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Tot mijn verbazing las ik in de krant dat Han Westerhof, oud CAO-onderhandelaar 
namens FNV in de uitzendbranche, een nieuwe constructie heeft bedacht om 
vakbonden buitenspel te zetten. Hij heeft namelijk een gildekamer opgericht. 
Hiermee wordt het voor ondernemingsraden mogelijk om CAO-onderhandelingen 
te voeren namens het personeel.

Ik vind de ondernemingsraad een uitstekend orgaan, maar een ondernemingsraad 
dient zich vooral bezig te houden met medezeggenschap en inspraak. Het 
uitonderhandelen van CAO’s is een heel andere specialiteit. Daarnaast bestaat er een 
groot risico dat werkgevers ondernemingsraden op slinkse wijze gaan omvormen 
tot hun ‘verlengstuk’. Als dit gebeurt, bepalen straks alleen de werkgevers dus uw 
loon- en arbeidsvoorwaarden!

LBV komt regelmatig in aanraking met ondernemingsraden die niet goed functioneren 
of over onvoldoende kennis beschikken. Een voorbeeld hiervan is de ondernemingsraad 
van de Compass group. Bij deze onderneming met ruim 4000 werknemers moest LBV 
onlangs voor een groep werknemers in de bres springen, omdat de ondernemingsraad 
ze aan hun lot had overgelaten mede door gebrek aan kennis.

Terugkomend op Han Westerhof is het toch verbazingwekkend 
te noemen dat de man die LBV vroeger afschilderde als 
‘gele vakbond’, zelf een dergelijke kwalijke constructie 
heeft bedacht. De heer Westerhof verloochent hiermee zijn 
‘vakbonds-roots’. Hij is tegenwoordig een ‘werkgever’ die via 
zijn ‘gildekamer-constructie’ een ideaal afzetgebied heeft 
gecreëerd voor de cursussen die hij aanbiedt.

Naast de interessante artikelen en het gebruikelijke CAO-
nieuws in deze editie van de Visie, wil ik uw aandacht vragen 
voor een nieuwe actie in de uitzendbranche. LBV heeft de 
afgelopen maanden geconstateerd dat het uurloon van veel 
uitzendkrachten tijdens ‘de crisis’ niet is verhoogd, terwijl men 
wel recht had op een verhoging. Door middel van de gratis 
uurloon-check geeft LBV uitzendkrachten de mogelijkheid om 
te achterhalen of zij wel correct worden verloond. Indien u ook 
mensen kent die als uitzendkracht werkzaam zijn, wijs hen 
dan op onze actie!

Voor nu wens ik u veel leesplezier!
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Actie:  Gratis uurloon-check  
voor uitzendkrachten!

Uit onderzoek is gebleken dat veel uitzendkrachten tegen 
een te laag uurloon worden verloond. Deze malversaties 
zijn aangetroffen bij zowel ongeorganiseerde als georga-
niseerde uitzendbureaus. De meest gemaakte overtreding 
is het niet toepassen van het loonverhoudingsvoorschrift. 
Uitzendkrachten krijgen in dat geval een lager loon dan de 
CAO van het inleenbedrijf voorschrijft.  Loonsverhogingen 
en loonschaalverhogingen worden vaak niet bij de uitzend-
kracht doorgevoerd. 

De gratis uurloon-check
Uitzendkrachten krijgen via LBV de mogelijkheid om gratis 
hun uurloon te laten checken. Bent u lid van LBV en wilt 
u hiervoor in aanmerking komen? Ga dan naar www.lbv.nl 
en vul het formulier in. Bent u nog geen lid van LBV, dan 
kunt u via de site direct lid worden. Als u het formulier heeft 
verstuurd, ontvang u per e-mail een bevestiging, met de 
mededeling dat de uurloon-check binnen 5 werkdagen zal 
worden uitgevoerd (mits alle juiste gegevens correct zijn 
ingevuld). 

