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Medezeggenschapsverkiezingen
bij het GVB Amsterdam
Bij het bestuur is de uitslag van verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) kiesgroep vervoer & onderdeelcommissie operatie (OCO) kiesgroep vervoer op 29 april 2015 met vreugde ontvangen. Dit heeft geresulteerd in:

K.v.K.
V 532048
ABN-AMRO:
Iban nr : NL 16ABNA0494770791
ING:
Iban nr: NL 83INGB0004516495

LEDENADMINISTRATIE
Antwoordnummer 16161
1000 TE Amsterdam

• 5 zetels van de 14 zetels in de OR kiesgroep vervoer, een winst van 1 zetel.
• 5 zetels van de 13 zetels in de OCO kiesgroep vervoer, ook hier een winst van 1 zetel.
Hierdoor ziet de zetelverdeling er als volgt uit:
Ondernemingsraad (OR) totaal 19 zetels (14 zetels kiesgroep vervoer en 5 zetels kiesgroep
staf&techniek)
FNV
ABGP
FNV

REDACTIE
Antwoordnummer 16161
1000 TE Amsterdam

LAY-OUT & DRUK
Compact Drukwerken
Postbus 2054
6201 CD Maastricht

DE ABGP IS AANGESLOTEN BIJ
Het ambtenarencentrum

9 zetels kiesgroep vervoer
5 zetels kiesgroep vervoer
5 zetels kiesgroep staf&techniek

Onderdeelcommissie Operatie (OCO) totaal 17 zetels (13 zetels kiesgroep vervoer en 4 zetels
techniek)
FNV
ABGP
FNV

8 zetels kiesgroep vervoer
5 zetels kiesgroep vervoer
4 zetels kiesgroep techniek

Want een zetel erbij in zowel de OR als in de OC Operatie is een prima resultaat. Wel is het
spijtig dat ondanks herhaalde oproepen onder de ABGP leden, die onder de OR kiesgroep
staf&techniek en de OCO kiesgroep techniek vallen, geen van deze ABGP leden zich geroepen
voelde om als kandidaat op de ABGP kieslijst te staan. Jammer want dit had wellicht een kans
geweest om de collega’s en de ABGP leden werkzaam op deze afdelingen nog beter te kunnen
vertegenwoordigen.
Het bestuur wil alle collega’s van het GVB bedanken die hun stem op een ABGP kandidaat hebben uitgebracht. Verder alle betrokken kaderleden feliciteren met het behaalde resultaat en
bedanken voor hun (soms tomeloze) inzet.

WANT SAMEN STAAN WE STERK.

FOTO’S
Diverse bronnen
Aan de inhoud van de artikelen
in dit magazine kunnen geen
rechten ontleend worden.
Het bestuur van de ABGP is niet
verantwoordelijk voor de inhoud
van dit magazine

Ahold
Een opmerkelijke gebeurtenis op de aandeelhoudersvergadering van Ahold waar een 19 jarige
vakkenvuller een goed voorbereide aanval lanceerde op het hanteren van jeugdloon (tot 23 jaar)
door Ahold. Ahold bespaart 43 miljoen (uitgerekend door Pieter Lakeman) op jaarbasis door
jeugdlonen te hanteren voor personeel van 18 tot 23 jaar. Dit terwijl iemand voor de wet op zijn/
haar achttiende jaar meerderjarig is, mag stemmen en zelfs in de tweede kamer als volksvertegenwoordiger mag plaatsnemen. Wij als ABGP vinden dan ook dat dit probleem een grondig
onderzoek rechtvaardigt. Waarbij ook de eventuele nadelige gevolgen voor deze groep voorkomen dienen te worden.
Met vriendelijke groeten

Rob Hinse
voorzitter

3

ORakel

De nieuwe ABGP fractie
Ondernemingsraad (OR) & Onderdeelcommissie Operatie GVB Amsterdam

Jos Hensen

ABGP fractiewoordvoerder OR & OCO GVB

Rob Hinse
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Fred Vos

Cor Schirrmann

Joop Kooge
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Rumoer op de werkvloer
Het DB zit er mee in zijn maag. Met name de voorzitter krijgt steeds meer mails, telefoontjes en vragen om een afspraak van collega’s uit dezelfde afdeling. Allemaal in vertrouwen en met als rode lijn dat na de reorganisatie het
werken geen pretje meer is.

Naar verluidt dreigt de teamleider
continu met “daar is het gat van
de deur’ als iemand ook maar iets
zegt wat hem niet bevalt. Ook lijkt
de werkdruk op te lopen doordat er
met minder mensen gewerkt moet
worden en hij ervan uit gaat dat iedereen er wel een schepje boven op
kan doen. De meesten werken volgens hem gewoon niet hard genoeg.
En nu zijn er ook nog twee langdurig
zieken, waarschijnlijk overspannen.
Tot nu toe heeft de OR niets ondernomen. Het gaat immers om problemen van individuele medewerkers
en die kunnen ook naar de vertrouwenspersoon. Maar het “voelt” niet
goed.
Tja, wat te doen als OR?
De eerste reactie zal zijn: weinig.
De mensen zelf vragen immers om
vertrouwelijkheid. En het is geen

OR taak om ervaringen van individuele collega’s in
het overleg aan
de orde te stellen.
Dat geldt zeker
als het om niet
direct hard te maken feiten of persoonlijke beleving
gaat. Zo’n teamleider staat ook
onder druk en bedoelt het wellicht
helemaal niet zo.
Bovendien
kan
wat mensen persoonlijk vinden en ervaren soms in
strijd met de werkelijkheid zijn. Zo
is het niet denkbeeldig dat na een
reorganisatie mensen zich gefrustreerd voelen doordat een deel van

hun werk verdwenen is of op een andere manier gedaan moet worden.
Of is men in rouw door het verlies
van dierbare collega’s. De direct leidinggevende als de kwaaie pier zien,
kan in zo’n patroon passen. Voordat
je het weet raakt de OR dan verzeild
in een “welles-nietes” discussie.
Tegelijkertijd kan er wel degelijk wat
aan de hand zijn. Als de OR vervolgens niets doet met berichten vanaf
de werkvloer kan dat zowel tot onbegrip onder de achterban als emotionele reacties van de OR leden zelf
leiden. Want waar is een OR dan wel
voor? Leg het de collega’s maar eens
uit dat je wel weken bezig bent met
een advies over een reorganisatie
en dat als vervolgens blijkt dat daardoor de onderlinge verhoudingen

verziekt worden, de OR niets meer
kan doen. In een dergelijk mijnenveld van emoties kan de OR echter
wel degelijk een rol spelen.
Wat te doen?
• Hou bij de uitvoering van een reorganisatie rekening met effecten als rouw en wellicht ook ongewenst gedrag. Benoem dit als
zorg in de communicatie naar de
achterban en de bestuurder. Stel
bijvoorbeeld ook voor dat leidinggevenden getraind zijn in het opvangen hiervan. Of dat zij een beroep op anderen kunnen doen.
• Neem initiatief om als OR de uitvoering te monitoren. Check bijvoorbeeld na een paar maanden of
voorgestelde functiewijzigingen,
takenpakketten, verantwoordelijkheden leidinggevenden in de
praktijk wel werken. Schroom niet
om zelf op onderzoek uit te gaan.
• De ARBO wet geeft de werkgever
de plicht om een goed werkklimaat te creëren en daar preventief
beleid voor te ontwikkelen. De OR
heeft in dit kader zowel een toezichthoudende als een initiërende
taak. Zo kan de OR vragen over ervaren gedrag en werksfeer voorstellen voor de RI&E. Zorg dat het
thema werkklimaat op de overlegagenda staat, dat het beleid
conform wettelijke vereisten is en
evalueer ieder jaar de stand van
zaken. Organiseer ook minimaal
eenmaal per jaar contact met de
vertrouwenspersonen en andere
betrokkenen bij dit beleid.
5
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Werknemers ervaren te hoge werkdruk
Veel werknemers hebben last van te
hoge werkdruk en dit aantal neemt
alleen nog maar toe. Uit onderzoek
van Effectory blijkt dat tussen 2012
en 2015 het aandeel werknemers dat
tevreden is over zijn werkdruk is gedaald
Effectory deed onderzoek onder ruim
400.000 medewerkers in Nederland.
In 2012 beoordeelde 68 procent van
de Nederlandse medewerkers haar
werkdruk als goed. In 2015 is dit afgenomen naar 63 procent en het percentage blijft gestaag dalen. Ruim
een derde van de medewerkers vindt
de dagelijkse werkdruk nu te hoog of
veel te hoog. Volgens de onderzoekers
is de situatie in de onderwijssector het
meest zorgelijk. In deze sector was 51
procent van de werknemers tevreden
over de werkdruk.
Aanpak OR
Wanneer je als ondernemingsraad of
VGWM-commissie concreet aan de
slag wil met de werkdruk in de or-

ganisatie, kun je de volgende route
bewandelen. Ga als OR of VGWMcommissie eerst zelf op zoek naar
belangrijke oorzaken van te hoge
werkdruk. Waarschijnlijk verschilt
dat per afdeling. Bij de ene afdeling
leidt bijvoorbeeld vooral de software
tot frustraties, terwijl op een andere
afdeling met name de stijl van leidinggeven een groot knelpunt is. Soms zijn
er ook oorzaken die over meerdere af-

delingen of voor de hele organisatie
gelden. De OR kiest één belangrijke
oorzaak en gaat daarmee aan de slag:
informatie verzamelen, betrokkenen spreken, voorstellen maken en
een handige tactiek bepalen. Na deze
voorbereiding probeert de ondernemingsraad met de werkgever afspraken te maken over dit onderwerp en
gaat dan verder met de tweede oorzaak van overmatige werkdruk.

