliswaar zekerder, maar kunnen ze 
ook al jarenlang niet verhoogd worden. 
In het nieuwe stelsel kan dat wel. En 

Het nieuwe 
stelsel is veel 
minder complex 
dan het
huidige stelsel

2019
Sociale partners en kabinet zijn

het eens over nieuw pensioen-

stelsel (pensioenakkoord)

DECEMBER 2022
Tweede Kamer heeft ingestemd

met nieuwe Pensioenwet

VOORJAAR 2023
Eerste Kamer stemt in met

nieuwe Pensioenwet

1 JULI 2023*

Nieuwe Pensioenwet gaat in

JULI 2023* – 2026
Pensioenfondsen krijgen ruim

3 jaar de tijd over te stappen 

naar de nieuwe regeling

1 JANUARI 2027
Alle pensioenfondsen zijn over

* STREEFDATUM

En waarom je daarvan niet wakker hoeft te liggen

Er bestaan veel zorgen over het nieuwe pensioenstelsel. 
Begrijpelijk. Het is een van de grootste financiële over-
gangen ooit in Nederland. Meer dan € 1.500 miljard is 
ermee gemoeid! Pensioencoördinator Frans van de Veen 
snapt die zorgen, maar weet ook waarom we die niet 
hoeven hebben.
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dankzij de solidariteit kunnen verlagin-
gen zelfs beperkt worden. Dat is vooral 
belangrijk voor mensen die al met pen-
sioen zijn.

4 ‘HET IS ONDUIDELIJK WAT DE SPEL-
REGELS ZIJN BIJ HET TOEKENNEN 
VAN GELD AAN DE INDIVIDUELE POT-
JES. ER WORDT DUS EEN ENORME 
HERVERDELINGSOPERATIE IN GANG 
GEZET ZONDER DE MAATSTAVEN VAN 
DEZE HERVERDELING TE KENNEN.’
Het is waar dat er geen eenduidige 
regels zijn. Maar daardoor is er wel 

ruimte voor maatwerk. De afspraken 
worden namelijk per pensioenfonds 
vastgesteld en de fi nanciële situatie 
kan per fonds verschillen. Bij de een 
valt er meer te verdelen en kunnen 
reserves beter worden gevuld dan bij 
de ander: maatwerk biedt ook ruimte 
voor inspraak. CNV-leden kunnen 
namelijk per fonds stemmen over de 
gemaakte afspraken in hun sector.

5 ‘HOE WEET IK DAT DE HERVERDE-
LING VAN PENSIOENGELD WEL EER-
LIJK VERLOOPT?’

Als CNV weten wij als geen ander hoe 
belangrijk het is dat de herverdeling 
op een eerlijke en transparante manier 
plaatsvindt. Pensioen is immers een 
uitgestelde arbeidsvoorwaarde en 
wordt afgesproken aan de cao-tafel. Het 
belang van pensioen is groot. Er mogen 
geen generaties zijn die pech hebben 
door de invoering van de nieuwe 
pensioen regels. We zijn in de pensioen-
fondsen dan ook nauw betrokken 
bij alle afspraken die erover worden 
gemaakt. En leden hebben inspraak. 
Zo zien we samen toe op de eerlijkheid 
van de afspraken.

6 ‘ER IS GEEN ENKELE GARANTIE 
DAT MENSEN STRAKS ECHT BETER 

WERK EN INKOMEN

Zelfs onder extreme omstandigheden 
levert het nieuwe stelsel 
betere resultaten op
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AF ZIJN. IN GOEDE TIJDEN MOGEN DE 
PENSIOENEN STRAKS EERDER WOR-
DEN VERHOOGD, MAAR ZE GAAN OOK 
SNELLER OMLAAG ALS HET TEGENZIT.’
Garanties kunnen inderdaad niet wor-
den gegeven. Maar dat kan ook niet als 
alles bij het oude blijft. Wel is zeker dat 
het nieuwe stelsel bestendiger is dan 
het oude, ook als het economisch tij 
tegenzit zoals nu. Deelnemers kunnen 
in het nieuwe stelsel per leeftijdsgroep 
bovendien zelf aangeven of ze wat 
meer zekerheid willen of niet. Zo ja, 
dan zal hun pensioen minder snel 
omlaag gaan. Maar ook minder snel 
omhoog.

