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De schoolvakanties zijn voorbij en het wordt voor velen weer flink aanpoten op
de werkvloer. Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Bij LBV zal het
zeker drukker worden, mede door de recentelijk geopende LBV meldpunten door
heel Nederland. Wij zijn druk bezig met het openen van nog meer meldpunten
op andere locaties, zodat wij echt voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn. LBV
bestaat door u en daarom willen wij u zo goed en zo snel mogelijk van dienst
kunnen zijn. Suggesties voor goede locaties zijn natuurlijk altijd welkom!
De herfst staat weer voor de deur en dus ook de algemene ledenvergadering.
Dit jaar pakken we het iets anders en grootser aan. LBV wordt in een nieuw jasje
gestoken en dit traject zal tijdens de algemene ledenvergadering aan bod komen.
Tevens zijn de kinderen van leden welkom op deze dag. Zij krijgen een eigen ruimte
waar diverse activiteiten plaatsvinden. Kinderen zijn onze toekomst en zij kunnen
niet vroeg genoeg betrokken raken bij onze vakbond.
Nieuwsgierig? Ik zie u graag op 11 november 2017!
Met vriendelijke groet,
Ger IJzermans
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Nieuwe locaties
en openingstijden
Om onze diensten nog beter aan onze leden aan te kunnen bieden openen
wij vanaf 1 augustus een aantal nieuwe meldpunten in Nederland.

U kunt voortaan met een afspraak ook terecht in;
• Alkmaar
• Amsterdam
• Enschede
• Roosendaal
• Tilburg

• Amersfoort
• Breda
• Hoofddorp
• Steenwijkerwold

LET OP!: De nieuwe LBV meldpunten werken
voorlopig alleen met vooraf gemaakte afspraken.
Kijk op www.lbv.nl/lbv/kantoren
voor de uitgebreide contactinformatie.
Geen LBV meldpunt bij u in de buurt?
Laat het ons weten! LBV is druk bezig
om meerdere locaties te openen.
Suggesties voor goede locaties
zijn altijd welkom.

Nieuwe openingstijden
LBV is voortaan een uur langer open! Van 08:30 uur – 17:30 uur.
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CAO NIEUWS
Een gemeenschappelijke
Uitzend-CAO
Op dit moment zijn LBV, de werkgeversorganisaties ABU en NBBU en de andere
bonden in overleg met elkaar om voor het einde van dit jaar te komen tot één
gemeenschappelijke CAO voor Uitzendkrachten.

Om de onderhandelingen zo voorspoedig mogelijk
te laten verlopen, zijn de onderhandelingen over de
nieuwe CAO opgesplitst in behapbare brokken en zijn er
inmiddels meerdere overlegrondes geweest. De juiste
toepassing van de inlenersbeloning is zo’n hapklare
brok. LBV is van mening dat er bij de toepassing van de
juiste inlenersbeloning te veel misgaat. Soms omdat het
uitzendbureau onbewust fouten maakt én soms omdat
het uitzendbureau bewust de inlenersbeloning op zo’n
manier toepast dat het uitzendbureau hier (ten koste van
de uitzendkracht) zelf beter van wordt. En dat kan en mag
natuurlijk niet.
CAO-partijen zijn het er dan ook over eens dat afspraken
over de inlenersbeloning in de nieuwe CAO een
daadwerkelijke verbetering en verduidelijking moeten
opleveren ten opzichte van de al bestaande afspraken,
want er is natuurlijk al van alles over de inlenersbeloning
geregeld. Echter bij de correcte bepaling en/of toepassing
van deze beloningselementen gaat het geregeld mis. Als
gevolg hiervan zijn CAO-partijen met elkaar in overleg
om nieuwe afspraken te maken over de inlenersbeloning
die moeten leiden tot een makkelijker toepassing
van de inlenersbeloning, zodat uitzendbureaus min
der onbewuste fouten maken én uitzendkrachten
daadwerkelijk het juiste loon krijgen waar zij recht op
hebben.
Daarnaast zijn CAO-partijen onder andere over de
volgende onderwerpen ook met elkaar in overleg:
• De rechtspositie van de uitzendkracht, waaronder
de fasesystematiek en het terugdringen van korte
contracten die wel allerlei verplichtingen met zich
meebrengen, maar waar de uitzendkracht niet beter
van wordt.
• Betere afspraken over specifieke doelgroepen in de CAO,
zoals langdurige werklozen, WAO’ers en herintreders.
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• Een betere pensioenregeling die ervoor zorgt dat
een uitzendkracht zoveel mogelijk overhoudt van de
ingelegde pensioenpremie.
• Afspraken over duurzame inzetbaarheid, waardoor
uitzendkrachten langer (gezond) aan het werk kunnen
blijven.
• Aanvullende afspraken over de uitkering en aanvulling
bij arbeidsongeschiktheid en het afschaffen van de
wachtdagen.