Discriminatie op het werk in Nederland te hoog
Het aantal werkloze allochtonen ligt
in Nederland namelijk relatief hoog.
Discriminatie op de arbeidsmarkt is
hiervan een belangrijke oorzaak en
dat is iets waarvoor de OR de ogen
niet kan sluiten: de wet verplicht de
OR om te waken tegen discriminatie.
Om personeelsdiversiteit te stimuleren, is het Nationaal Integratiefonds
opgericht.
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Uit cijfers van de Organisatie voor
Economische Samenwerking (OESO)
en Eurostat blijkt dat 49,5% van de Nederlandse allochtonen betaald werk
heeft. Onder de autochtone beroepsbevolking is dat 77,1%. Zelfs in landen waar de werkloosheid veel hoger
is – zoals Frankrijk, Italië en Spanje
– hebben meer allochtonen betaald
werk dan in Nederland.

Draag bij aan onderzoek naar diversiteit en integratie
Om discriminatie tegen te gaan en
diversiteit binnen organisaties te bevorderen, is onlangs het Nationaal
Integratiefonds opgericht. Het fonds
is een initiatief van het Nederlandse
bedrijfsleven en zamelt geld in voor
wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer.

Hoge werkloosheid onder allochtonen te wijten aan discriminatie?
De hoge werkloosheid onder allochtonen komt doordat een deel van de
allochtonen last heeft van een taalachterstand en veel van hen een relatief klein netwerk hebben. Daarnaast
speelt discriminatie bij de personeelswerving een belangrijke rol. Zo
is het opleidingsniveau van allochtonen de laatste jaren verbeterd, maar
hun arbeidsmarktpositie niet. Ook
hoogopgeleide allochtonen zijn vaker
werkloos dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.

De WOR stelt dat de OR moet waken
tegen discriminatie
De Wet op de ondernemingsraden
(WOR) bevat in artikel 28 lid 3 een bepaling die stelt dat de OR in het algemeen de bijzondere taak heeft om te
waken voor discriminatie in de organisatie. Het gaat niet alleen om discriminatie op de werkvloer, maar ook
bij het wervingsproces. In combinatie
met uw instemmingsrecht bij het aanstellingsbeleid bent u in ieder geval in
de positie om voorstellen te doen om
aan de poort te selecteren op diversiteit.

ORakel

Integriteitskwestie? Dit is de rol van de OR
In het bedrijfsleven wordt integriteitsbeleid aan ‘de markt’ overgelaten. Binnen de overheid regelt
de Ambtenarenwet dat. Welke rol
speelt de OR?

In het bedrijfsleven is integriteit niet
wettelijk geregeld. Er bestaat uiteraard een verbod op omkoping, maar
de meeste kwesties worden aan de
‘markt’ overgelaten. Door de opmars
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen gaan steeds meer bedrijven over tot het opstellen van een
code, waarin ze aangeven hoe integer
ze opereren.
Voorbeelden zijn een verbod op het
betalen van steekpenningen of het
verbannen van kinderarbeid (ook in
landen waar dat nog wel aan de orde
van de dag is).
Binnen de overheid is het anders geregeld. De Ambtenarenwet (artikel

125) bepaalt dat overheidsorganisaties een integriteitsbeleid moeten
voeren: ze moeten een gedragscode
voor goed ambtelijk handelen opstellen. Overheidsorganisaties moeten
ook scholing op dit gebied bieden en
jaarlijks over het gevoerde integriteitsbeleid rapporteren.
Belangrijke rol
Hoe belangrijk is de rol van de ondernemingsraad hierin? ‘Zeer belangrijk’, zegt de integriteitsexpert, medeauteur van het Jaarboek Integriteit
van BIOS, het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. ‘De
wetgever heeft het integriteitsbeleid
niet expliciet als taak bij de ondernemingsraad neergelegd, maar de OR
kan het zelf op de agenda zetten. En
hoewel hij officieel geen advies- of
instemmingsrecht heeft op het gebied van integriteit als geheel, heeft
hij bij het vaststellen van nieuwe
regelingen op bepaalde onderdelen
van het integriteitsbeleid wel instemmingsrecht.’
De integriteitsexpert geeft een paar
voorbeelden: ‘De invoering van het
integriteitsbeleid kan leiden tot nieuwe regelingen op het gebied van aanstellingsbeleid, personeelsbeoordeling of ontslag. Zo kan door nieuwe

ontwikkelingen bij de aanstelling
van medewerkers een pre-employmentscreening worden ingevoerd.
Uiteraard heeft de ondernemingsraad ook zeggenschap als het gaat
om regelingen voor behandeling van

klachten en voor bescherming van de
persoonsgegevens. Neem het plaatsen van verborgen camera’s of het
gebruik van sociale media door de
medewerkers.’
‘Dat is de laatste tijd een hot item
bij veel organisaties en bedrijven.
In hoeverre mag bijvoorbeeld een
ambtenaar zijn persoonlijke mening
geven via Twitter? In de huidige situatie wordt de vrijheid van meningsuiting door de Ambtenarenwet redelijk ingeperkt. Onlangs werd alweer
een ambtenaar ontslagen door een
onverstandige uitspraak op Twitter. Ik voorzie dat sociale media bij
de nieuwe lichting ambtenaren tot
grote problemen kunnen leiden. Jongeren zijn immers gewend om hun
mening zonder al te veel terughoudendheid te uiten. Daarin zie ik ook
een belangrijke rol voor de ondernemingsraad. Je hebt er niets aan om
de regels alleen in een gedragscode
te zetten, die moeten ook uitgebreid
aan bod komen tijdens een introductiecursus zodat nieuwe ambtenaren
minder gauw de fout in gaan.’
Voorkomen
Hoe je dat kunt voorkomen? ‘Er bestaat geen vast recept hoe de ondernemingsraad en organisaties met
moeten
integriteitsvraagstukken
omgaan. Iedere situatie vraagt om
maatwerk. Een van de belangrijkste adviezen is om de kat niet op het
spek te binden’, zegt de integriteits7
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expert. ‘Maak het de medewerkers
dus zo moeilijk mogelijk om te frauderen. Deze preventie is belangrijk,
want schandalen kunnen niet alleen
veel geld kosten, maar ook reputatieschade opleveren. Grote organisaties hebben hun beleid vaak redelijk
op orde, maar de kleinere veel minder, terwijl ze aan dezelfde wetten en
basisnormen moeten voldoen. Juist
dan zou de ondernemingsraad een
aanjagende rol moeten spelen, bijvoorbeeld door de aanstelling van een

integriteitsfunctionaris voor te stellen
en naar het opstellen van een integriteitsplan te vragen.’

Volgens de integriteitsexpert heeft
de ondernemingsraad zelf ook een
voorbeeldfunctie richting de organisatie. ‘Het is goed om een keer na te
denken hoe integer de ondernemingsraad werkt’, zegt hij. ‘Denk aan hoe
integer voor een trainer/adviseur van
de OR wordt gekozen, hoe integer de
OR omgaat met het verkrijgen en het
verspreiden van informatie en of verkiezingen en besluitvorming eerlijk en
transparant plaatsvinden.

Meerderheid Eerste Kamer voor recht op
werken vanuit huis
Als het aan de Eerste Kamer ligt,
krijgen werknemers dit jaar het
recht om vanuit huis en op flexibele
tijden te werken. Werknemers mogen hun werkgever verzoeken om
thuis aan het werk te gaan. Werkgevers kunnen een dergelijk verzoek
alleen afwijzen als het de kwaliteit
van de werkzaamheden aantoonbaar in de weg zit.

