De bezieling van Arnold VanderLyde
“Maak keuzes en blijf bewegen”

>> Ook een vak

Altijd werken na de brand
De zoon (10) van de horecamedewerkster
“We zijn gewend dat papa ons naar bed brengt”
Vakmensen
nummer 7 | oktober 2011 | VO052011

inhoud
fotograﬁe voorpagina Wilbert van Woensel

16
15
18

Vakvaders en vakmoeders
Je kind aan het woord over jouw vak en zijn eigen
toekomstbeeld. Deze keer Dennis en Diana Geerts,
horecamedewerkster in het theater.

Ook een vak:
“Demonteren, schoonmaken, weer in elkaar zetten en
testen. En dat met duizenden verschillende apparaten. Dat is ons werk in een notendop.” Ook een vak

Sectorzaken
Vlees: eerlijk voor mens en dier. Laat weten hoe het eraan

volgt technisch schoonmaker Michel Reuvekamp na
een horecabrand in Amsterdam.

toegaat in de vleessector, wil je CNV Vakmensen op de kofﬁe in
de Week van de Horeca?, bakkers verdienen meer, Plukon Food
Group buffelde voor verbeteringen, promotie voor vis door

Voeding

Mannen van de Zee.
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Ter zake: Zorgverlof

CNV Mix
Bondscontactpersoon: word de ogen en
oren van de bond en beteken iets voor je
collega’s en je bedrijf of organisatie. Meld
je nu aan en start in 2012.

Als de vrouw van Karel Smith
voor een ingrijpende operatie
komt te staan met het dringende advies goede verzorging thuis
te regelen voor daarna, vraagt

De bezieling van: Arnold Vanderlyde

Smith zorgverlof aan. Een wet-

Exbokser en meervoudig olympisch kampioen Arnold Vanderlyde gebruikt

telijk recht, dat zijn werkgever

zijn ervaring en kennis van boksen efﬁciënt voor coaching van nadrukkelijk

naar eigen beelden invult. De

iedereen. “Als ik het voor het zeggen had, zou ik ervoor pleiten dat

cnv-jurist komt te hulp: “Van

alle gezonde mensen tien tot vijftien uur per jaar iets doen voor een

een wettelijke regeling moet je

maatschappelijk relevante zaak.”

geen koehandel maken.”

en verder...
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vaktaal
hoe heb jij dat geregeld?
de voorzitter

Vaderschapsverlof
“Voor veel mannen in mijn werkomgeving is het een hele stap, ouderschapsver-

Voordelen

lof. Maar ik wil mijn kind van dichtbij meemaken.” De Overijsselse timmerman
Dinand Rink (26) en zijn vrouw verwachten hun eerste, en Dinand besloot bewust

Het is soms nog amper te volgen, de berichten

één dag per week minder te werken. “Mijn vrouw wist al meteen dat zij drie dagen

over de Europese crisis. De schulden van Grie-

per week zou werken, en vroeg aan mij ‘wat ga jij doen?’ Wij willen ons kind niet

kenland roepen in mijn omgeving veel onbegrip

naar de kinderopvang brengen, dus mijn keuze was snel gemaakt om een dag in

en irritatie op. Niemand lijkt ook vat te hebben op

te leveren en vier dagen per week te werken wanneer die kleine geboren is. Voor

de situatie: dan weer miljarden ‘die kant op’ en

de andere dagen hebben we de grootouders.”

dan weer rellende en stakende Grieken...
Eerlijk is eerlijk: als je eerst een Europese Unie bouwt om er economisch van
te groeien en gemakshalve vergeet dat

Ik vind dat vaderschap echt prachtig.

het ook wel eens tegen kan zitten, dan
zit je op een dag met een ﬂinke schuld.
Wat werkt dan wel? Hebben we het dus

Dinand maakt gebruik van de wettelijke regeling voor onbetaald ouderschapsver-

inderdaad allemaal aan ‘onszelf’ te

lof: loon, pensioen en vakantiedagen worden ingehouden in ruil voor de dag dat hij

danken? Dan is het hoogste tijd voor

thuis blijft. Via de belastingen wordt dat deels weer teruggegeven via de ouder-

wezenlijke vragen! We moeten in

schapskorting. De regeling biedt hem zo’n tweeënhalf jaar ouderschapsverlof.

onderhandeling met onszelf. Want
Europa heeft natuurlijk ook voordelen.

“Bij Personeelszaken was het heel makkelijk geregeld. Bij collega’s is het een

Het is de moeite waard ons daarvoor te blijven

ander verhaal, je merkt dat zij het ongebruikelijk vinden. Veel van de mannen hier

inzetten. Net als voor onze arbeidsvoorwaarden.

zijn nog van de oude stempel – ze zeggen dat ze zichzelf niet snel thuis zien, met

Ook een met passie bevochten fenomeen dat bo-

een kind. Financieel moet je het natuurlijk kunnen bolwerken, maar ik vind dat
vaderschap echt prachtig.” <

vendien jaarlijks grote onderhandelingsprecisie
vraagt. Ook voor ons is het tijd voor belangrijke
vragen als: ‘hoe geven we als CNV Vakmensen
antwoord op de economische situatie? Hoe gaan
we om met de toekomst van werknemers in
Nederland. Wat vinden onze leden belangrijk
voor komend jaar? Werkzekerheid voor iedereen, ontwikkeling van werknemers en sterkste
schouders, zwaarste lasten? Lees over onze
voorbereidingen voor 2012 op pagina 25.’
En wilt u wat positieve energie, lees het verhaal
van bokser Arnold Vanderlyde, een vakmens. En
ook altijd in beweging.
Jaap Jongejan
reageren? jaap.jongejan@cnvvakmensen.nl

> door Barbara van Male > fotograﬁe John Bouma
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> fotograﬁe Archief CNV Vakmensen

de vrijwilliger

Wij zijn goed in wat we doen!
“We hebben hier in het noorden een trouwe groep van wel honderd belastinginvullers. Ieder jaar, voordat de belastingzittingen beginnen in januari, februari
en maart krijgt iedereen een bijscholing van vijf dagdelen.” Sanne Dijkstra (67)
helpt al 25 jaar bij het invullen van de belastingaangiftes van CNV-leden. Sinds
2004 is hij coördinator van de belastingzittingen in de regio Friesland. Hij organiseert de zittingen, de roosters, de cursussen en onderhoudt de contacten met de
invullers. “We zijn heel goed in wat we doen. Vaak halen we er voor de CNV-leden

Tekenaar van de
bondskrant

in loondienst en gepensioneerden.”
Sanne besteedt gedurende de helft van het jaar gemiddeld twintig uur per week
aan zijn vrijwilligerswerk.
> fotograﬁe Fotobureau Hoge Noorden

verleden tijd

meer uit dan een accountant doet. Omdat we gespecialiseerd zijn in werknemers

Van 1915 tot in de jaren vijftig bestond er een bij
het CNV aangesloten Vereniging van Christelijke
Technici en Tekenaars. Hun blad ging over sociale
onderwerpen, maar ook over zaken als Egyptische
bouwkunst, woningbouw en meubelontwerp,
begeleid door tekeningen. Een groot tekentalent
was Daan van Driel. Hij tekende personen en van

> fotograﬁe Ruben Schipper

alles voor de bondskrant. In 1935 ontwierp hij dit
jubileumafﬁche. <

net binnen

Samen sterker
“De enige manier om invloed uit te oefenen op de directie is lid worden
van een vakbond. Ik heb een reorganisatie meegemaakt en weet:
samen sta je sterker. Bovendien vorm je als vakbond een goed communicatiekanaal naar een werkgever. Hoe nuttig dat is, bleek bij die
eerdere reorganisatie”, aldus Marnix Buit (24). Hij werkt bij een folieproducent als productontwikkelaar. Een oudcollega van hem is lid van
CNV Vakmensen en was daar tevreden over. “Ik dacht, ik doe mee.” <
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ter zake

kwestie: zorgverlof
Buschauffeur Karel Smith wil zorgverlof opnemen,
omdat zijn vrouw thuis moet herstellen van een
ingrijpende operatie. Hij heeft recht op tien dagen,
maar zijn werkgever wil dat hij zelf ook wat vakantiedagen inlevert. Karel is het daar niet mee eens.
Het wordt een principekwestie…
en bijna een rechtszaak.