‘Misgelopen’ geld terugvorderen
Indien het uurloon van de uitzendkracht niet overeenkomt 
met het uurloon dat LBV heeft vastgesteld, zal de uitzend-
kracht hierover worden geïnformeerd. Tevens zal hij erop 
worden gewezen wat de mogelijkheden zijn om dit probleem 
op te lossen. Daarnaast zal men worden geïnformeerd dat 
ook ‘misgelopen gelden’ met een terugwerkende kracht 
van maximaal vijf jaar kunnen worden teruggevorderd.

Kent u ook mensen die werkzaam zijn als uitzend-
kracht? Wijs ze dan op de gratis uurloon-check 

voor uitzendkrachten, zodat ze kunnen zien 
of ze wel correct worden verloond!   n

Tijdens de crisis ging het niet zo goed met de uitzendbranche, maar gelukkig is de uitzendmarkt zich 
voorzichtig aan het herstellen. Veel uitzendbureaus hebben moeten bezuinigen om de moeilijke 
tijd te overbruggen. Helaas heeft LBV onlangs geconstateerd dat er ook veel op uitzendkrachten 
is bezuinigd. Hoe? Zij worden tegen een te laag uurloon verloond. Daarom introduceren wij een 
nieuwe actie: de gratis uurloon-check voor uitzendkrachten!  
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Niet altijd recht op een WW-uitkering 
bij niet-verwijtbaar ontslag

In tegenstelling tot vroeger wisselt de gemiddelde werknemer tijdens zijn carrière een 
aantal keren van baan. Vaak is de reden voor een overstap positieverbetering of men doet 
het uit financiële overwegingen. Het wisselen van baan kan leuk zijn, maar is ook altijd 
spannend. Je krijgt te maken met nieuwe collega’s, nieuwe werkzaamheden en vaak ook 
met een andere bedrijfscultuur. Wat men vaak niet weet is dat bij een dergelijk overstap de 
WW-rechten verspeeld kunnen worden. 

Een voorbeeld uit de praktijk:
Een werknemer kreeg onenigheid met zijn chef en be-
sloot hierna zelf ontslag te nemen. De maand erop trad hij 
in dienst bij een ander bedrijf. Hij kreeg een contract voor 
een half jaar met een proeftijd van een maand. Binnen deze 
maand werd de werknemer ontslagen. Vervolgens vroeg hij 
een WW-uitkering aan, maar deze werd door het UWV af-
gewezen. Hun conclusie was dat het zelfgenomen ontslag 
verwijtbaar was en de werknemer daarna niet tenminste 26 
weken had gewerkt.
 
De werknemer was het oneens met de beslissing en ging 
tegen de afwijzing in bezwaar. Het UWV stelde een onder-
zoek in waaruit bleek dat het tweede ontslag niet verwijtbaar 
was, maar het eerste wel. Het eerste ontslag was namelijk 
mede te wijten aan het gedrag van de werknemer en er was 
geen directe reden om zelf ontslag te nemen. Volgens de 
werknemer was zijn ontslag in feite gedwongen. De rechter 
was het hier niet mee eens. Hij stelt dat de werknemer met 
zijn ontslagname bewust het risico heeft genomen dat hij  

 
verwijtbaar werkloos zou worden. De werknemer had on-
voldoende aannemelijk gemaakt, dat het gedrag van zijn 
werkgever dermate bezwaarlijk was, dat een voortzetting 
van zijn dienstverband tot de aanvang van een nieuwe baan 
niet van hem kon worden gevergd. Hij krijgt dus geen WW-
uitkering.