Tijdens een senaatsdebat bleek dat
het initiatief van CDA en GroenLinks,
de nieuwe Wet Flexibel Werken, een
meerderheid van stemmen in de Eerste Kamer kan verwachten. Ook de
SP, PvdA en D66 zijn een voorstander
van het wetsvoorstel. De ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus
stemden eerder in de Tweede Kamer
voor het initiatief, maar deze partijen
namen geen deel aan het debat in de
Eerste Kamer. Volgende week stemt
de senaat over het initiatiefwetsvoorstel, maar na het debat lijkt een
meerderheid zeker.
Wet Aanpassing Arbeidsduur
De Wet Flexibel Werken geldt voor
8

organisaties met meer dan tien
werknemers en vervangt de Wet
Aanpassing Arbeidsduur. Vakbonden
en werkgevers kunnen in overleg in
cao’s nog wel van de wet afwijken.
Het voorstel voor de wet stamt uit
2010 en is bedoeld om een cultuuromslag te forceren: flexibel werken en thuis werken moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer.
Ook al kan het wetsvoorstel in de
politiek veel steun verwachten,
werkgevers staat er voorlopig nog
niet achter. Volgens hen voegt het
voorstel niets toe aan de bestaande
praktijk. Vakbonden zijn wel enthousiast. Zij verwachten dat dit systeem
een steun in de rug kan bieden om
afspraken te maken bij cao-overleggen. Het kan werknemers ook helpen
om flexibel werken bespreekbaar te
maken.

Kloof op arbeidsmarkt
De PvdA gaf tijdens het debat in de
Eerste Kamer aan wel bezorgd te zijn
over een mogelijke tweedeling. Zo
zouden vooral hogeropgeleiden volgens hen van de nieuwe kansen profiteren, omdat hun werk minder vaak
aan locatie of vaste tijden gebonden
is. PvdA-senator is bang dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt wordt
vergroot. Een CDA-senator, denkt
juist dat het andersom zit. ‘Voor de
buschauffeur of piloot is verandering van werkplek lastig. Dat blijft
voor meer beroepen gelden. Maar
hoogopgeleiden zijn in het algemeen
mondiger en nu al beter in staat voor
zichzelf op te komen. Dat geldt voor
lageropgeleiden minder. Vooral voor
hen is deze wet een steuntje in de
rug.’
Bron: Volkskrant
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Waar blijft de arbovoorlichting?
Er zijn maar weinig organisaties die
de arbovoorlichting goed op orde
hebben. En dat terwijl de Arbowet
er toch duidelijke taal over spreekt.
Wat kan een or doen om de arbovoorlichting op een hoger peil te
brengen?

Om werknemers te leren verantwoord om gaan met de risico’s in hun
werk, is gedegen voorlichting vereist.
De Arbowet schrijft voor dat iedere
werkgever doeltreffende voorlichting
en onderricht aanbiedt aan werknemers over hun arborisico’s en over
beschermende maatregelen. Bijvoorbeeld over omgaan met agressie voor
medewerkers in de zorg, politie of sociale dienst.
Structuur ontbreekt
In het merendeel van de organisaties
blijkt er geen doordachte structuur te
zijn voor de arbovoorlichting. Daardoor gaan er meerdere zaken mis.
Ten eerste blijft de arbovoorlichting
bij meerdere onderwerpen en functies achterwege. Een recent voorbeeld
uit de rechtspraktijk laat dat zien.
Een monteur staat op een uitschuifbare draagbare ladder. Op vier meter
hoogte probeert hij een houten balk
onder een zware ventilator te duwen.
Door zijn krachtuitoefening schuift de
ladder onderuit en valt de monteur op
een betonnen vloer. Hij verbrijzelt zijn
rechterarm op verschillende plaatsen
en zal deze nooit meer goed kunnen
gebruiken. De ladder voldeed aan alle
veiligheidseisen, maar het slachtoffer
en zijn collega hadden hem verkeerd
gebruikt.
Zij hadden bijvoorbeeld geen maatregelen getroffen tegen het wegglijden van de ladder. Zeker op de gladde

vloer was dat onverantwoord. Uiteindelijk bleek dat zij geen specifieke
voorlichting en onderricht hadden
gekregen over het juiste gebruik en
opstelling van de ladder. Het installatiebedrijf kreeg een boete van €
9000,-. Dit voorbeeld laat zien wat de
verstrekkende gevolgen kunnen zijn
van een gebrek aan arbovoorlichting.
Dat geldt overigens niet alleen in een
productie-omgeving. Op menig kantoor bijvoorbeeld is voorlichting over
beeldschermwerk en werkdruk onmisbaar.
Het tweede probleem is dat de voorlichting die wel wordt aangeboden regelmatig van onvoldoende kwaliteit is.
Werknemers klagen over algemene,
niet op hun werk toegesneden verhalen en over saaie presentaties die hen
niet raken. Zelden wordt nagegaan of
eerder gegeven instructies effectief
zijn gebleken. Ook hebben sommige
‘toolboxmeetings’ niet meer om het
lijf dan het uitdelen van wat schriftelijk materiaal en het verzamelen van
handtekeningen voor ontvangst. Op
deze manier is voorlichting niet meer
dan een papieren tijger.
Ten slotte gaat het bij arbovoorlichting
nogal eens om een eenmalig aanbod,
dat soms jarenlang niet worden herhaald. Terwijl herhaling toch het toverwoord is als het gaat om gedragsbeïnvloeding. Eenmalige losse flodders treffen maar zelden doel.

Arbovoorlichtingsplan
Om deze missers te voorkomen en
arbovoorlichting echt doeltreffend te
laten zijn, is het sterk aan te raden om
als or bij de werkgever aan te dringen
op een ‘arbovoorlichtingsplan’. Daarin
staat per functie vermeld welke arboonderwerpen worden aangeboden en
wanneer ze worden herhaald.

Het is wijs om bij herhaling van een onderwerp steeds andere werkvormen
toe te passen: een uitleg met vragen,
een praktische oefening op de werkplek, een quiz of een kort arbofilmpje.
Het is zaak om creatieve vormen te
zoeken die passen bij de doelgroep.
Op www.arboportaal.nl zijn allerlei
korte en praktische arbovoorlichtingsfilmpjes te zien en te downloaden. Bijvoorbeeld over rugbelasting
bij ver reiken, herrie op kantoor of
over verfspuiten. Een tweede nieuwigheid is dat enkele arbocatalogi kanten-klaar arbovoorlichtingsmateriaal
aanbieden. Zo is er op www.5xbeter.nl
voorlichtingsmateriaal te vinden over
lawaai, fysieke belasting, oplosmiddelen, machineveiligheid en lasrook.
Ook onderricht
Naast herhaling en afwisseling is
vooral praktische oefening van belang
om gedragsverandering bij werknemers te bewerkstelligen. Dat is wat de
Arbowet bedoelt met de term ‘onderricht’. Het is niet voldoende om alleen
maar informatie over te dragen over
een arborisico. Het blijkt veel doeltreffender om met werknemers in de
praktijk te gaan oefenen met veilig en
gezond werken. Hoe laad je met de
minste rugbelasting een rolcontainer,
of til je een patiënt uit bed? Dat leren
werknemers het best door het onder
begeleiding zelf te doen, liefst op de
eigen werkplek. Dan kan ook meteen
gedemonstreerd worden waar het beter kan.
Tips voor de OR
Ga als OR eerst na wat de kwaliteit
is van de huidige arbovoorlichting en
-onderricht in de eigen organisatie.
Wat wordt er aangeboden, hoe beoordelen werknemers dat, is er een planmatige aanpak? Breng de resultaten
in kaart en bespreek dit met de bestuurder. Probeer toe te werken naar
verbeterafspraken die met name een
planmatige aanpak mogelijk moeten
maken volgens een doordacht plan,
dat in samenspraak met preventiemedewerkers, OR, leidinggevenden
en werknemers wordt opgesteld.
Bron: Praktijkblad Ondernemingsraad
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Zwangerschap reden voor uitsluiten talenttraject?
Een zwangere werkneemster meent
dat ze gediscrimineerd wordt omdat
haar contract niet verlengd wordt,
omdat ze niet mag reageren op een
interne vacature en omdat ze niet
mag meedoen aan een talentprogramma. De werkgever zegt dat de
reden haar lagere productie is. Het
College voor de Rechten van de Mens
deed een uitspraak.
Het oordeel van het College voor de
Rechten van de Mens heeft geen juridische status maar heeft vaak wel
een positief effect

De situatie
Een werkneemster heeft een tijdelijk
contract van ongeveer vier maanden
dat verlengd wordt met een jaar. In
de loop van dat jaar wordt ze zwanger en arbeidsongeschikt als gevolg
van de zwangerschap. Haar arbeidsovereenkomst loopt tot 31 december
2014 en haar zwangerschapsverlof
gaat in oktober in.
In september stuurde de werkgever
een algemene e-mail aan het team
waarin stond dat de aanstellingen
van de medewerkers na 1 januari
2015 zouden worden verlengd. Ook
wordt gemeld dat er een talentprogramma zal worden aangeboden.
Verder was er in het najaar een interne vacature waarvoor collega’s
wel zijn benaderd en de werkneemster niet. In oktober krijgt ze te horen dat de contractverlenging waarover werd gesproken in de e-mail
niet voor haar geldt en dat haar arbeidsovereenkomst per 1 januari
2015 zal aflopen. De werkneemster
stapt naar het College voor de Rechten van de Mens omdat ze vindt dat
ze gediscrimineerd wordt door haar
werkgever.