CAO Van Straaten Post
TTussen LBV en Van Straaten Post is een CAO gesloten.
Deze CAO geldt alleen voor de dochterondernemingen
van Van Straaten Post Utrecht B.V. te weten Van Straaten
Postbezorgers B.V. en Van Straaten Postchauffeur B.V. en
hun werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst
arbeid verrichten.
In deze nieuwe CAO, die grotendeels is gebaseerd op
de inmiddels verlopen CAO voor Postverspreiders, zijn
onder meer de volgende afspraken gemaakt:
• Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van 2 jaar en 8
maanden welke aanvangt op 1 mei 2017 en eindigt op
31 december 2019.
• De loonsverhoging in de CAO is gekoppeld aan
de stijgingen van het wettelijk minimumloon.
Daarnaast heeft een werknemer na twee jaar
dienstverband bij van Straaten Post recht op een extra
loonsverhoging van 1 procent.
• Voor het werken in de nachtdienst geldt een
toeslag van 25% op de nachtelijke uren bovenop het
overeengekomen bruto uurloon van de werknemer.
• Aangezien de postbezorging gehinderd kan worden
door onwerkbaar weer is bepaald dat indien het weer
uitsluitend als gevolg van vorst, sneeuwval, hoogwater of
andere buitengewone natuurlijke omstandigheden dan
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wel de indirecte gevolgen daarvan het verrichten van
arbeid onmogelijk maken, dan dient de werknemer op
een eventueel door de werkgever aan te wijzen andere
dag deze werkzaamheden alsnog uit te voeren.
• Bij arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer
gedurende 24 maanden recht op doorbetaling van een
deel van het loon. Uitgangspunt in de wet is dat de
werkgever gedurende 104 weken minimaal 70% van
het minimumloon doorbetaalt. Dit moet in het eerste
jaar minimaal het minimumloon zijn. Werkgever wijkt
hiervan positief af door in de eerste jaar 100% van het
salaris door te betalen. Het tweede jaar wordt 70% van
het loon doorbetaald.

CAO Schilders-, Afwerkings- 
en Glaszetbedrijven (SAG)
Om ervoor te zorgen dat alle schilders onder dezelfde
loon en arbeidsvoorwaarden werken heeft LBV voor de
CAO SAG een verzoek tot algemeenverbindendverklaring
van CAO-bepalingen ingediend.
Met een dergelijk AVV-verzoek kan worden voorkomen
dat bedrijven onderling gaan concurreren op
prijs ten koste van de loon- en arbeidsvoorwaarden
van werknemers. Tegen dit AVV-verzoek zijn echter
bezwaren ingediend door:
•p
 artijen bij de CAO Groothandel in Vlakglas die
van mening zijn dat de werkingssfeer van de CAO
SAG overlapt met die van hun eigen CAO, waardoor
bedrijven beide CAO’s zouden moeten hanteren;
•F
 NV en CNV die van mening zijn dat de CAO SAG alleen
maar kan worden gesloten als zij daarbij partij zijn en:
•d
 e onderneming Embasy, die bezwaren heeft ingediend
die al meerdere keren ongegrond zijn verklaard, maar
het toch weer opnieuw probeert.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) heeft de behandeling van het AVV-verzoek
stilgelegd, zolang de overlap van werkingssferen tussen
de CAO SAG en de CAO Groothandel in de Vlakglas
tussen deze partijen onderling niet is opgelost. Het
overleg tussen partijen bij de CAO Vlakglas en partijen
bij de CAO SAG verloopt uiterst stroef, waardoor een
oplossing voor de werkingssfeeroverlap nog niet is
bereikt.

CAO Hellende Daken
Tussen LBV en werkgeverspartijen bij CAO voor
Hellende Daken (HHD) is er een principeakkoord
bereikt. Dit principeakkoord is inmiddels aangenomen
en de CAO is aangemeld bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De CAO bevat onder meer
een loonafspraak van 1,75 procent en een verzilvering
van de levensloopregeling die leidt tot een verhoging
van de premie voor het opleidingsfonds OOHD van
1,25 procent. Verder blijven de afspraken in de CAO
grotendeels ongewijzigd. CAO onderhandelaar Daniel
Shah neemt de Cao-portefeuille over van Ger IJzermans
en zal op termijn ook de bestuursfuncties in het Sociaal
Fonds Hellende Daken (SFHD) en het Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD) op zich
nemen.
CAO-partijen in de hellende daken sector hebben
het Sociaal Fonds voor Hellende Daken (SFHD)
opgericht. Deze heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk
financieren of subsidiëren van activiteiten, die gericht
zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van
de bedrijfstak.
CAO-partijen in de sector hebben een Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken
(OOHD) opgericht. De Stichting heeft ten doel het geheel
of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van onder
andere het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten,
het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding
van jongeren, het (doen) waarborgen, bevorderen,
ontwikkeling en verzorging van bijscholing.