De conclusie die uit het bovenstaande praktijkvoorbeeld 
kan worden getrokken, is dat het zeer onverstandig was 
van de werknemer om zelf ontslag te nemen. Uiteraard zijn 
er situaties te bedenken waarbij het niet anders kan dan 
dat iemand zelf ontslag neemt. In dit geval had de werk-
nemer er echter verstandiger aan gedaan om door middel 
van een beëindigingovereenkomst zijn arbeidsrelatie met 
zijn werkgever te beëindigen. Alleen op deze wijze had hij 
zijn WW-rechten zeker kunnen stellen. Daarnaast was deze 
werknemer niet lid van een vakbond en hierdoor heeft hij 
niet direct terug kunnen vallen op juridische bijstand. Een 
goede les voor de toekomst.    n 
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Ergernissen 
uit de praktijk 

Bij de behandeling van een individueel dossier van een 
LBV lid kwam het UWV ter sprake. Het dossier had betrek-
king op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden. Bij het opstellen van een vaststel-
lingsovereenkomst dient er een aantal bedingen opgeno-
men te worden, zo ook de opzegtermijn. Een opzegtermijn 
wordt in beginsel in acht genomen om na het verstrijken 
van de opzegtermijn aanspraak te kunnen maken op een 
WW uitkering. Indien de geldende opzegtermijn niet in zijn 
geheel wordt voltrokken, dan kan het UWV een eventuele 
WW uitkering uitstellen totdat de fictieve opzegtermijn is 
verstreken.

In dit dossier zijn er voor wat betreft de opzegtermijn afwij-
kende afspraken gemaakt dan doorgaans gebruikelijk. Daar 
waar er gelet op het dienstverband van de cliënt in kwestie 
in beginsel 4 maanden opzegtermijn in acht moest worden 
genomen, is er weloverwogen gekozen voor 3 maanden. Dit 
had onder andere te maken met de positie van cliënt in het 
dossier alsmede met de hoogte van de toegekende ontslag-
vergoeding.

Bij de aanvraag van de WW-uitkering van cliënt heeft het 
UWV zoals was te voorspellen geoordeeld dat er een maand 
na uitdiensttreding de WW uitkering van cliënt zou aanvan-
gen. Wat mij behoorlijk heeft geïrriteerd is het feit dat het 
UWV aan de cliënt wist mede te delen dat LBV fouten heeft 
gemaakt bij de totstandkoming van de vaststellingsover-
eenkomst en daarom de WW uitkering een maand na uit-
diensttreding in werking treedt. Saillant detail is het feit dat 
het UWV nooit en te nimmer contact heeft gehad met LBV of 
de wederpartij betreffende dit dossier. 
Feitelijk heeft het UWV zonder ook maar enige dossierken-
nis uitspraken gedaan aan het adres van cliënt die noch 
redelijk noch billijk zijn geweest. Deze uitspraken hebben 
onnodig voor verwarring gezorgd bij cliënt. Gelukkig zijn de 
onduidelijkheden terstond de wereld uit geholpen. Maar ik 
kan niet anders concluderen dan dat het UWV in dit geval 
buiten haar boekje is gegaan. Het is zeer kwalijk dat men 
is gaan oordelen. Een schoenmaker moet zich bij zijn leest 
houden en gelukkig doet LBV dat wel!     n   

Karim Abarkan
Jurist

Tijdens mijn werkzaamheden sta ik dagelijks in contact 
met verschillende uitvoeringsorganisaties, waarvan het 
meeste contact met het UWV, het voormalig Centrum voor 
Werk en Inkomen. Het doel van het UWV is om zoveel mogelijk mensen 
aan een baan te helpen. Daarnaast behandelt het UWV de aanvragen 
voor een WW-uitkering.
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Ledenvergadering
Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen alsmede gelet op de agenda 
die geen onderwerpen bevat waarover de algemene ledenvergadering een 
besluit dient te nemen, heeft het bestuur van LBV besloten de algemene 
ledenvergadering te verdagen naar het volgend jaar. We kunnen u wel mel-
den dat twee van de zeven bestuurders hebben besloten om af te treden. 
De heren Jim Stavinga en Gerbrand Johannes zullen zich dus niet meer 
herkiesbaar stellen. Wel hebben beide heren aangegeven aan te blijven 
als seniorbestuurders. Men komt voor deze functie in aanmerking doordat 
men jarenlange bestuurservaring heeft inzake LBV en zich door de jaren 

heen meer dan nuttig heeft gemaakt voor LBV. De seniorbestuurders zullen 
in de toekomst op indirecte wijze de vereniging helpen te besturen. Hier-
door zullen zij niet de volle verantwoording dragen en hierdoor is ook hun 
stemrecht beperkt. Doordat de ledenvergadering wordt verdaagd wijzen 
we u erop dat indien u het secretariaatsverslag 2009 wilt ontvangen u deze 
kan opvragen bij ons secretariaat. Middels dit verslag kunt u zien hoe het 
LBV in 2009 is vergaan en welke activiteiten het bestuur en team van LBV 
hebben verricht. Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen heb-
ben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.     n 
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CAO-onderhandelingen 
SwetsODV 2010