Bij het College voor de Rechten van
de Mens
De werkneemster is van mening dat
de werkgever verschillende keren
een verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt:
• bij het besluit om haar arbeidscontract niet te verlengen;
• door haar uit te sluiten van het
talentprogramma;
• door haar niet in staat te stellen
te reageren op een interne vacature.
Het verweer van de werkgever
De werkgever vindt de hele procedure sowieso overbodig. De werkneemster heeft ondertussen al een
contractverlenging tot 1 februari
gekregen en ze heeft alsnog de mogelijkheid gekregen om te solliciteren voor het talentprogramma. De
werkneemster stelt daartegenover
dat de werkgever dat pas heeft gedaan nadat ze deze procedure is
gestart en na aandringen van haar
advocaat.

Het oordeel over de contractverlenging
Over de contractverlenging zegt de
werkgever dat die niet is gegeven
omdat de productie en de kwaliteit van het werk te laag waren. De
werkneemster onderbouwt met
stukken dat haar functioneren en
haar productiecijfers tot aan haar
zwangerschap goed waren. Dat de
cijfers omlaaggingen, had direct te
maken met haar zwangerschap.
Het College oordeelt dat de werkgever niet heeft aangetoond dat de
lage productie al van voor de zwangerschap stamt en dat de werkgever aldus een verboden onderscheid
naar geslacht heeft gemaakt.
Het oordeel over het niet uitnodigen om te solliciteren op de interne
vacature
Het College oordeelt dat de werkgever de werkneemster niet in de gelegenheid heeft gesteld om te solliciteren naar deze promotie op grond
van de beperkte inzetbaarheid van
de werkneemster door haar zwangerschap. En daarmee is het een
ongeoorloofd onderscheid naar geslacht.
Uitsluiten van talentprogramma
De werkgever stelt dat de werkneemster geen informatiepakket
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zijn bij het programma in december.
Voor de bijeenkomsten begin 2015
heeft de werkneemster uiteindelijk
wel een informatiepakket gekregen.

over het talentprogramma is toegestuurd omdat ze niet aanwezig kon

Het College oordeelt dat dit onderscheid op grond van afwezigheid die
samenhangt met de zwangerschap
ook een verboden direct onder-

scheid naar geslacht is.
Oordeel in de hand. En nu?
De werkneemster heeft nu een uitgebreid oordeel in de hand dat haar
werkgever haar heeft gediscrimineerd. Dat oordeel heeft geen juridische status maar heeft vaak wel een
positief effect.

Lees hierna verder over wat er in 2014 zoal gebeurde met de oordelen van het College in 2014.
Bedrijven passen beleid aan na
oordeel over discriminatie
83% van de organisaties die te maken kregen met een uitspraak van
het College voor de Rechten van de
Mens ondernam actie na zo’n uitspraak terwijl die geen juridische
status heeft.
Als je je in Nederland gediscrimineerd voelt, kun je naar het College
voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) stappen. Dat doet dan onderzoek en geeft een oordeel over de
zaak. Maar dat oordeel heeft geen
juridische status. Je kunt er niet
mee naar de werkgever stappen die
jou in een selectieprocedure discrimineerde om te eisen dat je alsnog
aangenomen wordt. Maar wat gebeurt er dan wel na zo’n oordeel?

Helft discriminatiezaken gaat over
werk
In 2014 werd het College bijna 500
keer om een oordeel gevraagd. En
meer dan de helft van die verzoeken

ging over werk. Discriminatie wegens zwangerschap en bij werving
en selectie voerden de boventoon bij
de uitspraken. En zelfs zonder een
juridische status hadden die oordelen in de praktijk wel degelijk een
positief effect. Van een individuele,
eenmalige reactie tot structurele
beleidsaanpassingen.

op, die nog getoetst gaan worden
door het College. Een vereniging die
standaard alle 65-jarigen ontsloeg,
paste dat beleid ook aan na een uitspraak van het College.

Op groot deel oordelen volgt actie
Het College doet niet alleen uitspraken maar houdt ook bij wat het effect
ervan is. Als er in strijd met de wet is
gediscrimineerd, monitort het of er
daarna maatregelen zijn getroffen,
en zo ja welke.
In 83% van de gevallen volgde er een
actie. Soms een maatregel op individuele basis, zoals een financiële
schikking of het aanbieden van excuses. Zoals aan een uitzendkracht die
op zijn eerste dag werd weggestuurd
omdat hij vrouwen geen hand wilde
geven op grond van zijn geloofsovertuiging. Hij kreeg daarnaast ook een
gesprek met het uitzendbureau om
te bekijken welke functies en werkzaamheden wel bij hem zouden passen.
Kledingvoorschriften aangepast
Soms wordt bij een organisatie naar
aanleiding van een uitspraak van het
College het beleid structureel aangepast, zoals bij een gemeente die
op de vingers werd getikt door het
College omdat een stagiaire werd
afgewezen vanwege het dragen
van een hoofddoek. Die gemeente
stelde nieuwe kledingvoorschriften

Ook sterker in een rechtszaak
Als het bedrijf zelf geen actie onderneemt, kan het oordeel van het
College ook zijn nut hebben in een
rechtszaak. Daarin sta je sowieso
sterker met een oordeel van het
College in de hand. Rechters moeten
namelijk het oordeel van het College
meenemen in de toelichting op het
vonnis. Als de rechter al afwijkt van
het oordeel, mag dat alleen gemotiveerd.
Gegevens rechtszaak: College voor de Rechten van de Mens,
Oordeelnummer 2015-19
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Minimumloon per 1 juli 2015
Minimumloon per 1 juli 2015
De brutobedragen van het wettelijk
minimumloon en minimumjeugdloon
stijgen per 1 juli 2015. Hieronder vindt
u de nieuwe vastgestelde bedragen.
Minimumloon per 1 juli 2015
Het wettelijk brutominimumloon
(WML) voor werknemers van 23 jaar
en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:
• per maand:
• per week:
• per dag:

€ 1.507,80
€ 347,95
€ 69,59

Minimumjeugdloon
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.
Het minimumjeugdloon wordt per 1 juli 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

22 jaar:
21 jaar:
20 jaar:
19 jaar:
18 jaar:
17 jaar:
16 jaar:
15 jaar:

€ 1.281,65
€ 1.093,15
€ 927,30
€ 791,60
€ 686,05
€ 595,60
€ 520,20
€ 452,35

(85%)
(72,5%)
(61,5%)
(52,5%)
(45,5%)
(39,5%)
(34,5%)
(30%)

per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand

Minimumuurloon
Bruto minimumloon per uur voor een werknemer
van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband
van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1
juli 2015:
• 36-urige werkweek:
€ 9,67
• 38-urige werkweek:
€ 9,16
• 40-urige werkweek:
€ 8,70
Bron: rijksoverheid.nl

Informatie voor werknemers over Wet werk
en zekerheid
Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao.
Met de invoering van de Wet werk
en zekerheid (Wwz) veranderen de
voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In onderstaande gevallen mogen werkgevers
bij cao afwijken van de veranderingen
die de wet aanbrengt.
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Proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd.
Wat zegt de wet?
Of de werkgever een proeftijd met u
kan afspreken, is onder andere afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Gaat het om een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter?
Dan mag de werkgever sinds 1 januari 2015 geen proeftijd meer afspreken in de arbeidsovereenkomst. Als
de looptijd meer dan zes maanden en
korter dan twee jaar is, mag de werkgever een proeftijd van een maand
afspreken. Alleen als u een arbeids-

overeenkomst voor bepaalde tijd van
twee jaar of langer krijgt aangeboden, mag daarin een langere proeftijd
worden afgesproken. De maximale
duur van de proeftijd is in dat geval
twee maanden. Als uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen
einddatum heeft, mag een proeftijd
worden afgesproken van maximaal
één maand. Dat is bijvoorbeeld het
geval als u iemand vervangt wegens
ziekte. Is na een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake
van een opvolgende arbeidsovereen-
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komst voor bepaalde tijd? In principe
mag uw werkgever dan geen proeftijd afspreken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop
is één uitzondering. Vraagt de functie
waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden?
Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

Werkgevers mogen
in de volgende gevallen via cao afwijken
van de wet:
1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1
juli 2016 voor een cao die al vóór
1 januari 2015 gold en nog doorloopt na 31 december 2014: In
een cao die op 1 januari 2015 al
bestond, kan zijn afgesproken dat
in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van korter dan twee jaar de proeftijd van
maximaal een maand kan worden
verlengd naar maximaal twee
maanden. Uw werkgever kan in
dat geval dus van de hoofdregel
afwijken. Een dergelijke caoafspraak geldt voor de duur van de
cao, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.
2. Een cao die vanaf 1 januari 2015
nieuw gaat gelden of wordt verlengd: In geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
van langer dan zes maanden en
korter dan twee jaar, kan bij cao
worden bepaald dat de proeftijd
van maximaal een maand kan
worden verlengd naar maximaal
twee maanden. Deze verlenging is
niet meer mogelijk voor arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter.