7 ‘WE GOKKEN MET EEN POTJE VAN 
€ 1.500 MILJARD TERWIJL HET 
KABINET NIET KAN ZEGGEN WAT DE 
GEVOLGEN ZIJN VOOR DE MENSEN. 
DAT IS ASOCIAAL, ONDOORDACHT EN 
SPELEN MET VUUR.’
Hoewel we op dit moment inderdaad 
nog niet voor iedere individuele deel-
nemer kunnen aangeven wat de gevol-
gen precies zijn, zien we wel dat over 
de hele linie de meeste mensen erop 
vooruitgaan. Risico’s worden over het 
algemeen juist minder. Dat is geen gok, 
dat is uit allerlei ingewikkelde bereke-
ningen gebleken. Vasthouden aan het 
oude stelsel zou juist steeds meer begin-
nen te wringen.

8 ‘VOOR EEN GROTE GROEP - MET 
NAME DE VEERTIGERS - PAKT DE 
OVERGANG NAAR HET NIEUWE 
STELSEL NADELIG UIT. DAAROVER 
IS NOG NIETS AFGESPROKEN.’
Het klopt dat daarover nog niets is afge-
sproken. Dat komt nog. Je kunt deze 
groep namelijk op meerdere manieren 
compenseren. Bijvoorbeeld door de 
overwaarde van het pensioenfonds in 
te zetten. In het nieuwe stelsel hoeven 
fondsen immers minder geld achter 
de hand te houden. Of je kunt kiezen 
voor premieverhoging. Dan betalen 

werkgevers ook een deel mee. Per 
pensioenfonds zal hierover een beslis-
sing worden genomen. De vakbonden, 
werkgevers en pensioenfondsen kiezen 
straks samen voor een oplossing. Dit 
wordt dus maatwerk.

9 ‘HET STELSEL WORDT NOG COM-
PLEXER EN ONDOORZICHTIGER.’
De overgang naar het nieuwe stelsel 
is inderdaad complex. Daardoor kan 
het ook snel ondoorzichtig lijken. 
De bedoeling is dat alle betrokken 
partijen daarom de tijd nemen voor 
duidelijke communicatie over alle ver-
anderingen. Daar zien we als vakbond 
ook op toe. Wat we zeker weten is dat 
ná de overgang het nieuwe stelsel juist 
een stuk minder complex is dan het 
huidige.

10 ‘HET PENSIOENGELD VAN GEPEN-
SIONEERDEN WORDT TOT WEL DE 
HELFT IN AANDELEN BELEGD. MAAR 
VANWEGE HUN ‘KORTERE TIJDSHORI-
ZON’ KUNNEN ZE NIET ZO VEEL RISICO 
LOPEN. DAT IS ONEERLIJK!’
Gepensioneerden willen inderdaad 
vooral zekerheid van hun pensioen-
uitkering en het liefst de mogelijkheid 
om te verhogen. Voor de wat jongere 
deelnemers is het van belang dat hun 
geld juist zo lang mogelijk belegd kan 
worden, zodat het uiteindelijk het 
meest oplevert. Vandaar dat een stukje 
solidariteit van belang is. Dat gebeurt 
door slechts een gedeelte van het pen-
sioenvermogen te beleggen, maximaal 
35%. Zo kunnen pensioenen wel ver-
hoogd worden, maar is het ook voor 
jongeren eerlijk.