Zoals het er nu naar uitziet zullen deze CAO-onderhande-
lingen niet meer alleen worden gevoerd tussen SwetsODV 
en LBV, maar zullen ook onderhandelaars namens CNV 
Dienstenbond en mogelijk FNV Bondgenoten aan de on-
derhandelingstafel plaatsnemen. Mocht dit gebeuren dan 
zal de SwetsODV de vierde CAO worden waar LBV met an-
dere vakbonden de CAO uitonderhandelt. Eerder was LBV 
de drijvende kracht achter de NBBU-CAO voor Uitzend-
krachten, de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de CAO 
voor Tankstations en Wasbedrijven.

Naast afspraken over een loonsverhoging wordt er onder 
het toeziend oog van LBV al door de ondernemingsraad 
en de directie van SwetsODV onderhandeld over de in-
voering van een nieuw loongebouw 
en een nieuwe functie-indeling. Hier-
mee moet elke werknemer een plaats 
krijgen binnen de structuur van Swets-
ODV. De wens van de directie van 
SwetsODV is het nieuwe loongebouw 
te koppelen aan het opleidingsniveau 
van de werknemer. Afspraken tussen 
de ondernemingsraad en de directie 
van SwetsODV over de invoering van 
een nieuw loongebouw en een daarbij 
behorende functie-indeling mogelijk 
gekoppeld aan het opleidingniveau 
van de werknemer zullen dan moeten 
worden omgezet in CAO-afspraken.

Bent u lid van LBV én bent u werk-
zaam bij SwetsODV dan heeft LBV 
uiteraard uw hulp nodig. LBV wil van 
u graag weten wat u van de huidige 
CAO denkt en wat u aan de nieuwe 

CAO veranderd wilt zien. U kunt uw op- en aanmerkingen 
doorgeven aan CAO-onderhandelaar Marco Stavinga. U 
kunt hem bereiken onder telefoonnummer: 010 – 4818011 
of via lbv@lbv.nl.

Uiteraard is LBV niet alleen benieuwd naar uw op- en aan-
merking over de huidige en toekomstige CAO, maar wil 
LBV deze informatie ook van uw collega’s vernemen. Geef 
aan uw collega’s door dat zij ook hun op- en aanmerking 
kunnen doorgeven aan de CAO-onderhandelaar van LBV. 
Willen uw collega’s net als u mee kunnen beslissen over 
het te bereiken CAO-resultaat, dan dienen zij wel een lid-
maatschap aan te gaan bij LBV. Hoe meer leden LBV heeft 
georganiseerd, hoe sterker u en uw collega’s staan!    n

De huidige CAO voor SwetsODV loopt af op 31 december 2010. CAO-partijen zijn voornemens 
een nieuwe CAO overeen te komen en de CAO-onderhandelingen zullen binnenkort van start 
gaan.



CAO onderhandelingen 
VSBN-CAO   

De Sign-CAO
Eind 2003 zijn de VSBN (Vereniging SignBedrijven Neder-
land) en LBV voor het eerst de Sign-CAO overeengekomen. 
De eerste CAO die door de betrokken partijen is uitonder-
handeld gold als een basis-CAO. Sindsdien is de Sign-CAO  
na CAO-onderhandelingen al twee keer met drie jaren 
verlengd. Aangezien de huidige CAO op 31 december aan-
staande zal eindigen, is het hoog tijd om een nieuwe CAO uit 
te onderhandelen. Vanuit LBV zijn de heren Ger IJzermans 
en Marco Stavinga afgevaardigd om de CAO-onderhande-
lingen te voeren. 