Loondoorbetalingsverplichting.
Wat zegt de wet?
Als u niet kunt werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, dan moet de werkgever het
loon doorbetalen. Bijvoorbeeld als er
onvoldoende werk is. Uw werkgever
kan in de arbeidsovereenkomst met
u overeenkomen dat hij deze loondoorbetalingsverplichting de eerste
zes maanden uitsluit. Heeft u de uren
niet gewerkt door een oorzaak die
voor uw eigen risico komt? Bijvoorbeeld omdat u staakte? Dan hoeft de
werkgever u die uren niet uit te betalen. Deze regels gelden ook als u een
oproepcontract in de vorm van een
min-maxcontract of een nulurencontract heeft. Roept uw werkgever u op,
maar kan het werk niet worden verricht? Dan heeft u wel recht op loon
voor de uren waarvoor u bent opgeroepen. Dat geldt ook als de werkgever u niet oproept, terwijl er wel
werk is.
Uw werkgever hoeft het loon niet te
betalen als de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten.

Uw werkgever mag
in de volgende gevallen via cao afwijken
van de wet:
1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1
juli 2016 voor een cao die al vóór 1
januari 2015 gold en nog doorloopt
na 31 december 2014: Valt het bedrijf waarvoor u werkt onder een
cao die al voor 1 januari 2015 van
toepassing was? Dan mag uw
werkgever de met u overeengekomen loondoorbetalingsverplichting langer dan zes maanden uitsluiten, als de cao uw werkgever
deze mogelijkheid biedt. Deze uitzondering geldt voor de duur van
de cao, maar maximaal tot 1 juli
2016.
2. Een cao die vanaf 1 januari 2015
nieuw gaat gelden of wordt verlengd: In uw cao kan de mogelijkheid staan opgenomen om de

periode van zes maanden te verlengen. Voorwaarde is dat het om
in de cao bepaalde en incidentele
werkzaamheden gaat en dat de
werkzaamheden geen vaste omvang hebben. Dat is bijvoorbeeld
het geval als u in de betreffende
functie werkzaam bent en uw
werkgever u inzet bij piekwerkzaamheden. Of als u een andere
werknemer vervangt bij ziekte.
Sla uw cao hierop na. Zijn er uitzonderingen vastgelegd? Dan
staat in uw cao beschreven voor
welke functies deze gelden.

Loondoorbetalingsverplichting uitzendbureaus.
Wat zegt de wet?
Het uitzendbureau kan in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat het
de
loondoorbetalings-verplichting
de eerste 26 weken van de overeenkomst uitsluit. Dat houdt in dat de
uitzendkracht die periode geen loon
krijgt voor de niet gewerkte uren.

Uw werkgever (het
uitzendbureau) mag
in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:
1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1
juli 2016 voor een cao die al vóór 1
januari 2015 gold en nog doorloopt
na 31 december 2014: Valt het uitzendbureau onder een cao die al
voor 1 januari 2015 van toepassing
was? Dan kan het uitzendbureau
13
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met u overeenkomen dat de loondoorbetalings-verplichting langer
dan zes maanden wordt uitgesloten, als de cao deze mogelijkheid
biedt. Deze uitzondering geldt voor
de duur van de cao, maar uiterlijk
tot 1 juli 2016.
2. Een cao die vanaf 1 januari 2015
nieuw gaat gelden of wordt verlengd: Valt het uitzendbureau vanaf 1 januari 2015 onder een nieuwe
cao of wordt een oude cao verlengd? Dan kan de periode van 26
weken worden verlengd tot maximaal 78 weken. Om te weten wat
voor u geldt, kunt u navraag doen
bij het uitzendbureau.

Ketenbepaling vanaf
1 juli 2015.
Wat zegt de wet?
Voor arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd die op of na 1 juli 2015
gesloten zijn, geldt een nieuwe ketenbepaling. De arbeidsovereenkomsten
gaan twee jaar na het ingaan van de
eerste arbeidsovereenkomst over
in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Uw werkgever kan
u in die periode van twee jaar maximaal twee keer een opvolgende arbeidsovereenkomst aanbieden (dus
in totaal drie arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd), zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd ontstaat. Arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd gesloten op of na 1
juli 2015 zijn opeenvolgend als zij elkaar met een tussenperiode van zes
maanden of minder opvolgen. De cao
mag niet afwijken van deze tussenperiode. Voor de berekening van de periode
van twee jaar tellen de periodes van
korter dan zes maanden tussen twee
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd mee.
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Uw werkgever (het
uitzendbureau) mag
in de volgende gevallen via de cao afwijken van de wet:
1. Overgangsperiode tot uiterlijk 1 juli
2016 voor een cao die al vóór 1 juli
2015 gold en nog doorloopt na 30
juni 2015. Valt het bedrijf waarvoor
u werkt onder een cao die al voor
1 juli 2015 van toepassing is? Mogelijk geldt voor u dan nog de oude
ketenbepaling. De oude ketenbepaling bepaalt dat een werkgever en
werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
kunnen afsluiten, of maximaal drie
jaar kunnen gebruikmaken van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder dat een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd ontstaat. In de
oude ketenbepalingsovereenkomsten voor bepaalde tijd doorbroken als hiertussen een periode ligt
van meer dan drie maanden. Voor
de berekening van de periode van
drie jaar tellen de periodes van drie
maanden of korter tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
mee. Bij de oude ketenbepaling kan
bij cao worden afgeweken van deze
tussenperiode van drie maanden.
Ook kan in de cao zijn bepaald dat
uw werkgever met u meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
dan drie kan aangaan, zonder dat er
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze overgangsperiode geldt voor de duur
van de cao.
2. Vanaf 1 juli 2016 is er geen uitzondering meer mogelijk en geldt voor
alle arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd de nieuwe ketenbepaling. Dat geldt ook voor op dat
moment lopende arbeids-overeenkomsten, mits aan de voorwaarden
van de ketenbepaling is voldaan.
Cao’s die vanaf 1 juli nieuw gelden of
worden verlengd mogen in de volgende gevallen afwijken van de ketenbepaling: Uitzendovereenkomst
In de cao kan worden geregeld dat
het aantal van drie arbeidsovereenkomsten kan worden verhoogd naar

ten hoogste zes. En dat de periode
van twee jaar kan worden verlengd
tot ten hoogste vier jaar. In een uitzendovereenkomst wordt vaak een
uitzendbeding opgenomen. Dit beding is op basis van de wet maximaal 26 gewerkte weken geldig. Tot
1 januari 2015 kon het beding onbeperkt bij cao worden verlengd. Onder het nieuwe recht geldt een verlengingsmogelijkheid tot maximaal
78 weken. Pas na afloop van de
periode van het uitzendbeding gaat
de ketenbepaling gelden. Aard bedrijfsvoering Soms is een extra arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd of het langer kunnen aangaan
van arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd noodzakelijk vanwege
de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. In dat geval kan in de cao
worden bepaald dat maximaal zes
(i.p.v. drie) arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd kunnen worden
aangegaan en maximaal voor een
periode van voor bepaalde tijd gebruik kan worden gemaakt. Uit de
cao moet dan blijken waarom de
intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt, en ook
om welke functies of functiegroepen het gaat. Gevaar voortbestaan
sector In bepaalde sectoren, zoals
het profvoetbal, werkt men uitsluitend met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd. De ketenbepaling vormt in die sectoren een risico
voor het voortbestaan van de sector. Bij ministeriële regeling kunnen
daarom functies in een bedrijfstak
aangewezen worden waar uitsluitend met arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd wordt gewerkt. In
zo’n geval wordt bij cao vastgelegd
dat de ketenbepaling niet geldt.

Bestuursfuncties.

Gaat het om een bestuursfunctie bij
een bedrijf of organisatie? Dan kan in
een schriftelijke overeenkomst (waaronder een cao) van de termijn van twee
jaar worden afgeweken.