6
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Koehandel om zorgverlof

Misschi
Misschien hebben ze er
iets van geleerd
“Het was moeilijk. Ik wilde graag mijn recht halen, maar ik wilde er niet
door in de problemen komen.” Buschauffeur Karel Smith heeft weleens
slapeloze nachten gehad van het conﬂict met zijn werkgever.
In het najaar van 2010 dient Karel een

thuis te regelen) stemt het bedrijf erin toe

verzoek in voor een kortdurend zorgverlof.

dat hij twee weken vrij is. Met de kantteke-

Zijn vrouw heeft een ingrijpende operatie

ning dat ze het dan later nog wel over die

voor de boeg en hij wil in die periode graag

dagen zullen hebben. “Ik was allang blij,

voor haar zorgen. Omdat hij fulltime werkt,

want we zaten inmiddels vlak voor de ope-

heeft hij recht op twee weken zorgverlof

ratie. Toen ik eenmaal weer aan het werk

(zie kader).

was, begon het gedoe. Ze wilden vijf dagen

Zijn leidinggevende en de afdeling perso-

van mijn vakantietegoed afhalen.”

neelszaken houden hem aanvankelijk aan
het lijntje. Ze gaan niet meteen akkoord,

Alsnog overstag

maar vinden dat hij ook zijn steentje moet

Na overleg met CNV-juriste Trudy Emons

bijdragen. Een beetje ﬁftyﬁfty, dat mag het

gaat hij daar niet mee akkoord. Emons:

bedrijf toch wel van hem vragen? Hij kan

“Dit bedrijf paste de regels rond zorgver-

bijvoorbeeld vakantiedagen opnemen. Of

lof heel willekeurig toe. De een kreeg het

halve dagen gaan werken. En kan er niet

wel, de ander niet. Dat kan natuurlijk niet.

iemand anders

Van een wettelijke

voor zijn partner

regeling moet je

zorgen?

Gedoe
Karel vindt het al-

Het is toch logisch dat
je zelf voor je
partner wilt zorgen?

geen koehandel
maken.” Ze schrijft
diverse brieven en
na verloop van tijd

lemaal maar raar

komt de werkge-

en maakt zich er

ver met een nieuw

ook kwaad over.

voorstel: 7,5 dag

“Zorgverlof is wettelijk geregeld. Ze deden

voor de werkgever en 2,5 dag voor Karel.

nogal ingewikkeld en toonden weinig

“Dat voorstel hebben we ook afgewezen.

begrip voor de situatie. Het is toch logisch

Het gaat om het principe, Karel had recht

dat je in zo’n spannende situatie zelf voor

op tien dagen. We hebben de werkgever

je partner wilt zorgen?”

vervolgens gedagvaard. Vlak voordat het tot

Pas als Karel een brief van het ziekenhuis

een rechtszitting kwam, gingen ze overstag

heeft laten zien (met daarin het dringende

en hebben ze de resterende dagen alsnog

advies om na de operatie goede verzorging

betaald.”
Lees verder
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ter zake
>

Karel had er soms pijn in zijn buik van. “Ik
was bang dat ik er last mee zou krijgen, dat

Hoe werkt zorgverlof?

ze me zouden ontslaan. Maar ik kan slecht

Er zijn twee soorten zorgverlof:

tegen onrecht. Ik wilde niet dat het bedrijf

Langdurend zorgverlof
Wanneer je langere tijd moet zorgen voor

zijn zin zou krijgen. Dus ik heb gegokt. En

Kortdurend zorgverlof

een ernstig ziek kind, partner of ouder

gewonnen.” Hij houdt er wel een dubbel

Dit verlof is bedoeld voor de zorg voor

kun je langdurend zorgverlof opne-

gevoel aan over. “Ik ben wel teleurgesteld

een (pleeg)kind, partner of ouder. Je

men. Per jaar mag je twaalf weken lang

in de houding van mijn werkgever. Maar

moet dan wel de enige zijn die voor de

maximaal de helft van het aantal uren

misschien hebben ze er iets van geleerd.

zieke kan zorgen. Je hebt per jaar recht

dat je per week werkt opnemen. Bij een

Dan is het niet voor niks geweest.”

op maximaal twee keer het aantal uren

werkweek van 30 uur mag je in een jaar

dat je per week werkt. Bij een werkweek

180 uur verlof opnemen (de helft van het

van 30 uur is dat dus 60 uur zorgverlof.

aantal uren dat je per week werkt is 15

Je werkgever mag deze uren niet aftrek-

x 12 = 180). In overleg met je werkgever

ken van je vakantietegoed. Tijdens je

kun je het verlof ook spreiden. Tijdens je

verlof krijg je 70 procent doorbetaald.

verlof krijg je geen salaris doorbetaald.

>
>

door Kees de Vos

fotograﬁe Sjurlie Fotograﬁe,

NFP Photography/Pieter Magielsen
< Trudy Emons: “Dit bedrijf paste de regels rond
zorgverlof heel willekeurig toe. De een kreeg het wel, de
ander niet. Dat kan natuurlijk niet.”
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Lees ook altijd je cao erop na. Het kan zijn dat daar andere (betere) afspraken in staan.

ADVERTENTIE
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cnv mix
Word wakker
zzp bouw!
Zzp’ers in de bouw lopen meer risico dan werknemers
in loondienst. Tot december is Stichting ZZP
Nederland te vinden bij Bouwmaatvestigingen en op diverse bouwplaatsen
in het land. Hier krijg je antwoorden
op vragen over veilig werken op de
bouwplaats. Word Wakker is een initiatief van Stichting ZZP Nederland,
opgericht door CNV Vakmensen en
ZZP Nederland.
Kijk voor meer informatie ook op

De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten.

V R A A G > Waarmee verreke
n ik de betaalde vakbondscontributie op de jaaropgave
Betaalde vakbondsccontributie 2011?
A N T W O O R D > Het grootste
ﬁscale voordee

l krijg je door te
rover de belasting het bij-

kiezen voor een loonelement waa
zonder tarief heft. Dat zijn onder

meer winstuitkering, prestatiebeloning, overwerktoeslag en
de eindejaarsuitkering. Dit
valt in een hoger belastingtarief,
waardoor het voordeel van de
ﬁscale verrekening van de vakbond
scontributie het grootst is.
Heb je de jaaropgave nog niet ontv
angen? Log in met je
relatienummer en volledige pos
tcode zonder spatie op
www.cnvvakmensen.nl. Je krijg
t de jaaropgave dan per
mail of per post toegezonden.

www.bouwwakker.nl

Oproep: word vrijwilliger

De bondscontactpersoon: jij blij, wij blij!
Wil jij er zijn voor je collega’s of op lokaal niveau een gezicht zijn van CNV Vakmensen? Iets betekenen
voor je bedrijf of organisatie omdat je hart voor de zaak voelt? Word dan in het nieuwe jaar bondscontactpersoon voor CNV Vakmensen.
Vrijwilligerswerk is dankbaar en leuk: je krijgt een training, leert nieuwe vaardigheden of ontwikkelt die verder, je ontmoet andere vrijwilligers én je betekent iets voor anderen. Als bondscontactpersoon ben je ogen, oren en handen van de bond. Je geeft leden informatie en
voorlichting en je signaleert ontwikkelingen die het werk van de bond raken. Kortom als bondscontactpersoon ben je ook nog eens uitstekend op de hoogte. Je kunt voor CNV Vakmensen op drie manieren actief zijn als vrijwilliger: op de werkvloer, lokaal en als zogeheten
bondscontactpersoon plus.
Interesse? Meer informatie? Mail Marjolein van Lonkhuijzen: m.vanlonkhuijzen@cnvvakmensen.nl
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Nieuw

CNV Vaktools

Denk nooit: ‘dit
gebeurt mij niet’
g

Werk je in de sector Bouwnijverheid? Dan is deze app voor jou

Graag vertel ik mijn verhaal. Op een middag zo’n twee jaar

onmisbaar. De app CNV Vaktools levert je de laatste informatie

geleden, krijgen de meubelmakers van familiebedrijf Klinkenberg Betimmering in Leiden te horen dat een reorganisatie

over vorstverlet.
Automatisch wordt een gebied toegewezen op basis van jouw GPS
locatie. Je kunt ook een ander gebied kiezen. Als om 7 uur of om

nodig is. Zes meubelmakers krijgen ontslag, enkelen kunnen
blijven vanwege mogelijke opdrachten. Ik hoor daarbij. Kort
daarna houdt het alsnog op: alle medewerkers moeten weg.