De meesten gaan erop vooruit. 
Dat is geen gok. Dat blijkt uit 
berekeningen

DOWNLOAD DE GRATIS PENSIOENKRANT

Benieuwd wat het nieuwe pensioenstelsel straks voor jou betekent? En welke 

belangrijke keuzes wij met elkaar nog moeten maken? 

Download de CNV Pensioenkrant: www.bit.ly/cnvpensioenkrant 

VRAGEN? 

ALGEMEEN: heb je algemene vragen over het nieuwe pensioenstelsel en de rol 

van het CNV daarin? Neem contact op met een van onze pensioenexperts via: 

pensioenvragen@cnvvakmensen.nl

INDIVIDUEEL: heb je vragen over jouw persoonlijke pensioensituatie, neem dan 

contact op met je eigen pensioenfonds.
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Puzzel

VUL DE LETTERS IN VOOR DE OPLOSSING

VAN LINKS NAAR RECHTS
1 Kampement – 5 Gezelschapszaal – 9 Een kind aan-

nemen – 10 Onvoorstelbaar – 12 Belang – 14 Euro-

pees Defensieagentschap (afk.) – 15 Happig – 17 IJs 

(Engels) – 18 Kleur – 20 Eruitzien – 21 Uitruster van 

zeeschepen – 22 Knuppel – 24 Levensonderhoud –

27 Houding – 28 Vlaktemaat – 30 Langs – 31 Palen 

de grond in slaan – 33 Bezijden – 35 Verwelkoming –

36 Rapper … Frans – 37 Tint.

VAN BOVEN NAAR BENEDEN
1 Meest vertaalde boek ter wereld – 2 Leenman – 

3 Gravin van Holland – 4 Beknopt – 5 Zaailing – 

6 Lucht (Engels) – 7 Soepel – 8 Veel … op z’n zang –

11 Waanzin – 13 Wantrouwen – 16 Austrialië, Down 

… –  19 … van Noach – 20 Kwaadaardig wezen – 

22 Landstreek in Afrika – 23 Opvallend sterrenbeeld –

25 Eivormige – 26 Mond – 28 Voorafgaand aan – 

29 Bijbelse reus – 32 Griezelig – 34 Paling.

Een dubbele puzzel was het, want de gevonden letters moesten ook nog 

worden gehusseld. Dat leverde grappige vondsten op: geplafonneerde, 

gerief nalopend, plafondenergie. Het juiste antwoord was: energieplafond. 

Hier de prijswinnaars, gefeliciteerd!

• 3 X FAMILIESPEL AZUL: M. Korbijn (Numansdorp), W. Dekker (Hoorn), 

J. Tiecken (Ellecom)

• 3 X BOEK ‘DE WORTELS VAN ONS LAND’: A. Meijer-Berends (Lage Zwa-

luwe), A. Zwiggelaar (Zevenbergen), C. Kooijman (Hendrik-Ido-Ambacht)

• 5 X 2 VRIJKAARTJES VOOR HET SPOORWEGMUSEUM: K. Liemburg 

(Meteren), M. Samelink (Duiven), M. Volkers (Woerden), B. Göbel 

(Scherpenzeel), L. van den Akker (Delft)

• 5 X HANDIGE RUGZAK VAN CNV VAKMENSEN: G. Mollink (Den Ham), 

N. Bosma (Zwolle), M.B.R. Koolstra (Sneek), S. van Drunen (Dordrecht), 

L. Ambachtsheer (Hardinxveld-Giessendam)

PRIJSWINNAARS JAARPUZZEL

Stuur het sleutelwoord 
vóór 15 april 2023 naar 

puzzel@cnvvakmensen.nl

Of stuur je oplossing naar 

CNV Vakmensen, 

t.a.v. puzzelredactie, 

Postbus 2525, 3500 GM 

Utrecht. Je maakt kans op 

een dinerbon van € 50.

Doe mee 
en win!
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Stel je vraag

Reiskostenvergoeding met btw en 
zonder: wat is het verschil? 