Opleiding.

Is de arbeidsovereenkomst vooral gesloten om een werknemer op te leiden?
Dan kan bij cao de ketenbepaling geheel of gedeeltelijk niet van toepassing
worden verklaard.
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Een goede baas geeft je een vast contract
Werknemers zien weinig in een flexibele arbeidsmarkt. Een vast contract
zien zij als goed werkgeverschap.
69 procent van de Nederlandse werknemers heeft niets op met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek
van TNS Nipo in opdracht van HRdienstverlener Randstad. Het onderzoek peilde drie scenario’s waar
werknemers in de toekomst mee te
maken zouden kunnen krijgen, doordat de gemiddelde leeftijdsverwachting stijgt en mensen daardoor langer zullen moeten doorwerken. Uit
de resultaten blijkt dat er veel weerstand is onder Nederlanders om op
oudere leeftijd door te werken, zich
vaker om te scholen en flexibeler te
gaan werken.
Vast contract is goed werkgeverschap
Zo stelde TNS 1033 respondenten de
vraag hoe zij staan tegenover een arbeidsmarkt met uitsluitend flexibele
contracten. Ruim twee derde (69 procent) van de Nederlanders vindt dat
scenario maar niets. Zo ervaart 71
procent het wegvallen van een vast
contract als een negatief gevolg van
een flexibele arbeidsmarkt. In zo’n

geval geeft 38 procent aan zelfs hulp
nodig te hebben van de overheid.
De directeur Arbeidsmarkt van Randstad, vindt het zorgelijk dat Nederlanders nog niet voorbereid zijn op de
arbeidsmarkt van de toekomst. ‘We
ontkomen er namelijk niet aan dat
mensen in de toekomst vaker wisselen van baan. In het onderzoek blijkt
de waardering voor vastigheid echter
groot. 56 procent geeft aan een vast
contract het belangrijkste criterium
te vinden voor goed werkgeverschap.
En dat is begrijpelijk, want op dit mo-

ment is onze maatschappij nog georganiseerd rondom het vaste contract.
Als werkgevers in de toekomst geen
zekerheid meer bieden, zullen we ons
daar met z’n allen op moeten voorbereiden.’
Vaker omscholen
Met veranderingen die elkaar steeds
sneller zullen opvolgen zullen medewerkers zich in de toekomst vaker
moeten omscholen om inzetbaar te
blijven op de arbeidsmarkt. Een groot
deel van de respondenten ziet die
noodzaak ook, maar een op de drie
medewerkers ziet dat omscholen helemaal niet zitten: 35 procent geeft
aan drie omschoolmomenten in het
werkende leven te veel van het goede
te vinden.
Doorwerken tot 75 jaar
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Ouder personeel?
Zo blijft langer doorwerken gezond
We worden steeds ouder en moeten
ook steeds langer doorwerken. Voor
sommige mensen is dit geen enkel
probleem, maar niet iedereen is fit
genoeg om tot z’n 67e te blijven werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat iedereen langer gezond kan blijven werken?

De Raad voor Volksgezondheid en Zorg
(RVZ) stelt dat zorg voor gezondheid
kan bijdragen aan langer doorwerken,
als we maar vroeg genoeg beginnen
met de zorg voor gezondheid. Dit staat
in het Advies ‘Doorwerken en gezondheid’ dat de RVZ vandaag publiceerde.
Duurzame inzetbaarheid
Een van de belangrijkste punten is
duurzame inzetbaarheid. Dit moet
dan ook een belangrijke plek krijgen
op de werkagenda. We moeten hierbij
kijken naar de levensloop. Wie ouder
wordt, krijgt meer gezondheidsrisico’s
en een verminderd werkvermogen.
Daarnaast hebben medewerkers vaak
verschillende taken die hun werk beïnvloeden op verschillende leeftijden,
zoals de zorg voor kinderen bij jonge
werkende en mantelzorg bij oudere
werknemers.

belangen; wanneer een werkgever
investeert in preventie en een werknemer stapt over naar een ander bedrijf, is die investering dan voor niets
geweest? De voorzitter van de RVZ
tegen het FD: ‘Je mag hopen dat er
niet alleen maar rechten verdwijnen
vanwege besparingen maar dat er ook
iets voor in de plaats komt. Hoe doe je
dat zonder in een groef van rechten en
plichten te komen?’

We moeten hierbij niet uit het oog
verliezen dat er niet één oplossing
passend is voor ieder individueel geval. De voorzitter van de RVZ: ‘De een
heeft belang bij langer doorwerken,
de ander bij het verhogen van productiviteit. Het is naïef te denken dat betrokken partijen er samen wel uit komen. Om daadwerkelijk bij te dragen
aan langer doorwerken is het nodig
oog te hebben voor de uiteenlopende
belangen en na te gaan welke oplossingen er mogelijk zijn.’
Er is meer vertrouwen nodig tussen
werkgever en werknemer. Deze twee
partijen hebben soms tegengestelde

Demotie
Instrumenten die inzetbaarheid kunnen meten of die de duurzaamheid
van inzetbaarheid kunnen verbeteren,
kunnen helpen. Zo kunnen gerichte
werkaanpassingen goed werken bij
een verminderd werkvermogen.
Een andere oplossing is oudere werknemers een stapje terug te laten
doen, zegt de voorzitter van de RVZ
in het FD. ‘We moeten af van het idee
dat een carrière altijd in een rechte
lijn omhoog dient te lopen. We moeten
rekening houden met verschillende
drukke fases in iemands leven.’ Maar
demotie blijft een beladen onderwerp.
Zo zien de PvdA en VVD grote bezwaren.
Bron:FD.nl en rvz.net

Specifiek jongeren werven mag ook in 2016
Ook volgend jaar mag u in vacatures
aangeven dat u specifiek op zoek bent
naar jongeren van 18 tot 27 jaar. De
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs besloten om de tijdelijke stimuleringsmaatregel met een jaar te verlengen,
omdat hij de jeugdwerkloosheid nog
altijd ‘onwenselijk hoog’ vindt.

tures vermelden dat u vooral op zoek
bent naar jongeren van 18 tot 27 jaar.
Het kabinet trof deze stimuleringsmaatregel om de jeugdwerkloosheid
te bestrijden. De maatregel zou eigenlijk per 1 januari 2016 eindigen, maar
in de Kamerbrief Agenda Aanpak
Jeugdwerkloosheid 2015-2016 laat de
minister van SZW weten dat hij deze
met een jaar verlengt.

Hoewel de jeugdwerkloosheid is gedaald, vindt de minister van SZW dat
nog te veel jongeren werkloos thuis
zitten. Sinds een tijdje mag u in vaca-

Specifiek jongeren werven om jeugdwerkloosheid te bestrijden
De werkgever mag dus tot 1 januari 2017 in vacatures opnemen dat u
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specifiek op zoek bent naar jongeren.
Vermeld dan wel in de tekst van de
personeelsadvertentie dat u dit doet
in het kader van de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2016’. Ook andere
maatregelen die de minister treft om
de jeugdwerkloosheid verder terug te
dringen, zoals de verruiming van de
premiekorting jongeren, vindt u in de
Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid
2015-2016.

Evaluatie Taxiwet:
ondernemersvergunning taxi verdwijnt
De ondernemersvergunning taxi gaat
verdwijnen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat nu alvast
de wet wijzen, zodat dit jaar nog de
vakbekwaamheids-eis voor ondernemers vervalt. Nieuwe taxi-ondernemers hoeven daardoor alleen een
VOG te overleggen en 1500 euro aan
KIWA te betalen voor de taxivergunning. De CBR-examens voor taxiondernemers verdwijnen. Dat blijkt
uit de evaluatie van de Taxiwet, die de
Staatssecretaris van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu naar de
Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook
wordt volgend jaar nut en noodzaak
van de Boordcomputer Taxi-verplichting opnieuw beoordeeld.

Om een ondernemersvergunning te
kunnen krijgen, moet een ondernemer
nu nog een vakbekwaamheidsdiploma
halen en een VOG voor ondernemers
overleggen. Zonder ondernemersvergunning mag een bedrijf geen taxivervoer verrichten. “De ondernemersvergunning draagt niet direct bij aan de
kwaliteit van het taxivervoer, zoals de
eisen aan de chauffeur dat wel doen”,
vindt de staatssecretaris.
Eis vakbekwaamheid taxi-ondernemer
Voorgesteld wordt de eis van vakbekwaamheid voor de ondernemer af te
schaffen. de Staatssecretaris van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu:
“Van een ondernemer mag verwacht
worden dat hij de regelgeving al kent en
dat hij een minimaal pakket aan vaardigheden heeft. Op langere termijn wordt
overwogen of de ondernemersvergunning als geheel kan verdwijnen, door het
afschaffen van de VOG voor taxiondernemers.” Wel blijft de vakbekwaamheid
voor individuele taxichauffeurs bestaan;
het chauffeursdiploma.