10 uur -6˚C of lager wordt gemeten in
jouw werkgebied dan krijg je een pushbericht: Norm gehaald. Ook kan je het hele
jaar door de actuele gevoelstemperatuur
aﬂezen in Nederland en lees je alles over

Thuis komen de vragen: hoe is het mogelijk, waar is het fout
gegaan enzovoort. Vanaf 2003 slechte jaarcijfers en nooit
overleg met de vakorganisaties. Jammer! Een goed bedrijf met
ruim zestig jaar ervaring, niet voor niets hadden al de collega’s

Werk & Weer in deze tool.

al weer snel een baan. Ik wist wat mij te doen stond en ik meld
de heer Klinkenberg dat ik de ontslagprocedure overdraag aan

Hou de updates van deze app in de gaten!

CNV Vakmensen omdat ik er te weinig inzicht in heb. Hij geeft

Binnenkort vind je er meer handig gereed-

te kennen er ook geen verstand van te hebben. Het zij zo, denk

schap voor vakmensen.

ik maar.

Lees meer over de app en over de

De advocaat van het CNV, mevrouw Werdmuller von Elgg,

vorst-sms-service op

weet al gauw dat de ontslagtermijn van 13 weken te kort is,
die hoort 17 weken te zijn. Dus vier weken langer een volledig

www.cnvvakmensen.nl/vorstverlet

salaris, mooi toch. Het gevoel blijft dat er meer uit te halen valt
en de procedure ‘kennelijk onredelijk ontslag’ start. Door het
ontslag ontstaat veel (inkomens)schade. Bijvoorbeeld omdat ik
vanuit een ww-situatie niet meer met 61 en half jaar met pre-

het pensioenpensioen wordt afgekocht, kan dat?

regen van
V R A A G > Ik heb bericht gek
fonds dat mijn

in één keer uitd
ndelijks. Het is wettelijk bijna altij

dt je pensioen
A N T W O O R D > Bij afkoop wor

gekeerd in plaats van maa
afgekocht als:
verboden. Er mag alleen worden
indiging recht hebt gehou• het pensioen waarop je na beë
voor een bedrag van
den klein is. Voor 2011 geldt hier
kan dit pensioen twee jaar
€ 427,29. Je pensioenuitvoerder
na de beëindiging afkopen;
klein is;
• het partnerpensioen bij ingang
waarop je na scheiding recht
• het bijzonder partnerpensioen
hebt gehouden klein is;
is.
• het pensioen ﬁscaal bovenmatig

pensioen kan. De uitspraak is: het ontslag is kennelijk onredelijk. Klinkenberg heeft zich volgens de rechter onvoldoende
ingespannen om mij te begeleiden naar ander werk. Ook let de
rechter op de negatieve (ﬁnanciële) gevolgen van het ontslag
voor mij. Er komt een passende schadevergoeding. Dit gaf mij
een geweldige voldoening.
Collega-vakbondsleden, denk nooit: ‘dit gebeurt mij niet’. Als
je iets opvalt in je werkkring, laat het er niet bij zitten, voor
je het weet, is het te laat. Geweldig bedankt voor de ondersteuning en het behaalde eindresultaat CNVvakmensen en
mevrouw Werdmuller von Elgg.
Cor Schoneveld
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op weg

Andere baan?
Ben je op zoek naar werk? Of wil je
iets anders? Praat dan eens met een
loopbaanadviseur van CNV Werkt.
Meer info: www.cnvwerkt.nl
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> door Kees de Vos > fotograﬁe Vakfotograﬁe Beuningen

De een is ontslagen, de ander zoekt een nieuwe weg. In een
loopbaan kan veel beweging zitten. Wat ontdek je allemaal, wat
laat je los en wat brengt je verder?

Verf in plaats van Brinta
“Ik kan nu echt niet weg, ik moet foto’s maken!” Paul Eggenhuizen
gaat niet naar kantoor, waar de ondernemingsraad van Honig in allerijl bij elkaar is geroepen. Zijn neef trouwt, hij maakt de fotoreportage. “Zo’n bizarre dag heb ik zelden meegemaakt.”

Dat is inmiddels twee jaar geleden,

Ook bij een vacature voor een procesope-

18 september 2009. Alsof het gisteren was.

rator bij InterCheM, een chemisch bedrijf

Terwijl Paul de huwelijksceremonie vast-

in zijn woonplaats Beuningen, vist hij aan-

legt, voelt hij in zijn broekzak de almaar

vankelijk achter het net. Maar het sollicita-

binnenkomende telefoontjes. Wel twintig.

tiegesprek verloopt prettig, het bedrijf wil

“Gelukkig stond-ie op de trilstand. Zo gauw

hem graag hebben in een andere functie.

als ik kon heb ik mijn or-collega terugge-

Sinds augustus is hij er aan de slag. “Heer-

beld. Ze hadden net te horen gekregen dat

lijk, op tien minuten van huis. Het grappige

de Honig-vestiging

is dat ik nu vrijwel

in Nijmegen zou

hetzelfde werk

sluiten. Dat was

doe: grondstoffen

totaal onverwacht,
tot dat moment

Het feest was meteen over

bij elkaar zoeken,
afwegen, mengen.

was er alleen

Alleen maak ik nu

sprake van een

verf in plaats van

verhuizing. Het

Brinta.”

voelde alsof de grond onder mijn voeten
werd weggeslagen. Voor mij was het feest

De eerste dagen was aanpoten. “Maar

meteen over.”

het was ook heel vertrouwd, ik zag veel
bekende Beuningse gezichten. Dat scheelt

>> Paul Eggenhuizen

Heerlijk

een stuk. En nog een voordeel: ik hoef niet

50 jaar | Beuningen | werkte ruim

“Honig was mijn tweede thuis, ik heb dertig

meer in ploegendiensten te werken. Ik ben

dertig jaar bij Honig | heeft nu een baan in

jaar gewerkt, ik wist daar alles, kon alles.

nu elke dag rond vijf uur thuis, dus heb ik

de verfchemie

Maar ik wilde de deﬁnitieve sluiting in 2012

’s avonds meer tijd voor andere dingen.

niet afwachten, dus ik ben gaan solliciteren.

Kan ik eens een hele voetbalwedstrijd zien,
in plaats van alleen de eerste helft.” <

Ik dacht dat ik kans maakte, ik had tenslotte
Vapro A en B op zak. Maar na een aantal
mislukte sollicitaties begon ik te twijfelen.”

VAK M | oktober 2011
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vakvaders & vakmoeders
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sectorzaken
Keurmerk vleesindustrie nodig

Mensen tellen mee
Wie aan vlees denkt, denkt tegenwoordig meteen ook aan
dierenwelzijn.“Dat is terecht”, zegt bestuurder Frans van de Veen,
“maar ik wil juist ook aandacht voor de mensen die werken in de
slachterijen en vleesverwerkende industrie.”
Vlees en vis

Het gaat in totaal zeker om

weinig geld. Buitenlandse uitzendkrachten

van werknemers.” De CNV Vakmensen

12.000 mensen, waarvan naar schatting

krijgen te vaak een lager loon dan de cao

bestuurder maakt zich hard voor een

5.000 uitzendkrachten, vaak afkomstig uit

voorschrijft. Veel malaﬁde uitzendbureau-

keurmerk, zodat consumenten kunnen zien

het buitenland. Van de Veen: “Mensen

tjes rekenen daarnaast te hoge kosten voor

dat het vlees dat ze kopen verantwoord is

moeten zich realiseren dat het goedkope

huisvesting en vervoer.”

geproduceerd. Van de Veen: “Dus met oog

vlees in de supermarkten, een hoge prijs

Van de Veen heeft hier al vaker aandacht

voor dier én mens.”