Heb ik de komende feestdagen 
automatisch recht op een vrije dag?

Ten eerste: je hebt niet automatisch recht op reiskosten-
vergoeding woon-werk als daar in je cao of arbeidsovereenkomst 
geen afspraken over zijn gemaakt. Is dat wel het geval, dan is het de 
vraag hoeveel je vergoed krijgt. Als je met de auto reist, krijg je vaak 
een vergoeding per kilometer. In de ene cao is dat 15 cent, in de 
andere 25 cent. Van de Belastingdienst mag je maximaal 21 cent per 
kilometer vergoed krijgen. Alles wat je meer krijgt, wordt beschouwd als loon en daar moet 
je belasting over betalen. Als je met het openbaar vervoer reist mag de werkgever kiezen of 
hij de daadwerkelijke reiskosten vergoedt of dat hij per kilometer betaalt. Ook dan is 21 cent 
de grens of je wel of geen btw moet betalen.

Nee, dat heb je niet. In de wet staat niet 
dat je dan automatisch vrij bent. Of je vrij bent, 
hangt af van wat erover afgesproken is in jouw 
cao. In de meeste cao’s zijn de gangbare feest-
dagen wel aangemerkt als vrije dag, maar dat 
hoeft dus niet. Ook is het niet zo dat als je toch 
moet werken, je automatisch een toeslag krijgt. 
Ook dat hangt af van wat er afgesproken is in je 
cao of arbeidsovereenkomst.

Mag ik met de auto van de zaak 
op vakantie?

Bedrijfsmiddelen die je krijgt zijn uitsluitend bedoeld 
voor zakelijk gebruik. Denk aan een laptop, telefoon of auto. Je 
mag deze middelen af en toe wel privé gebruiken maar in prin-
cipe dus niet. Dat geldt ook voor een auto. Als je een zakelijke 
auto rijdt, mag je hier van de fi scus maar 500 km privé mee rij-
den. Hiervoor moet je ook een kilometerregistratie bijhouden. 
Dat is natuurlijk anders als je een leaseauto rijdt waarvoor een 
bijtelling geldt.

Elke werkdag komen er honderden 
vragen binnen bij CNV Info. We lichten 
er een paar uit.

Mag ik me ziekmelden op 
mijn vrije dag?

Ook als je in Griekenland griep 
krijgt, mag je je ziekmelden
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CONTRACT

Je bent niet automatisch 
vrij op een feestdag

Mag ik me ziekmelden op een vrije dag 
of tijdens mijn vakantie?

Waarom krijg ik geen WW als ik zelf ontslag neem?

Ja, dat mag. Die ziektedagen (minus eventuele wachtdagen) 
mogen niet van je wettelijke vakantietegoed worden afgetrokken. 
Of je nu een been breekt tijdens het skiën of griep krijgt in Grieken-
land. Vakantiedagen zijn bedoeld om op te laden, niet om uit te zie-
ken. In de praktijk laten mensen een ziektedag tijdens hun vakantie 
vaak lopen. Dat blijkt wel uit de daling van het ziekteverzuim 
tijdens de afgelopen kerstvakantie. Soms gebeurt dat omdat werkne-
mers niet weten dat ze zich ziek mogen melden, maar soms ook uit 
loyaliteit met de werkgever. Dat is ieders eigen afweging.
Bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel worden aangemerkt als 
vakantiedagen tijdens ziekte. Maar dat moet dan wel met je zijn 
afgesproken, bijvoorbeeld in je cao of arbeidsovereenkomst.

Als je werkgever jou ontslaat, bijvoorbeeld tijdens een re -
organisatie, kun je er in de meeste gevallen zelf niets aan doen dat 
je je baan kwijt bent. In zo’n situatie is er in de wet een fi nancieel 
vangnet geregeld. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een transitie-
vergoeding en kun je in de meeste gevallen aanspraak maken op 
WW. Neem je zelf ontslag, dan is dat je eigen keuze. Dan heb je die 
rechten niet en heb je in principe ook geen inkomen meer. 