In totaal noemt de Staatssecretaris van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu zeven belangrijke wijzigingen die
voor het einde van het jaar via een ministeriële regeling moeten ingaan:
1. Schrappen van het examen voor vakbekwaamheid als onderdeel van de
ondernemersvergunning.
2. Afschaffen plicht voor taxichauffeurs
om fysiek vergunningbewijs beschikbaar te hebben in het voertuig.
3. Mogelijk maken digitale alternatieven
voor de verplicht fysiek aanwezige tariefkaart in de taxi.
4. Wijzigen verplichte uitreiking van een
ritbon in verplichte aanbieding, zo
mogelijk in digitale vorm.
5. Schrappen taxameterplicht bij vaste
prijsafspraken in het taxivervoer.
Voor al het taxivervoer geldt momenteel de plicht om een taxameter te
gebruiken. Enige uitzondering is het
contractvervoer. Voorgesteld wordt
deze uitzondering te verbreden naar
alle gevallen waarin voorafgaand
aan de taxirit een vaste prijsafspraak
wordt gemaakt, bijvoorbeeld door gebruikmaking van ‘apps’.
In de tweede helft van 2016, respectievelijk 2017, worden de volgende voorstellen uitgewerkt en gerealiseerd:
6. Het schrappen van de plicht voor taxichauffeurs de Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) iedere vijf jaar te vernieuwen.
7. Het schrappen van de VOG eis voor
ondernemers waarmee de ondernemersvergunning op termijn helemaal
kan verdwijnen.
Evaluatie Taxiwet
De evaluatie van de Taxiwet werd erg
belangrijk vanwege de opkomst van
UberPop. Hierbij verrichten particulieren taxivervoer. Volgens Uber hoeven
zij niet aan de Wp2000 te voldoen. Maar
de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt
nogmaals duidelijk dat ook UberPop-

chauffeurs aan dezelfde regels moeten
voldoen als reguliere taxi-ondernemers
(en UberBlack-chauffeurs).
“De dienst UberPop moet vanwege het
vervoer van personen tegen commerciële tarieven als taxivervoer worden beschouwd en voldoen aan de regelgeving.
Door het gebruik van particuliere chauffeurs en – voertuigen voldoet het niet
aan die regelgeving. De kwaliteit voor
de reiziger is daardoor onvoldoende
verzekerd”, schrijft de Staatssecretaris
van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu aan de Tweede Kamer.
UberPop
“Het recente besluit van Uber om alleen
chauffeurs in het bezit van de wettelijk
voorgeschreven chauffeurskaart taxivervoer in het kader van UberPop uit
te laten voeren, is een positieve stap.
Dit taxivervoer voldoet daarmee echter
nog steeds niet aan de taxiregelgeving
en blijft daarom verboden”, meldt de
Staatssecretaris van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu aan de Kamer.
“Ook na aanpassing van de regelgeving
die dit jaar wordt doorgevoerd, is UberPop nog steeds illegaal. Zo voldoen de
auto’s waarmee UberPop-chauffeurs
rijden niet aan de gestelde eisen. “Een
uitzonderingspositie voor UberPop zou
leiden tot verstoring van het gelijke
speelveld en daarmee tot oneerlijke
concurrentie. Dat is ongewenst.”

Taximarkt
“De dienst UberPop moet zich aanpassen aan de taxiregelgeving om zich te
kunnen handhaven op de Nederlandse
taximarkt. Of de dienst moet stoppen.
De ILT blijft UberPop met prioriteit aanpakken zolang dat nodig is”, zegt de
Staatssecretaris van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
Het komt er dus op neer dat UberPopchauffeurs zich straks bij de Kamer van
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Koophandel moeten inschrijven, net
zoals reguliere zzp-taxichauffeurs. En
ook aan dezelfde regels moeten voldoen, zoals een vergunning kopen bij de
KIWA. Verder blijkt uit de evaluatie dat
de huidige tariefstructuur en de wetgeving over de Boordcomputer Taxi over
een paar jaar zullen veranderen.
Boordcomputer Taxi
“Voor verdere modernisering van de regelgeving worden de evaluaties van de
tariefstructuur en de Boordcomputer Taxi
(BCT) gebruikt die in 2015 en 2016 worden
uitgevoerd. Hierna wordt de balans opgemaakt en nut en noodzaak van regels
opnieuw beoordeeld. De vraag of er nog
meer flexibiliteit voor taxiondernemers
kan komen zal in die fase ook op tafel liggen”, aldus de Staatssecretaris van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De evaluatie naar de tariefstructuur
wordt vóór de zomer van 2015 gestart
en medio 2016 afgerond. Hierin wordt
nadrukkelijk gekeken naar alternatieven voor de taxameter voor berekening
van de prijs van een taxirit. “De evaluatie van de BCT volgt in 2016. Dat is na
aanpassing van de BCT aan de nog te
ontwikkelen software door fabrikanten
op basis van de nieuwe specificaties
voor de BCT Deze evaluatie zal binnen
een jaar na aanvang worden afgerond”,
verwacht de Staatssecretaris van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.
TTO
Oorspronkelijk was de evaluatie van de
Taxiwet bedoeld om te bekijken of het
TTO-systeem werkt om de kwaliteit van
het taxivervoer in de grote steden te verbeteren. Positief is volgens de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat er na invoering
van het TTO-model in de gemeenten
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
meer zicht is op de lokale taximarkt.
“Taxichauffeurs worden uit de anonimiteit gehaald en zijn beter aanspreekbaar. De communicatie tussen
gemeente en lokale branche en binnen
de branche verbetert eveneens. De invoering van het TTO model vergt echter
veel handhaving en extra capaciteit van
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gemeenten en taxiondernemers. Het
leidt tot lastenverzwaring”, merkt de
Staatssecretaris van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu op.
Kwaliteitseisen
Cruciaal voor het succes van het systeem is de handhaving op de door de
gemeente ingestelde kwaliteitseisen.
Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, politie én de
taxisector zelf. “Onderzoeksbureau
RebelGroup geeft aan dat er in deze samenwerking nog verbeteringen mogelijk zijn, ook in relatie met de ILT”, zegt
de Staatssecretaris van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.
“Zo is de handhaafbaarheid van bepaalde regels lastig en is de handhavingcapaciteit zowel bij gemeenten als bij de
ILT beperkt. Belangrijk aandachtspunt
in dat verband is de zelfregulering binnen de taxisector, deze komt nog moeizaam tot stand. Het gaat hierbij met
name om het elkaar aanspreken in de
taxisector op het naleven van de gestelde kwaliteitseisen en de sanctionering
indien dat niet het geval is. RebelGroup
concludeert dat er nog een lange weg is
te gaan en dat er twijfels bestaan of de
taxisector in staat is te werken met een
systeem van zelfregulering.”
Innovatie
RebelGroup concludeert dat de taxiregelgeving robuust is en innovatie en
ontwikkeling niet in de weg staat. Ook
kan de regelgeving indien nodig snel
op innovaties inspelen zolang deze innovaties zich houden aan de gestelde
kwaliteitseisen voor chauffeurs en
voertuigen. “Het stellen van extra kwaliteitseisen aan het taxivervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, blijkt
noodzakelijk om de problemen in de
opstapmarkt te beheersen. De ILT zal
in samenspraak met gemeenten bezien
hoe de handhavingopgave waar Rijksoverheid en gemeente gezamenlijk voor
gesteld staan, effectiever gemaakt kan
worden”, schrijft de Staatssecretaris
van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Verder wil de staatssecretaris het uitreiken van de ritbon in de regelgeving te
wijzigen in een verplichting tot het aanbieden van de ritbon. Indien de reiziger
aangeeft dat hij of zij geen behoefte heeft
aan een bon, dan hoeft deze bon niet verstrekt te worden. Dat zou dan ook digitaal
mogen, zoals bijvoorbeeld Uber doet.
Gemeenten
Verder blijkt uit de evaluatie dat het
aantal gemeenten met een TTO-regel-

geving de komende jaren niet verder zal
toenemen. “Uitbreiding van de TTO-bevoegdheden aan meerdere gemeenten
wordt niet uitgesloten, maar hier dient
terughoudend mee om te worden gegaan”, vindt de Staatssecretaris van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.