heeft. De sector moet steeds goedkoper

voor gevraagd: “Natuurlijk zijn er ook

produceren en dat gaat ten koste van

goede werkgevers. Maar te veel bedrijven

Wil je jouw ervaringen delen of heb je

mensenwelzijn. Met name ﬂexibele

in de sector maken zich niet druk over

ideeën? Mail Frans van de Veen:

krachten maken te lange dagen, voor te

goede arbeidsverhoudingen en inspraak

f.veen@cnvvakmensen.nl

Meer loon
bakkerijpersoneel
In de cao voor bakkers zijn de lonen met 0,9 procent verhoogd. CNV
Vakmensen bereikte samen met de
werkgeversverenigingen NBOV en NVB

CNV vakmensen bij jou op
de werkvloer!
Wil jij ook graag de bond bij jou op de kofﬁe hebben tijdens de pauze
op je werk? In de Week van de Catering van 21 tot en met 25 november komt CNV Vakmensen op diverse locaties.

overeenstemming – tot 1 maart 2012.
Horeca
Brood en zoetwaren

De komende

Als je het leuk vindt dat wij

bij jouw cateringlocatie langskomen,

maanden bespreken de partijen nog

geef dit dan aan ons door. De bestuur-

voorstellen over de inhoud en over de

der bij jou uit de regio neemt dan

introductie van een nieuw functiewaar-

contact met je op om een tijdstip en

deringssysteem, leeftijdsbewust

dag af te spreken in de cateringweek.

personeelsbeleid en arbeidstijden.
De resultaten van deze werkafspraken

Ga naar www.cnvcatering.nl. Hal-

worden in de eerstvolgende cao-

verwege het bericht over de Week

onderhandelingen besproken.

van de Catering zie je een link voor
een aanmeldformulier.
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Hier was de bond bij
Bestuurders van CNV Vakmensen waren ook de afge-

Hard werken voor akkoord
Plukon Food Group

lopen periode betrokken bij vele cao-onderhandelingen. Een greep uit de resultaten:
nieuwe Cao Ardagh Glass Benelux (Steen en Glas)
nieuwe Cao Libbey (Royal Glass Leerdam)

Uitzendkrachten, zaterdagtoeslag, werk voor mensen met een
handicap, alle belangrijke thema’s van dit moment kwamen de
afgelopen maanden langs in de intensieve onderhandelingsgesprekken bij Plukon Food Group. En er kwam een akkoord.

(Steen en Glas)
onderhandelingsresultaat Air Products
(Chemie en Energie)
leden gaan akkoord met principeakkoord Ashland
(Chemie en Energie)
leden gaan akkoord met principeakkoord

Vlees en vis

Het akkoord voor een jaar omvat onder meer een loonsverhoging van

Sara Lee/DE (Voeding)

1,1% per 1 januari. De zaterdagtoeslag wordt niet gewijzigd. Vakantiedagenopbouw

onderhandelingsresultaat Textielverzorging

tijdens ziekte gaat door en krijgt een verjaringstermijn van vijf jaar. Twee Wajongers

(Textiel en Confectie)

mogen in dienst treden. Uitzendbureaus moeten een certiﬁcaat hebben. Dit certiﬁcaat

leden gaan akkoord met nieuwe cao Betonmortel

regelt dat de uitzendbureaus zich houden aan de geldende cao.

(Steen en Glas)
leden stemmen in met eindbod Henkel Acheson

Wens
W

(Chemie en Energie)

De aanvankelijke wens van directie om de zaterdagtoeslag te schrappen
voor nieuwe medewerkers wekte veel weerstand. Bestaande mede-

onderhandelingsresultaat Rendac, Sonac Burgum,
Ecoson ( Vlees en Vis)

werkers vreesden een tweedeling van het personeel. Er kwamen

nieuwe Cao Katwijk Chemie B.V. (Chemie en Energie)

gele kaartenacties op gang tegen afschafﬁng van de zaterdagtoeslag

leden gaan akkoord met principeakkoord

en voor het aannemen van meer vast personeel. Binnen de twee

Rodenstock (Steen en Glas)

Plukonvestigingen werken dagelijks zo’n honderd uitzendkrachten.

principe-akkoord Lypack (Zuivel)
nieuwe cao NAM (Chemie en Energie)
nieuwe cao intertek Polychemlab
(Chemie en Energie)

Mannen van
de Zee

nieuwe cao SCA Hygiëne Products Hoogezand
(Papier en Karton)
Kijk voor de volledige tekst van je cao of het bijbehoren-

Vlees en vis

de principeakkoord op www.cnvvakmensen.nl/caos

Uit onderzoek blijkt dat bij de

Nederlander nog veel onwetendheid is over
de herkomst van vis, reden waarom Het

Digitaal het nieuws
uit jouw sector

Nederlands Visbureau de campagne de
‘Mannen van de Zee’ is gestart. Zo vertelt
een scholvisser wat hij onderneemt om de

Voeding

schol op een verantwoorde wijze te vangen

Wil je de laatste nieuwtjes heet van de

en laat een makreelroker zien hoe het

naald? Abonneer je dan op de gratis digitale nieuwsbrief.

rookproces van makreel in zijn werk gaat.

Ga naar www.cnvvakmensen.nl/volg-ons/nieuwsbrief

Maar er is ook een tonijninkoper aan het

en je ontvangt maandelijks het laatste nieuws uit jouw

woord die antwoord geeft op de vraag welke

sector. Ledennieuws over voorgenomen besluiten,

tonijn verantwoord is om te eten.

ledenbijeenkomsten, cao-onderhandelingen en ook
de achtergrondinformatie in zakformaat bij grote
onderwerpen als het pensioen.

www.mannenvandezee.nl
>

fotograﬁe Nederlands Visbureau
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Technische schoonmakers hebben verstand van duizenden apparaten

De professor onder de schoonmakers
In de top van een windmolen,
i
de machinekamer
i
van een zeeschip
i of iin de krochten van een studentenkroeg: technische schoonmakers komen wereldwijd op de meest uiteenlopende plekken.

Lees verder

18
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Demonteren, schoonmaken, weer in elkaar
zetten en testen. Ons werk in een notendop.
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Vanmorgen stapte Michel Reuvekamp (40),

ernaast blijft voorlopig dicht. Om beide

Hij werkt nu een jaar of vijf als technisch

voorman bij een specialistisch schoon-

gebouwen is een rood-wit lint gespannen.

schoonmaker en haalde daarvoor een dik

maakbedrijf, rond half drie uit zijn bed

Toch druppelt er af en toe een iemand

pak diploma’s en certiﬁcaten. Hij kan op

voor een spoedklus in Amsterdam. Zijn

binnen door de zijdeur, op zoek naar een

een heftruck rijden om de top van fabrie-

eerste bak kofﬁe drinkt hij om acht uur ‘s

dosis cafeïne.

ken te bereiken, weet de werking van

ochtends in de frisse buitenlucht. Binnen

chemicaliën en haalt binnen vijf minuten

in het gebouw is de lucht minder prettig.

Notendop

een laptop uit elkaar. Volgens Reuvekamp

Reuvekamp is met een groep collega’s

“Als er kleuterjuffen en professoren onder

is het vooral een kwestie van ‘gezond ver-

al twee dagen bezig met het wegwerken

schoonmakers zijn, dan zijn wij de profes-

stand’ waarmee hij al die apparaten weer

van de rook- en geurschade na een brand.

soren. Allebei doen we belangrijk werk,

in elkaar zet. “Ik heb wel een fotograﬁsch

Binnen drie dagen moet de klus geklaard

maar het is wel een wereld van verschil”,

geheugen en mijn computer staat vol met

zijn, dus het is aanpoten.

zegt Reuvekamp met een herkenbaar

echte foto’s, zodat ik altijd kan controleren

Duits accent. Hij en zijn collega’s zijn

hoe iets in elkaar zat voordat ik het uit

Kortsluiting

specialisten die ingeroepen worden na

elkaar haalde”, zegt Reuvekamp.