Voor de aankomende onderhandelingsronden zijn er nog 
veel verschillende onderwerpen op de agenda die bespro-
ken moeten worden. Zo zullen de verlofvormen onder de 
loep worden genomen en worden er ook nieuwe loonaf-
spraken gemaakt. Kortom, er is nog veel te bespreken!

Verzoek om advies en CAO onderhandelingen
LBV vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk werknemers 
meedenken over hun eigen loon- en arbeidsvoorwaarden. 
Om deze reden verzoeken wij hen om ons voor en tijdens 
de CAO-onderhandelingen te ondersteunen met advies en 
informatie.

Tevens verzoeken wij u ook om uw collega’s bekend te ma-
ken met het feit dat de CAO-onderhandelingen zijn gestart. 
Mogelijk hebben uw collega’s nog enige tips of verbeter-
punten voor de huidige CAO waar u zelf nog niet aan had 
gedacht. 

Indien er binnen uw organisatie een ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging aanwezig is dan zou LBV 
hier ook graag mee in contact komen. Uit de praktijk blijkt 
namelijk dat deze groep werknemers zeer betrokken is bij  

 
het bedrijf waar ze werken en regelmatig te maken heeft 
met CAO-vraagstukken. 

Meestemmen over de CAO
Uiteindelijk hebben de leden van LBV die onder de wer-
kingsfeer van de Sign-CAO de macht om een eventueel 
behaald principeakkoord goed of af te keuren. Door middel 
van een schriftelijk referendum zullen onze leden hun oor-
deel kunnen geven.     n   

Alle werknemers in de Sign-branche opgelet! Op donderdag 16 september jongstleden zijn de 
CAO-onderhandelingen van start gegaan voor een nieuwe Sign-CAO en LBV heeft uw hulp nodig. 
Om tot een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat te komen zijn we mede afhankelijk van 
de adviezen en meningen van onze leden die werkzaam zijn in de Signbranche. 
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Nieuwe CAO voor de 
Evenementen- en Horecabeveiligers

De CAO voor Evenementen- en Horecabeveiligers (VEHB-
CAO) richt zich uitsluitend op werkzaamheden van be-
veiligers bij evenementen en horecaportiers. Onder de 
VEHB-CAO vallen de grootste spelers uit de branche van 
de evenementen- en horecabeveiliging. De volgende werk-
gevers vallen onder de nieuwe VEBH-CAO;

• EBM Security B.V.
• ESQ Event Security
• Formule Plus Event Security B.V.
• International Security Agency B.V. 
• PPS Investment Protection B.V.
• REP’S
• Sport & Event Security (Facilitaire diensten De Kuip B.V.)
• The Security Company

De arbeidsvoorwaarden van de werknemers die bij de 
 bovenstaande werkgevers zijn dus veranderd. Voorheen 
viel men onder de VBE-CAO, maar sinds 1 juli van dit jaar 
vallen zij onder de VEBH-CAO. Op het gebied van arbeids-
voorwaarden zijn dit de belangrijkste veranderingen:
•  Een CAO waar alles instaat voor zowel vaste krachten als 

oproepkrachten.
•  De VEHB-CAO is aangegaan voor een tijdvak van twee ja-

ren en loopt van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.
•  De CAO bevat een arbeidsovereenkomst voor de duur van 

een project in de horecabeveiliging, waarbij de totale duur 
van deze arbeidsovereenkomst dan wel een keten van ar-
beidsovereenkomsten voor de duur van een project in de 
horecabeveiliging maximaal 60 maanden bedraagt.

•  De arbeidsovereenkomst voor de duur van een project in 
de horecabeveiliging wordt geacht te zijn beëindigd: in-
dien de beveiligingspas van de werknemer is ingetrok-
ken; indien de exploitatievergunning van het project is in-

getrokken; indien de exploitant de horecabeveiliging van 
het betreffende project overdraagt aan een andere onder-
neming in de horecabeveiliging.