“De uitkomst van de evaluatie onderschrijft deze zienswijze. De inzet van
een TTO-bevoegdheid is een zwaar
middel waarbij de taximarkt binnen de
gemeentegrenzen wordt afgeschermd.
Het vraagt bovendien veel van de gemeenten en de taxisector in termen van
mensen en middelen. Deze meerjarige
forse inspanning moet worden afgewogen tegen de ernst van de problematiek
in de lokale taximarkt (bijvoorbeeld,
het aantal verkeersonveilige situaties,
gevallen van ritweigering, omrijden,
of opstootjes tussen taxichauffeurs
waardoor de openbare orde wordt verstoord).”
Taxiverordering
Daarnaast beschikt iedere gemeente
over de aanvullende bevoegdheid om
extra kwaliteitseisen te stellen, voegt
de Staatssecretaris van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu toe in de
Kamerbrief. “De inzet van deze aanvullende bevoegdheid zou eerst moeten
worden overwogen als probaat middel.
Tot dit oordeel zijn ook de gemeenten ’s
Hertogenbosch en Maastricht gekomen.
In de gemeente Utrecht treedt in mei
2015 als eerste gemeente in Nederland
een taxiverordening in werking op basis
van die aanvullende bevoegdheid.”
Door alle maatregelen wordt de taximarkt nog verder vrijgegeven en bestaande regelgeving versimpeld. Het
TTO-systeem wordt bevroren. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan er
mee door. Andere steden die meer invloed willen uitoefenen zullen extra
kwaliteitseisen gaan stellen aan individuele chauffeurs, zoals een lokale
stratenkennis-toets. Maar de verplichte
groepsvorming wordt niet uitgebreid.
De drempel om taxi-ondernemer te
worden gaat omlaag en de lasten gaan
afnemen voor alle taxi-ondernemers.
Ook nieuwe toetreders kunnen daardoor makkelijk aan alle wet- en regelgeving voor de taximarkt voldoen.

ABGP ledenservice

Telefonisch spreekuur voor werknemer/sters van de bedrijven:
Luttikhuis Losser, Brookhuis personenvervoer bv, Taxi centrale Almelo en Taxi Tijhuis Goor verenigd in Vervoersteam B.V.
De ABGP heeft een informatietelefoonnummer voor werknemers/sters van bovengenoemde bedrijven in werking
gesteld. Bent u werkzaam bij één van deze werkgevers en heeft u vragen over b.v. uw contract of over overige
zaken die het nieuwe CAO betreft? Kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur met uw vragen terecht op telefoonnummer:

06-17449682
E-mailen kan ook, stuur uw vragen naar haicodeweerd@abgp.nl en deze zullen zo spoedig mogelijk behandeld
worden.

Haal meer voordeel uit uw ABGP lidmaatschap!!
Op vertoon van uw ABGP lidmaatschappas krijgt u bij de onderstaande bedrijven aantrekkelijke kortingen. Voor
dat u het weet heeft u de contributie alweer terug verdiend.
Interpolis verzekeringen
ABGP groepsnummer 1540 • Tel. 026-3572727
www.abgp.nl/ledenservice

IZA zorgverzekeraar
Is dé zorgverzekeraar voor de publieke sector. Of u nu werkt bij een gemeente, provincie, nutsbedrijf of openbaar vervoer: kijk op
www.abgp.nl/ledenservice

Juridisch spreekuur
Elke donderdagochtend is er een juridisch spreekuur. U kunt hier terecht voor vragen over privé aangelegenheden. U kunt hierbij
denken aan problemen zoals o.a. huurgeschillen, echtscheiding, aankopen etc. Om gebruik te kunnen maken van deze service dient u
telefonisch contact op te nemen met het Bondskantoor, waarna er voor u een afspraak gemaakt kan worden. Deze afspraak wordt aan
u vervolgens telefonisch bevestigd zodat u weet hoe laat en waar u verwacht gaat worden.

Contactpersonen
Voorzitter & Persvoorlichter:
Secretaris:

Rob Hinse
Fred Vos

Penningmeester:
Coördinatoren Collectieve Belangenbehartiging:
Coördinatoren Medezeggenschap:
Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging:
Ledenadministratie:
Contactpersoon Zorgsector:
Contactpersoon Stadstoezicht:
Contactpersoon voor CAO Vervoersteam: 		
Contactpersoon CAO Nederlandse Horeca Gilde:
Redactie Bondsblad :

Eric Mollema
Haico de Weerd, Rob Hinse
Jos Hensen, Cor Schirrmann
Jan de Koning
Hans van de Vuurst
Marja de Vries,
Ed de Vente

ABGP op internet:

t.a.v. R. Hinse & F.R. Vos,
Bondskantoor ABGP,
Langsom 3a, 1066 EW Amsterdam,
www.abgp.nl, info@abgp

Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555,
Tel. 06-24261471
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
Tel. 020-6672555
eddevente@abgp.nl

Tel. 020-6672555
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Sudoku puzzel

SUDOKU PUZZEL
PUZZEL 109

PUZZEL 110
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OPLOSSING
PUZZEL 107

PUZZEL 108
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De vetcursiefgedrukte cijfers zijn de oplossingscijfers.
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Dè onafhankelijke vakorganisatie

ACTIE!

Schrijf nu in en maak meteen
gebruik van de voordelen van
DE

ABGP
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VOOR SLECHTS

E 19,95*

* Bij lidmaatschap voor minimaal 1 jaar.
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ABGP ledenwerf actieformulier
In deze tijd is het lidmaatschap van een goede vakorganisatie onontbeerlijk. Werkgevers gaan steeds meer zogenaamde
efficiency besparingen proberen te halen uit het arbeidsvoorwaardenpakket en specifieke bedrijfsregelingen staan onder
zware druk. Daarom is een degelijke vakorganisatie noodzaak bij het overleg in het bedrijf waar u werknemer bent. Kies
daarom voor een onafhankelijke vakorganisatie zoals de ABGP.
De ABGP is een vakorganisatie waar werknemers uit alle beroepsgroepen zich kunnen aansluiten. De ABGP is niet
religieus of politiek gebonden. Zij kan daarom altijd haar standpunten verkondigen ongeacht welke politieke kleur aan het
bewind is. Kom daar maar eens om bij veel andere bonden.
Wordt daarom NU lid van de Onafhankelijke Vakorganisatie ABGP
Desgewenst kunt u als lid daarna ook Kaderlid worden en dan bent u vervolgens direct betrokken bij de standpuntbepalingen
en kunt u meebeslissen over uw werk en arbeidsvoorwaarden. Enthousiaste Kaderleden zijn bij ons onontbeerlijk en
vormen het hart van de ABGP.
Maak nu gebruik van ons ledenformulier
De contributie bedraagt € 12,10 per maand voor diegene die meer verdienen dan het minimumloon, € 1501,80 bruto
(per 1 januari 2015). Verdient u minder dan het minimumloon dan betaalt u een gereduceerde contributie van
€ 6,00 per maand. U dient dan wel bij aanvang lidmaatschap en vervolgens 1 x per jaar een bewijsstuk, zoals een
salarisspecificatie, te overleggen. Voor gepensioneerden (zonder arbeidsovereenkomst en geen betaalde arbeid
verrichtend) is de contributie E 3,65 per maand.

Vul de onderstaande bon in en stuur deze naar: ABGP, ANTWOORDNUMMER 16161, 1000 TE AMSTERDAM (geen postzegel nodig)
Ja, ik meld mij voor minimaal één jaar aan als nieuw ABGP lid.
Naam:			

Voorletters:		

Geb. datum:			

Personeelsnummer:

Adres:			

Huisnummer:

Postcode:		

Woonplaats:

Tel. Privé:		

Tel. Werk:

Werkgever:		

Functie:

Rekeningnummer: 		

Bankinstelling:

Wenst per		

lid te worden van de ABGP.

M/V

De kosten van het lidmaatschap mogen door de ABGP -via incasso- van mijn bankrekening of indien mogelijk via inhouding op Salaris*
worden afgeschreven. Tevens machtig ik de ABGP om éénmalig € 19,95 (lidmaatschapskosten eerste half jaar) via incasso** te innen.
Datum:		

Handtekening:

Bent u al ABGP lid en u brengt bovenstaand persoon aan als nieuw lid, vul dan tevens onderstaande strook in en ontvang een premie
van € 10,00, per aanmelding. (De premie wordt uitbetaald ná ontvangst van de 1e betaling van het aangebrachte lid)
Naam:
Adres:
Postcode:		

Woonplaats:

Lidnummer (indien bekend)		

Telefoon:

Rekeningnummer en bankinstelling waarnaar uw aanbrengpremie moet worden overgemaakt:
*
**
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Doorhalen wat niet gewenst is.
Regeling INCASSO-OPDRACHTEN - Als u het niet eens bent met een automatische afschrijving, dan heeft u een maand de tijd om uw betaling terug te
vorderen. U stuurt dan een bericht naar uw kantoor waar uw betaalrekening wordt geadministreerd. Daar zal men dan het betreffende bedrag weer op
uw rekening terug storten.

MAX MOET NOG
VEEL LEREN.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