De historische gebouwen van de Amster-

een calamiteit, in dit geval een brand. Alle

damse binnenstad gloren in het goudgele

apparaten in zo’n ruimte – van compu-

Hogedrukspuit

ochtendlicht. Een paar dagen daarvoor is

ters tot de de airconditioning en van het

Dat schoonmaken van elektrische ap-

er brand ontstaan in een café, waarschijn-

tosti-apparaat tot de koelkast – worden op

paraten kan op verschillende manieren,

lijk door kortsluiting in de vaatwasser. In

een speciale manier minutieus schoon-

maar zelden met een plens water en een

de donkere ruimte werken tien mannen in

gemaakt. Reuvekamp: “Demonteren,

sopje. Reuvekamp: “Om de brandgeur in

het licht van één enkele felle bouwlamp.

schoonmaken, weer in elkaar zetten en

het gebouw te verdrijven, gaan we vanmid-

De elektriciteit is uitgezet om veilig te kun-

testen. En dat met duizenden verschil-

dag foggen. Daarvoor gebruiken we een

nen schoonmaken. Waar tot voor kort de

lende apparaten. Dat is ons werk in een

nevel zoals je die ook in discotheken ziet.

vaatwasser stond, is nu een zwart gebla-

notendop.”

We stoppen daar een speciale olie bij, die
nare luchtjes opneemt.” Voor de appa-

kerd gat. Uitgaanspubliek zal voor hun
borrel moeten uitwijken naar het café er-

Fotograﬁsch geheugen

raten zelf staat een CO2-reiniger paraat.

naast, hier wordt op zijn vroegst over een

Reuvekamp woont al tien jaar in Almelo,

De reiniger lijkt op een groot uitgevallen

week weer bier getapt. Ook het gebouw

daarvoor werkte hij in Duitsland als kok.

hogedrukspuit. Reuvekamp pakt met dikke

20
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ijshandschoenen twee blokken bevroren CO2 (koolstofdioxide) uit
de koelbox. De damp slaat van het ijs af, Reuvekamp legt de min
tachtig graden koude blokken snel in de reiniger. Zelfs met de
handschoenen aan trekt de kou zijn handen in.

Met bevroren CO2 van min tachtig
graden worden apparaten tot diep
van binnen schoongemaakt

>

door Annemiek Verbeek > fotograﬁe Wilbert van Woensel

Fijne sneeuw
Terwijl de ‘technische jongens’ zich over de apparatuur ontfermen,
zijn de andere schoonmakers met een ouderwetse poetslap bezig
om elke hoek, gleuf en kabel van het café te schrobben. De koelkasten worden leeggehaald, de bar vult zich met blikjes frisdrank,
de ﬂesjes bier worden in emmers naar de ruimte ernaast gebracht.
De melk in de espressomachine is zuur geworden, met zichtbare
weerzin gooit een van de schoonmakers de drap in een emmer. Het
zal hier straks schoner dan ooit zijn. Op de pooltafel achterin staan
de apparaten die al schoongemaakt zijn: de computer, monitor,
kassa, het pinapparaat en de blender zijn weer klaar voor gebruik.
Reuvekamp richt de spuit op de espressomachine en zet de reiniger aan. Een hoge zoem vult de ruimte. Het is niet voor niks dat iedereen hier oordoppen moet dragen. De enorme metalen reiniger
schaaft de ijsblokken tot hele ﬁjne sneeuw. Met de hogedrukspuit
wordt de CO2 met sterke kracht in het apparaat gespoten. “Zo kunnen we tot in de kern van apparaten komen en al het roet en roest
verwijderen”, zegt Reuvekamp.
Als de klus straks is geklaard, rijdt Reuvekamp terug naar zijn vrouw
en twee kinderen in het Overijsselse Almelo. Als zijn baas belt, zal
het weer een verrassing zijn waar hij heen gaat. Eerder zat hij al in de
nok van een windmolen in Engeland, op een vrachtschip met brandschade voor de kust van Frankrijk en in een fabriek in Roemenië. “Wij
werken op de gekste plekken waar je anders nooit komt.” <

VAK M | oktober 2011
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signalen
Mijn geld rolt naar…

!
n
e
r
o
mot

De hobby van dakdekker Rob Huisman in West-Friesland kost hem
niet eens zoveel geld. Wel veel tijd, dat hij met plezier aan zijn
motoren besteedt.

Je ruilt wel eens wat...
“Van een bestaande motor maak je iets wat je mooi vindt, een
café-racer of een chopper. Een vriend van me draait, freest en last
allerlei onderdelen, ik ben de sleutelaar en de ontwerper.” Het
materiaal ontdekt hij vaak door zijn dakdekwerk. “Dan zie je bij
mensen in de garage een oude motor staan. ‘Neem maar mee, die
staat hier al tien jaar’. Of je ruilt eens wat, zoals met een kennis

fotograﬁe Gerda Horneman

die wielen spaarde. En heel soms ben je vijftig euro kwijt aan een
bijzonder onderdeel.” Zijn motorenliefde begon op z’n zevende
met crossbrommertjes. “En als je dan 16 bent, sleutel je je eigen
brommer in elkaar. Voor je het weet, sta je motoren te bouwen.”
De geschiedenis boeit hem ook. Hij legt de café-racer uit: “Dat
model stamt uit de jaren vijftig, Engeland. Jongens die geen geld

>

hadden voor een racemodel, bouwden hun eenvoudige machines

door Barbara van Male

om naar een straatracer. In de cafés deden ze een muntje in de
jukebox en toen was het ‘crack the ton’: hard rijden, ‘t liefst 100
mijl per uur, en terugkomen voordat het liedje was afgelopen.”
Soms overweegt hij er zijn werk van te maken. “De markt is klein.
Ik geloof er wel in, maar om commercieel motoren te pimpen,

Cartoon >> Pensioen

>

daar wacht ik nog even mee.” <
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signalen
Kinderopvangtoeslag lager
de
Vanaf 2012 is het aantal uren van
is
ouder met de kleinste baan de bas
voor de berekening van kinderopere
vangtoeslag. De toeslag voor hog
inkomens wordt beperkt.
lag op
Tot nu toe ontvangen ouders de toes
aantal uren
basis van hun inkomen, los van het
ensen
Vakm
CNV
opvang dat zij nodig hebben.
s werkt.
vindt dat deze maatregel averecht

Meldpunt: In de WIA gelokt
Deze zomer won CNV Vakmensen een rechtszaak tegen een
werkgever die zijn werknemer onterecht had ziekgemeld.
De werknemer was na een ziekte-periode weer aan het werk gegaan. Hij wist
niet dat de werkgever hem, in overleg met een arbo-arts, nog voor één procent
arbeidsongeschikt had verklaard. Hierdoor kon de werkgever de werknemer na
twee jaar in de WIA (ziektewet) laten plaatsen.

Bedenkelijk
De rechter maakte een eind aan deze
sluiproute en stelde de werknemer
in het gelijk. Het is bedenkelijk
dat arbo-artsen zich lenen voor
dit soort adviezen. Zij horen

vangtoeslag is bedoeld om
Kinderopva
ouders te stimuleren
te werken. De nieuwe
regels verhogen de

immers op te komen voor het
belang van de werknemer.