•  De loonsverhoging over de periode 1 januari 2011 tot en 
met 31 december 2011 wordt uiterlijk één maand voor de 
aanvang van deze periode door partijen bij deze CAO over-
eengekomen.

•  De werknemer heeft als de arbeidsovereenkomst ten-
minste één jaar heeft geduurd, gerekend per kind, tot 
de achtjarige leeftijd, recht op ouderschapsverlof zonder 
behoud van loon. Dit recht biedt de werknemer, verdeeld 
over een periode van 1 jaar, een verlof van 26 keer het 
aantal arbeidsuren per week, zoals overeengekomen in 
de arbeidsovereenkomst.

Binnen een bedrijf wordt gekozen uit twee mogelijke 
 systemen van reiskostenvergoeding. De twee mogelijk-
heden zijn: 
•  de werknemer die het voertuig bestuurt heeft recht op 

een reiskostenvergoeding van 0,19 euro per kilometer. 
De meerijdende werknemers ontvangen geen vergoeding 
óf de werknemer die rijdt of meerijdt heeft recht op een 
reiskostenvergoeding van 0,10 euro per kilometer. 

•  De werknemer die als hondengeleider werkt met een door 
de werkgever ter beschikking gestelde gecertificeerde 
hond, heeft recht op een vergoeding van 0,35 euro netto 
per gewerkt uur voor trainingen van de hond. Bovendien 
kan de werknemer de noodzakelijke verzorgingskosten 
van de hond bij de werkgever declareren. Daarnaast heeft 
de werknemer die als hondengeleider in uitdrukkelijke 
opdracht van de werkgever werkt met een eigen gecerti-
ficeerde hond recht op een vergoeding van 0,66 euro netto 
per gewerkt uur, voor de aanschaf, de training, de huis-
vesting en de verzorging van de hond. 

LBV is samen met de Vereniging voor Evenementen en Horeca Beveiliging (VEHB) een nieuwe 
CAO voor Evenementen- en Horecabeveiligers overeengekomen. Voordat deze CAO tot stand 
is gekomen is er aardig wat in de branche gebeurt, maar daar zullen wij u in de volgende 
editie van de Visie over informeren.
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De werknemer kan in aanmerking komen voor een vergoe-
ding van de kosten van het lidmaatschap van de werkne-
mersorganisatie waarmee deze CAO is gesloten. De werk-
nemer dient uiterlijk op 30 november van het kalenderjaar 
schriftelijk opgave te doen van de werkelijke kosten van het 
lidmaatschap middels een, bij de werknemersorganisatie 
waarmee deze CAO is gesloten, aan te vragen verklaring 
omtrent de betaalde lidmaatschapskosten.

Ter bevordering en financiering van de branchegerichte 
opleidingen is de stichting Opleidingsfonds voor de Eve-
nementen- en HorecaBeveiliging (OEHB) opgericht. De 
stichting draagt zorg voor functiegerichte trainingen 
in de evenementen- en horecabeveiliging.

Bij samenloop van een bepaling in de 
individuele arbeidsovereenkomst, 
die vóór 1 juli 2010 tussen de 
werkgever en de werk-
nemer is overeenge-
komen, met enige 
bepaling van deze 
CAO, is de bepaling 
die voor de werk-
nemer het gun-
stigst is onverkort 
van kracht.

De volledige tekst van deze CAO 
vindt u ook op onze website; www.LBV.nl.     n

[9]
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Het is Prinsjesdag, 
en toch ook weer niet

Net als in voorgaande jaren zal de Gouden Koets gaat rijden en is er de welbekende troonrede. 
Dit jaar is toch anders dan andere jaren, want de traditionele presentatie van nieuwe 
kabinetsplannen blijft achterwege. Immers er is nog steeds geen nieuw kabinet. Ook de 
algemene politieke beschouwingen, het tweedaagse debat na Prinsjesdag in de Tweede Kamer, 
zijn van de agenda geschrapt.