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: JEROEN TJEPKEMA

BEELD: MAARTJE KUPERUS, ARCHIEF CNV VAKMENSEN

Hoe zit het met verlofdagen die komen te vervallen? 
Ik heb er toch gewoon recht op?

Er zijn verschillende soorten verlof. Denk aan zwangerschaps-, calamiteiten-, wettelijk of 
bovenwettelijk verlof. Het minimumaantal dagen dat je per jaar verlof hebt, is in de wet vastgelegd en 
hangt af van hoeveel uur je per week werkt. Wettelijk verlof is om te voorkomen dat werknemers uit-
geblust raken en geen vrije tijd zouden hebben. De wetgever wil dat je die dagen gebruikt waar ze voor 
bedoeld zijn. Je moet ze dus binnen afzienbare tijd opnemen, namelijk binnen anderhalf jaar. Doe je dat 
niet, dan raak je ze kwijt. Bovenop het wettelijk minimum worden ook vaak extra dagen afgesproken in 
de cao. Dat zijn je bovenwettelijke dagen. Het aantal verschilt per cao. Die mag je in de meeste gevallen 
5 jaar bewaren voordat ze vervallen. Alle andere soorten verlof zijn persoonlijk. Je hebt er alleen recht op 
in specifi eke gevallen. Deze dagen kunnen niet vervallen.
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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 20.00 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.

5 x Het grote hoe ik werkboek. Onmisbare zelf-
 kennis voor de ambitieuze professional – 

Christianne Vink, S2 Uitgevers, € 24,95.

5 x Leven is leren, 7 onverwachte wijsheden voor 
 onderweg – Mirjam van der Vegt, 

 Uitgeverij Ten Have, € 20,99.

15 x Handige CNV-paarse koffie- of theetray voor 
 op je werkplek

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

www.cnvvakmensen.nl/lente
Elk lid mag één keer meedoen.

Wat kies jij?
Begin jij het voorjaar met een nieuw boek over 
moed, balans en veerkracht? Of liever met een 
meer praktisch werkboek over slimmer omgaan 
met stress, leidinggevenden en je concentratiever-
mogen? Je kunt ook kiezen voor gemak met een 
vrolijk Vakmensen-koffietraytje.

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

elf-
–

er 
en 
aan 
iever-

een 

WIN EEN
GRATIS

EXEMPLAAR
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Vakmensen

BLIJ MET DE BOND

OOK EEN VRAAG OVER JE SALARIS OF ARBEIDSCONTRACT?  Ben je lid, dan bel je CNV Info met al je 

vragen over werk en inkomen: 030 75 11 007 (van 8.00 tot 18.00 uur). Mailen kan ook: info@cnvvakmensen.nl

‘Ik belde de bond: 
waarop mag ik qua 
salaris rekenen?’

‘Aan het eind van mijn bbl-opleiding Eer-

ste autotechnicus ging ik me oriënteren 

op een vast contract. Ik had een leerling-

contract, met een leerlingsalaris. Geen 

vetpot. Toen heb ik de bond gebeld: waarop 

mag ik straks rekenen qua salaris? Ik had 

zelf loontabellen gevonden en ik wist dat 

er vraag is naar autotechnici. Maar ik wist 

echt niet in welk vakje ik mezelf kon plaat-

sen. Met de informatie van de vakbond wel. 

Met een aantal inhoudelijke punten gaven 

zij heel helder aan waar ik recht op had. 

Met die kennis ging ik het gesprek in met 

de werkgever waar ik mijn leerplek had. 

Ik voelde me zeker van mezelf. En over de 

uitkomst ben ik heel tevreden. Het is pret-

tig om terug te kunnen vallen op mensen 

die kennis hebben van dingen waar ik zelf 

niet zoveel van weet.’

TIM (29), AUTOTECHNICUS