Meldpunt

kosten voor kinderopva aanzienlijk. Dit kan
vang

CNV Vakmensen wil graag weten of

ert e leiden dat mensen
erto

route gebruikmaken. Ben jij de afgelopen twee jaar voor tenminste vier weken

b uiten minder te gaan
besl
w ken of er helemaal
wer
m te stoppen. <
mee

meer werkgevers van deze sluipaaneengesloten voor één of enkele procenten arbeidsongeschikt verklaard,
neem dan contact met ons op via het Meldpunt ‘In de WIA gelokt?’
Ga naar www.cnvvakmensen.nl/in-de-wia-gelokt <

Event Duurzaam Meedoen
E
Duurzaam Meedoen. Ben jij lid van
CNV Vakmensen houdt op 25 november in Nieuwegein het Event
en denk mee.
een or of van een personeelsvertegenwoordiging, meld je dan aan
blijven. Om goed met veranderingen om te kunnen gaan is het
Het gaat er niet alleen om dat mensen langer en gezond aan de slag
Duurzaam Meedoen (eigenlijk een nieuwe invulling van wat tot voor
ook nodig dat mensen gemotiveerd blijven en nieuwe dingen leren.
ijker. Bedrijven hebben te maken met ontgroening en vergrijkort levensfasebewust personeelsbeleid heette) wordt steeds belangr
door. Het evenement wil or-leden van CNV Vakmensen toerusten
zing. De AOW-leeftijd gaat omhoog en werknemers werken langer
als or betrokken kunt blijven of hoe je een initiatief kunt nemen. Er
voor de rol die zij in dit verband kunnen spelen. De vraag is hoe je
erp behandelen.
zijn acht verschillende workshops die alle een deel van het onderw
doen

Meer informatie op www.cnvvakmensen.nl/event-duurzaam-mee
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Even bijpraten...
E

Wij willen weten wat jij wilt
W
Om ook in 2012 weer
goede afspraken in
cao’s te maken, zijn
de ideeën en ervaringen van bestuurders en leden belangrijk. Daarom legt de bond tijdens regiobijeenkomsten haar oor zeer aandachtig
te luisteren. Ook is er een e-mailenquête verstuurd.
Enkele vragen aan voorzitter Jaap Jongejan.
Wat kun je al vertellen over de inzet voor de
cao-voorstellen voor 2012?
”We hebben een beeld van de economische verwachtingen. Ik wil
weten hoe de politiek daarmee omgaat. Samen met de enquête-

matigen vanwege de crisis. Maar bij elke onderhandeling kijken we
ook naar de situatie in het bedrijf. Bij bedrijven waar het goed gaat,
wil ik dat de werknemers dat zelf ook merken. Daarbij wil ik dat we
rekening houden met de toekomst van vijf of tien jaar, maar ook
met vandaag. Mensen willen ook nu een fatsoenlijke boterham.”

Hoe nu verder?
Op 17 en 18 november bepaalt de Bondsraad het deﬁnitieve beleid.
En dan begint het echte werk. Want onze bestuurders verzilveren
de afspraken in mooie cao’s.

Praat mee!
Kom naar de regiobijeenkomsten over arbeidsvoorwaardenbeleid 2012. De aanvang is steeds om 20.00, behalve in
Bunnik, daar begint de bijeenkomst om 10.00 uur.

uitslag en ons ‘rondje Nederland’, komt daar een scherp beeld uit

Maandag 31 oktober

voor ons beleid. Onze uitgangspunten blijven: ‘werk voor iedereen’,

Drachten, Zonnedauw 30, 9202 PA Drachten

‘de sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten’ en ‘doorlopend

Woensdag 2 november

werken aan je toekomst, via scholing en loopbaanbegeleiding.’”

Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn
Zaterdag 5 november (10.00 uur)

Wat is het doel van de enquête?

Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

”De resultaten moeten ons duidelijkheid geven over de loonvraag die

Maandag 14 november

onze leden wensen, over hun betrokkenheid bij Wajongers en over af-

Restaurant L’Hirondelle, Boslaan 7, 2132 RJ Hoofddorp

spraken over werkgelegenheid. Kortom als we exact weten wat onze

Dinsdag 15 november,

leden willen, dan kunnen we dat gebruiken voor onze inzet in cao’s.

Druivenstraat 3, 4816 KB Breda
Woensdag 16 november, Continental Art Centre

Hoe gaat CNV Vakmensen in haar onderhandelingen rekening houden met de mindere economie?

Robert Kochplaats 342, 3068 JD Rotterdam-Ommoord

”Het zou wel heel onverstandig zijn om daar geen rekening mee te

Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond

Donderdag 24 november, Van de Valk Hotel Stein-Urmond

houden, maar ik proef uit de eerste reacties van leden wel dat ze
verbetering nastreven. Leden hebben het gevoel dat ze al twee jaar

Meer informatie en routes op www.cnvvakmensen.nl

Economische verwachtingen in 2012
Economische groei 1 procent, inﬂatie daalt naar 2 procent en door overheidsbezuinigingen daalt de koopkracht met 1 procent,
de werkloosheid blijft gelijk. (Bron: Centraal Plan Bureau september 2011)
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de bond in jouw buurt
Als lid van CNV Vakmensen
hoor je bij district Noord,
Oost, Zuid of West. Een
district bestaat uit een
aantal platforms. Platforms zijn de oren, ogen
en handen van de bond in
de regio. Op deze pagina’s
de agenda van platformactiviteiten en informatiebijeenkomsten bij jou in
de buurt.
Let op: je schrijft je altijd in voor
een activiteit in je eigen regio. Geef
bij aanmelding daarom altijd ook je
postcode door.

Wat

Waar

Wanneer

Inschrijven voor een activiteit uit de lijst hiernaast?
District Oost
(apeldoorn@cnvvakmensen.nl)

Dit zijn de regiokantoren:
>> Disctrict Noord
Drachten 0512 58 34 70, vm-noord@cnvvakmensen.nl of www.

Thema-avond
Agrarisch

Van der Valk Hotel
A4 te Hoofddorp

Don 10 november,
19.30 uur

Platform Groene
Hart Thema-avond
‘Grip op je knip’

De Bron,
Troubadourweg 2,
2402 EP
Alphen aan den Rijn

Don 10 november

Kaderdag, thema:
‘Toekomst van de
vakbeweging’

Het Veerhuis,
Nieuwegein

Woe 16 november

Algemene
ledenvergadering
afd. Rhenen

Rhenen, het Dorpshuis, Achterbergsestraatweg 184

Vrij 18 november

cnvvakmensen.nl/aanmeldennoord. Na aanmelding volgt binnen twee weken een bevestiging.
>> Disctrict Oost
Apeldoorn 055 52 64 250, apeldoorn@cnvvakmensen.nl.
Nieuwe leden gezocht voor districtskadergroep.
>> Disctrict Zuid
Breda 076 57 24 670, breda@cnvvakmensen.nl.
Nieuwe leden gezocht voor districtskadergroep Taxi!
>> Disctrict West
Hoofddorp 023 56 84 670, hoofddorp@cnvvakmensen.nl.

Ook eens meedoen?
Wil je eens deelnemen, kennismaken of meepraten over

Platform Eemnes: Thema-avond ‘Veilig in
het verkeer’ over wetswijzigingen. Voor
alle leden van 50 jaar of ouder.

CNV Vakmensenbeleid in een platform en kaderlid worden?
Bel dan je regiokantoor hierboven of het telefoonnummer bij
de activiteit. Je kunt ook een e-mail sturen.
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Amersfoort: kijk op
www.eemnes.cnvvakmensen.nl
Opgave: hoofddorp@cnvvakmensen.nl

Din 29 november,
13.30 – 17.00 uur

Wat

Waar

Wanneer

Wat

District Noord
(vm-noord@cnvvakmensen.nl)
Platform Friesland
Thema-avond
‘Grip op je knip’

Kader Timmer

regiokantoor
Drachten

regiokantoor
Drachten

(Platform Groningen) Groninger muziekavond met veel ‘Staal’. Voor leden
met partner.

Don 10 november,
20.00 uur

Woe 16 november,
19.30 uur

Zalencentrum Meursinge te Westerbork.

Wanneer

District West
(hoofddorp@cnvvakmensen.nl)
(Platform 3 Rivieren één) Inzicht-pensioen
m.m.v. Jaap Jongejan en Gijs Wildeman
Voor leden met partner.
De Lockhorst,
Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht.
(Platform Meerwaarden) Toneelvoorstelling Toneelgroep Onder Ons uit Sliedrecht
Voor leden met partner.

Vrij 25 november,
19.30 uur

Zalencentrum Balk te Zuidhorn.

(Platform Drenthe) Bijeenkomst leden
40 jaar en ouder. Ledenbijeenkomst met
entertainment van Duo Harm en Roelf.