Er is dan ook sprake van een beleidsarme troonrede, die door 
Koningin Beatrix wordt voorgelezen in de Ridderzaal. Door 
het uitblijven van een nieuw kabinet, is het de demissionaire 
regering van CDA en ChristenUnie die de begroting voor 
volgend jaar indient. Dus voor wat het waard is. Beleidsarm, 
is de officiële benaming. In praktijk betekent het dat het 
kabinet bericht over de lopende zaken maar geen nieuwe 
maatregelen neemt of acties aankondigt.

Wat wel duidelijk is, is dat er zal worden bezuinigd en zo’n 
beetje iedereen er qua koopkracht op achteruit zal gaan. Het 
demissionaire kabinet is, bij gebrek aan een nieuw kabinet, 

genoodzaakt een bezuinigingspakket van 3,2 miljard euro 
te presenteren vanwege tegenvallers op de begroting. Op 
die manier wordt de begroting netjes overgedragen aan het 
nieuwe kabinet. Al deze bezuinigingsmaatregelen zijn al 
uitgelekt. Vooral het ambtelijk apparaat krijgt het zwaar te 
verduren. Ook de accijns op tabak gaat omhoog.

Pas zodra er een nieuw kabinet is gevormd wordt het 
nieuwe beleid vastgesteld. Pas dan zal duidelijk worden 
of het bij deze bezuinigingsmaatregelen blijft of dat er nog 
meer wordt bezuinigd.      n

Arbeidsomstandigheden 
in de uitzendbranche
Hoe zit het met uw arbeidsomstandigheden als u werkt via een uitzendbureau. Het antwoord op 
deze en nog meer vragen vindt u op de vernieuwde internetsite van Stichting Arbo Flexbranche 
(STAF) www.arboflexbranche.nl.

STAF is een gemeenschappelijk fonds in de uitzendbranche 
waarin werkgevers- en werknemersorganisaties met 
elkaar samenwerken om de arbeidsomstandigheden van 
uitzendkrachten en vaste medewerkers van uitzendbureaus 
te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat uitzendkrachten 
een verhoogd risico lopen het slachtoffer te worden van een 
bedrijfsongeval. 

STAF probeert dit risico te verkleinen en heeft een 
handreiking arbeidsomstandigheden ontwikkelt die zich 
specifiek richt op uitzendkrachten. Voor vaste medewerkers 
van uitzendbureaus is er een arbocatalogus ontwikkeld. Wit 
u weten hoe het zit met uw arbeidsomstandigheden doe dan 
de flextest op de vernieuwde internetsite van STAF en weet 
u direct hoe het zit met uw arbeidsomstandigheden      n
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Vraag en antwoord:

VRAAG 1: Ik ben ziek en volgens de arboarts kan ik meer uren gaan werken. Mijn werkgever heeft me opgeroepen om dat 
te doen. Maar dat kan ik nog helemaal niet aan. Wat moet ik nu doen? 
ANTWOORD: Wanneer je met de werkgever van mening verschilt over de werkzaamheden die jij aan kunt, dan kun je een 
second opinion aanvragen bij het UWV. Als lid van LBV kun je ondersteuning krijgen wanneer je die aanvraag voor een 
nadere beoordeling wilt indienen.

VRAAG 2: Ons bedrijf wordt overgenomen en wij moeten een contract ondertekenen. Waar moet ik op letten?  
ANTWOORD: Wanneer het bedrijf waar je werkt wordt overgenomen, dan verandert er niet direct iets aan je arbeidsvoor-
waarden. Dit betekent dat je nooit verplicht bent om een nieuw contract te tekenen. Bovendien, zolang je niet tekent voor 
de nieuwe voorwaarden, blijven de oude gelden. Vaak wil een werkgever wel dat er een nieuwe contract wordt getekend, 
omdat het bedrijf bijvoorbeeld van naam is veranderd. Als die nieuwe arbeidsvoorwaarden exact dezelfde zijn, is er geen 
bezwaar. Laat uw nieuwe arbeidsovereenkomst in ieder geval door LBV scannen!