Waar

vrij 25 november,
19.45 uur

Ontmoetingskerk,
Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk.
(Platform 3 Rivieren één) Toneelvoorstelling Toneelgroep Onder Ons uit
Sliedrecht. Voor leden met partner.
Hervormd Centrum, Talmastraat 9,
3371 VG Hardinxveld-Giessendam.

woe 23 november,
ontvangst:
vanaf 19.15 uur,
aanvang: 19.30 uur

Vrij 18 november,
ontvangst:
vanaf 19.00 uur,
aanvang: 19.30 uur

Vrij 2 december
ontvangst:
vanaf 19.30 uur,
aanvang: 20.00 uur

Gedenken Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. (Joh. 15:12)
Het bondsbestuur herdenkt met respect de leden van CNV Vakmensen die de afgelopen weken zijn overleden.
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de bezieling van

Pas op dat je niet te lang in je eigen ring blijft hangen.
Soms moet je uitbreken, om te
voorkomen dat je knockdown gaat.

Arnold Vanderlyde

“Maak keuzes en blijf bewegen”
Met zijn ervaring en heldere ideeën over strategie en succes inspireert en stimuleert hij vele jonge
sporters in Nederland. Maar meervoudig olympisch kampioen boksen Arnold Vanderlyde coacht ook
‘de gewone man’. Met de Vanderlyde-methode Fighting for succes heeft de opvallende exbokser zijn
bezieling te pakken.
Lees verder
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de bezieling van
>

In het boek Fighting for success schrijf je ook

Iedereen staat alleen in die ring en wie niet

over je leven. Je schetst een beeld van een

meebeweegt kan klappen oplopen.”

jongetje dat veel boos was, overal agressief op
reageerde. Hoe rijm je dat met het beeld van

Je koppelt in je ﬁghtingmethode steeds

de aardige bokser dat mensen van je hebben?

fysieke en mentale gezondheid aan elkaar.

”‘Kleine Arnoldje’ was veel boos. Ik had

”Als je overtuigd bent van jezelf en van wat

thuis een harde opvoeding. Ik deed het

je wilt, dan kan je zoveel bereiken. Hoe ga

nooit goed. Mijn vader werkte in de mijnen

je om met tegenslagen? Buig het om tot

en ik denk dat hij zo deed omdat hij voor

iets positiefs. Praat jezelf moed in en ga

ons een betere toekomst wilde, maar het

er voor. Je zult merken dat het werkt, pro-

was niet makkelijk. Ik had daardoor een

beer het maar eens een week. Ik ben ervan

heel slecht zelfbeeld; zat iets tegen dan

overtuigd dat je veel kunt als je er zelf in

sloeg ik erop.”

gelooft. Als je geestelijk gezond bent, heb
je daar echt geen psychologen voor nodig.
e

Totdat je op je 15 het boksen ontdekte.

Maak keuzes en blijf bewegen.”

”Ik was altijd al aan het sporten, ik voetbalde fanatiek, maar miste de snelheid

In de workshops ga ik in op de theorie,

om de top te

maar nooit

kunnen berei-

zonder de

ken. En toen
ging ik een
keer naar de
boksschool

Iedereen staat alleen in die
ring en wie niet meebeweegt
kan klappen oplopen.

in Munster-

fysieke
inspanning.
Als mensen
met elkaar
gaan boksen

geleen. Die

zie ik meteen

coach maakte voor het eerst echt contact

de verhoudingen, de één duikt weg of is

met mij. Fysiek en mentaal. Ik stond daar

afwachtend, de ander springt er vol in. Ik

agressief en driftig, toen moest ik in de

zie direct met wat voor een mensen ik te

spiegel kijken en zag voor het eerst mijzelf

maken heb.”

echt.”
“Sport is een van de mooiste manieren om
Een andere tegenstelling lijkt dat je gedu-

mensen te inspireren. Dat kun je bijvoor-

rende tien jaar uitsluitend voor de sport bent

beeld ook goed inzetten bij kinderen. Bijna

gegaan. Zoals je zelf omschrijft is het nodig

elk kind heeft wel iets met sport, toneel of

dat een sporter heel egocentrisch is, het gaat

muziek. Gebruik dat in de lessen op school.

alleen om jouw prestatie, om winnen. Nu

Het helpt kinderen bij het onthouden van

focus je juist op het coachen van anderen.

theorie.”

”Ik zie juist veel overeenkomsten. Ook als
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bokser heb je een team nodig, mensen die

Als ik je zo beluister, zou je zo de politiek in

je coachen en dingen voor je regelen. Maar

kunnen.

uiteindelijk sta je alleen in de ring en is je

”Ik heb geen politieke ambities. Maar

doel die tegenstander tegen de grond te

als ik het voor het zeggen had, zou ik er

slaan. Ik kan mensen nu coachen, hen hel-

voor pleiten alle gezonde mensen tien tot

pen aan de hand van mijn ﬁghtingmethode,

vijftien uur per jaar iets te laten doen voor

maar ze doen het uiteindelijk toch zelf.

een maatschappelijk relevante zaak. Jij, ik,

>

iedereen om ons heen. Breng bejaarden

ambassadeur voor Right to Play en het

naar de soos of sta in de kantine van je

Fonds Gehandicaptensport. Ik vind coachen

sportclub. Ik heb het maar over een paar

geweldig. Maar wie weet gooi ik het roer

uur per jaar, dat kan iedereen, hoe druk je

om en zit ik over tien jaar in Spanje, open

ook bent. Het is niet alleen goed doen, het

ik daar een vitaliteitscentrum of een leuk

draagt ook bij aan je eigen ontwikkeling. Je

hotelletje. Dat is altijd nog een droom van

wordt er een beter mens van.”

mij. (Lachend) als het zover is mag je me

door Marjolein Hammink

>

fotograﬁe Johan Wouters

daar komen interviewen.”
Jij hebt de top gehaald. Maar een bouwvakker of een kapper krijgt geen medailles voor
zijn of haar inzet. Wat zou je zeggen om hen
te motiveren?
”Dat medailles leuk zijn, maar het daar
natuurlijk in de kern niet om gaat. Wees integer. Zorg dat je lichaam in goede conditie
is. Pas op dat je niet te lang in je eigen ring
blijft hangen. Soms moet je uitbreken, om
te voorkomen dat je knockdown gaat. Jouw
leven is je eigen verantwoordelijkheid. Heb
je twintig jaar in de bouw gewerkt en zie je
het niet zitten om nog twintig jaar verder
te gaan? Ga leren, volg je passie en maak
er iets van. Ben je wel gelukkig en wil je
nog wel twintig jaar verder, helemaal goed,

Arnold & CNV Vakmensen

maar kies wel bewust.”

“Vakbond, het woord alleen al vind
ik mooi. Vakbonden komen op voor

Geluk is ook een facet van Fighting for suc-

mensen. Ze kijken mee, proberen bij

ces, wat betekent geluk voor jou?

te sturen, ze zijn authentiek en houden

(Begint te lachen.) “Tja, wat ik nu ga zeg-

iedereen scherp. We moeten met z’n

gen is heel cliché, dat zijn toch echt mijn

allen vernieuwen en veranderen, de

kinderen. Samen met mijn vrouw Angela

vakbond ligt daarbij aan de basis.

heb ik een zoon van 7 en een dochter van

Met boksen kwam ik voor het eerst met

4. Liefde is de basis van alles en ik voel

vakmanschap in aanraking. Sporters

zoveel liefde voor hen, met hen plezier

zijn ook vakmensen. Als vakman moet

maken, spelen, zien hoe zij zich ontwik-

je blijven bewegen, blijven ontwikkelen.

kelen. Ik wil er voor hen zijn, en hen alle

Als je stil blijft staan krijg je veel klap-

persoonlijke behoeftes meegeven voor een

pen. Techniek, doorzettingsvermogen,

mooi leven, vertrouwen, passie, creativiteit,

open staan om continu te veranderen,

verbinding met anderen en vrijheid.”

dat zijn eigenschappen die vakmensen
nodig hebben, of je nu bouwvakker bent

Wat is jouw doel over 10 jaar?

of sporter.”