VRAAG 3: Mag mijn werkgever mij verplichten vakantie op te nemen als er geen werk is? 
ANTWOORD: Wettelijk hebben werknemers recht op jaarlijks vakantie gelijk aan vier keer de wettelijke arbeidsduur. In 
CAO’s worden vaak extra, zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen toegekend. De werknemer bepaalt wanneer hij va-
kantie opneemt. Als er geen bedrijfseconomisch bezwaar is, kan die vakantie dus worden gevierd. De werkgever mag wel 
in de CAO of in de arbeidsovereenkomst opnemen dat hij een of meerdere vakantiedagen mag vaststellen onder het mom 
van een algehele bedrijfssluiting.

VRAAG 4: Wat is de opzegtermijn bij uitzendwerk?
ANTWOORD: Een opzegtermijn is meestal 1 maand, indien de opdracht over langere tijd loopt. Als het een opdracht is voor 
een korte of bepaalde tijd dan wordt vaak afgesproken dat je tussendoor helemaal niet op kunt zeggen. Je dient dan de 
opdracht af te ronden binnen de afgesproken termijn.

Voor een uitzendkracht met een contract voor bepaalde tijd, gelden wettelijk de volgende opzegtermijnen:

Contract korter dan 3 maanden: 1 week opzegtermijn.
Tussen 3 en 6 maanden : 2 weken opzegtermijn
Langer dan 6 maanden: 1 maand opzegtermijn

VRAAG 5: Ik heb een tijdelijk arbeidscontract. Wanneer moet mijn werkgever mij vertellen of dat wellicht een vast baan wordt?  
ANTWOORD: Bij een tijdelijk arbeidscontract hoeft de werkgever niet van tevoren aan te geven of hij het arbeidscontract 
gaat beëindigen of niet. In de een tijdelijk arbeidscontract staat de einddatum namelijk al vermeld. Het is dus zeer verstan-
dig om ruim voor het einde van de overeenkomst te peilen wat je kunt verwachten. Dat biedt jou de kans eventueel verder 
te kijken op de arbeidsmarkt.
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  Een nieuw avontuur van:

”Annie en de LBV”

Lid worden?
Wilt u lid worden van de LBV, vul dan onderstaande gegevens in en stuur deze coupon op in 
een envelop naar: LBV, Antwoordnummer 80556, 3080 WB Rotterdam (postzegel is niet nodig).

Naam :  ..........................................................................................m/v

Adres :  ................................................................................................

PC/Plaats :  ................................................................................................

Geboortedatum :  ................................................................................................

Telefoon prive :  ................................................................................................

Werkgever :  ................................................................................................

Beroep :  ................................................................................................

Datum :  ................................................................................................

Giro/bankrek.nr. :  ................................................................................................

Handtekening :  ................................................................................................

Nadat mijn eerste contributie binnen is, ontvang ik mijn lidmaatschapspakket.
Benader mij wel / niet * voor een ambassadeursfunctie bij LBV.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

!

Annie heeft net als iedere werknemer haar vragen of problemen tijdens of met 

haar werk. Samen met de LBV worden deze allemaal opgelost, zoals ook nu...

Riesjart! 2010

Wat ik Wel raar vind is dat ik 
al jaren geen loonsverhoging 
heb gekregen…

hoe is 
het op je 
Werk?

ik Werk 
via een 

uitzendbureau 
en heb het 
erg naar 
mijn zin! Wat raar!

doe anders via lbv 
de gratis uurloon-
check voor uitzend-
krachten.

op de Website van 
lbv moet je een 
formulier invullen 
en binnen een 
Week Weet je 
het correcte 
uurloon

een goede tip hoor
die gratis uurloon-check! 

ik verdien inderdaad 
te Weinig!

en Wat ga je 
er aan doen?

alle uitzendkrachten 
doen er dus 

verstandig aan om de 
gratis uurloon-check 

te doen!

een Week later. ik ben 
direct lid 

geWorden van lbv 
en zij gaan 
me helpen.