”Dat weet ik nog niet, ik ben nu met zoveel
leuke dingen bezig. Ik zet mij nu bijvoor-

Meer weten over Arnold Vanderlyde

beeld ook in om de Olympische Spelen in

kijk op www.vanderlyde.nl

2028 naar Nederland te halen en ik ben
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puzzel
1

2

3

4

5

6

7

9

Van links naar rechts:

8

1 Adviseur – 7 Persoonlijk voornaamwoord – 9 Koude periode –

10

10 Koordans – 11 Beroep – 12 Gooien – 14 Nieuw – 15 Drug – 16 Waren
11

– 19 Per persoon (afk.) – 20 Holte – 21 Tweetal – 23 Ondernemingsvorm

12

– 25 Vangen – 27 Uitroep van afkeer – 29 Afscheiding – 30 Bescher13

14

15

17

16

mingsmiddel – 31 Oor (Engels) – 33 Aanduiding op Ierse auto’s –

18

20

34 Bits woord – 36 Karaat (afk.) – 37 Korzelig

19

21

22

Van boven naar beneden:
24

23

25

28

27

26

1 Reeks – 2 Artillerieschietkamp (afk.) – 3 Kleine deeltjes – 4 Waterkering – 5 Veiligheidsdienst van de nazi’s – 6 Schamel – 7 Plaats in

29

Noord-Holland – 8 Finish – 10 Tv-zender – 12 Polderorgaan –
30

31

32

13 Moment – 14 Dons – 17 Maaltijd – 18 Gril – 22 Zangkoor – 24 Beweging – 26 Verwarring – 28 Snelle treinverbinding – 31 Een zekere –

33

34

35

32 Haaruitval – 34 Sociale verzekeringen (afk.) – 35 Was getekend (afk.)
37
072011

36

37

8

26

11

31

1

24

6

10

33

14

16

Doe mee en win!
Stuur het sleutelwoord van de kruiswoordpuzzel vóór 25 november 2011 naar: CNV Vakmensen, t.a.v. puzzelredactie, Postbus 2525, 3500 GM

SUDOKU

Utrecht. Of mail naar puzzel@cnvvakmensen.nl Onder de winnaars verloten we vijf cadeaubonnen van 25 euro.
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CNV Info: 030 75 11 007
www.cnvvakmensen.nl
info@cnvvakmensen.nl

contributie & diensten
CNV Info

Stichting ZZP Nederland

en verbeteringen. De gewijzigde voorwaar-

Voor antwoord op al jouw vragen over werk,

den vind je op: www.cnvvakmensen.nl/

CNV Vakmensen regelt, samen met ZZP

inkomen of het lidmaatschap van de bond,

ledenvoordeel/rechtshulp. Of vraag de

Nederland, de belangenbehartiging van

kun je bellen met CNV Info tussen 08.00 en

algemene voorwaarden op bij CNV Info.

zzp-ers via de Stichting ZZP Nederland.

18.00 uur via 030 75 11 007.

Zzp-ers kunnen daar rekenen op een breed

CNV Verzekeringen
Voordeel

pakket aan hulp en informatie. Kijk voor

Via de bond krijg je aantrekkelijke collec-

meer informatie op www.zzp-nederland.nl.

Met je lidmaatschapskaart krijg je korting

tieve kortingen op allerlei verzekeringen.

op uitstapjes en veel producten. Kijk op

CNV Vakmensen werkt hiervoor samen

www.cnvvakmensen.nl/korting.

met Meeùs en CZ Zorgverzekeringen.

Jij wilt aantrekkelijk blijven op de arbeids-

Een telefoontje en CNV Info wijst je de

markt. CNV Werkt, hét onderhoudscontract

weg. Of kijk op www.meeus.com/cnv.

voor je loopbaan, is onmisbaar. Bel CNV

CNV Rechtshulp Plus Pakket
Als je een geschil hebt met je werkgever
of in je privéleven, kan CNV Vakmensen

CNV Werkt

Info om je aan te melden.

CNV als coach

Contributie2011

(per maand)

jou vertegenwoordigen. Het is onderdeel

CNV Vakmensen biedt veel workshops,

van jouw contributie. De bond als advocaat

cursussen en training. Kijk op www.cnv-

€

0,-

langer dan 60 jaar lid

nodig? Bel CNV Info.

vakmensen.nl/scholing voor een actueel

€

2,-

jongeren in opleiding (BBL)

aanbod of bel CNV Info.

€

4,57

16 jaar en werkend

€

6,24

17 jaar en werkend

€

6,24

weduwe/weduwnaar met

Gezinsrechtshulp
De algemene voorwaarden

CNV Belastingservice

Gezinsrechtshulp zijn voor nieuwe kwes-

Jouw vakbond helpt je met je belasting-

ties, per 1 april 2011 gewijzigd. Het gaat om

aangifte. Door het hele land zijn er in het

€

6,24

vutter of 65-plusser zonder werk

technische en redactionele aanpassingen

voorjaar belastingzittingen.

€

6,24

werkweek tot 11 uur (19-64 jaar)

€

7,77

18 jaar en werkend

€

7,77

Wajong-, WIA- of WW-uitkering

lidmaatschap van partner

| AANMELDINGSBON |
Naam
Voorletters
Geboortedatum

en daarnaast geen werk

Ingangsdatum lidmaatschap
M/V
Nationaliteit

(19-64 jaar)

Rekeningnummer
Handtekening
Ondergetekende geeft toestemming om de contributie van CNV Vakmensen per ❑ maand / ❑ kwartaal / ❑ half jaar af te schrijven van het
bovengenoemde rekeningnummer. De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden. U heeft het recht om binnen de wettelijke
termijn terugvordering te vragen bij uw bank.

Adres
Postcode
Woonplaats

* Het Cordaresnummer invullen als u in de bouw werkt.

Telefoonnummer

Cordaresnummer*

E-mailadres

Burgerservicenummer

Werkzaam bij

Bedrijfstak

Adres

Werktijd per week

Postcode/Woonplaats

€

7,77

werkweek 11-20 uur (19-64 jaar)

€

9,14

19 jaar en werkend

€ 10,66

20 jaar en werkend

€ 10,66

werkweek 21-30 uur (19-64 jaar)

€ 10,66

werkweek vanaf 30 uur (19-22 jaar)

€ 12,19

21 jaar en werkend

€ 13,71

22 jaar en werkend

€ 15,54

werkweek van meer dan 30 uur
(23-64 jaar)

Betalen per acceptgiro kost 1 euro per maand.
Een machtiging kost niets!

BBD25VAKM2011

Telefoon

Dit lid is opgegeven door

Ben jij ZZP’er? Voor jou gelden speciale tarieven en

Was u al eens lid van een bond?

Naam

diensten. Kijk snel op www.cnvvakmensen.nl/zzp .

Zo ja, welke?

Adres

In de periode van
Lidmaatschapsnummer

tot

Postcode/Woonplaats
Lidmaatschapsnummer

Retouradres: CNV Vakmensen, antwoordnummer 4308, 3500 VE Utrecht (een postzegel is niet nodig)

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over relevante diensten en activiteiten van CNV Vakmensen of van zorgvuldig geselecteerde
samenwerkende partners. Stelt u geen prijs stelt op deze informatie? Stuur
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dan een briefje naar: CNV Vakmensen, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Spaar nu
CNV Vakpunten
Wat kies jij?
Een dagje uit, gereedschap, een cadeau of een goed doel. Met ingang van 1
november kun je CNV Vakpunten verdienen die je besteedt op een manier die bij
jou past. Je kunt jezelf verwennen met een cadeau of kiezen voor een praktische
aanschaf. Maar je kunt je gespaarde Vakpunten ook doneren aan CNV Internationaal zodat ze worden verzilverd voor een goed doel. Wat kies jij?

Hoe verdien je Vakpunten?
Vertel jouw collega’s over activiteiten en voordelen van CNV Vakmensen.
Melden zij zich aan als nieuw lid met jouw code, dan ontvang je 100 CNV
Vakpunten.

Wat kun je doen met Vakpunten?
Vakpunten zijn geld waard. Je kunt je Vakpunten online verzilveren voor
een waardebon, kaartjes voor een dagje uit zoals de Efteling of een cadeau
uit de shop.

Meld je aan!
1.

Ga naar cnvvakmensen.nl/vakpunten.

2.

Meld je aan bij CNV Vakpunten.

3.

Ontvang jouw persoonlijke unieke code.

4.

Deel deze code met je collega’s.

5.

Ontvang 100 punten per nieuw geworven lid.

6.

Bestel jouw cadeau of belevenis.

Vakmensen