Pensioenfondsen
Het bestuur van LBV heeft besloten een actieve rol te
gaan spelen in het pensioenfonds van de Foodservice
en op termijn het pensioenfonds voor de Schilders en
het pensioenfonds in de uitzendbranche. LBV heeft
een pensioendeskundige aangetrokken die voldoet
aan de eisen die de Nederlandse Bank (DNB) stelt
aan pensioenbestuurders. Daarnaast worden maar
liefst vier teamleden opgeleid tot pensioenbestuurder.
Hiermee kan LBV in de nabije toekomst ook haar taak
als belangenbehartiger van leden in de voor hen
geldende pensioenfondsen optimaal uitvoeren. n
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Wat is wijsheid bij een naderend
faillissement of reorganisatie
De economie laat gelukkig weer een stijging zien en om deze reden daalt
het aantal faillissementen en vinden er minder reorganisaties plaats.
Echter krijgen wij in de praktijk regelmatig te maken met leden waarvan
de werkgever heeft besloten een faillissement of surseance van betaling
aan te vragen of dat er een reorganisatie wordt aangekondigd.

Het is in deze situaties belangrijk dat er direct contact
met ons wordt opgenomen. Mijn ervaring is dat hoe
eerder we van de situatie op de hoogte zijn des te beter
we uw belangen kunnen behartigen.

Faillissement
Alvorens een faillissement wordt uitgesproken is het
gebruikelijk dat aan de onderneming surseance van
betaling wordt verleend. Een surseance van betaling
geeft de werkgever uitstel van betalingen waardoor een
faillissement mogelijk voorkomen wordt. Om failliet te
kunnen worden verklaard zijn krachtens de faillissementswet ten minste twee verschillende schuldeisers
vereist. Bij de rechtbank kan het faillissementsverzoek
worden ingediend. Het verzoek tot faillietverklaring
kan worden ingediend door de betrokkene zelf maar
tevens door een of meer schuldeisers of door het
Openbaar Ministerie. Hierna zal vervolgens op korte
termijn een zitting plaatsvinden waarbij de rechter
vragen stelt om te controleren of wordt voldaan aan
de drie voorwaarden voor faillietverklaring. Er moet
worden vastgesteld dat de werkgever minstens twee
schulden heeft, waarvan er minimaal één opeisbaar is,
minstens twee schuldeisers heeft en dat hij is opgehouden te betalen. Het is gebruikelijk dat de rechter
vonnis spreekt tijdens de zitting. Bij een toewijzing van
het verzoek tot faillissement wordt er een curator aangesteld en een rechter- commissaris, welke toezicht
houdt op de curator. De werkgever verliest het beheer
over alle bezittingen en het vermogen. De curator ontvangt vervolgens alle post en er wordt beslag gelegd
op alle bezittingen. Indien er een faillissement is uitgesproken vindt er doorgaans een bijeenkomst plaats
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waar de werknemers geïnformeerd worden door het
UWV, de curator en de betrokken vakbond. Wanneer
de curator erom verzoekt is het verstandig om door te
werken. Het is gebruikelijk dat de curator al het personeel schriftelijk ontslag te kennen geeft. De curator
kan de mogelijkheden van een doorstart bespreken,
meestal worden grote entiteiten in delen verkocht
waardoor het regelmatig lang onzeker is welke partij
de overnemende partij is. Zodra de overname rond is
wordt er een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden, deze hoeft niet dezelfde arbeidsvoorwaarden te
bevatten als de oude opgezegde arbeidsovereenkomst.
Meestal zit er een tijd tussen de doorstart en het faillissement, het UWV neemt in deze periode de betaling
over. Binnen 4 weken krijgt u een brief van het UWV
waarin uw uitkering, de hoogte en de duur daarvan, is
opgenomen. Let op, vraag de uitkering wel aan binnen
26 weken na de dag waarop uw werkgever u niet meer
kan betalen. Het UWV draagt de verantwoordelijkheid
voor de betaling van het salaris maximaal 13 weken
voor de opzegdatum achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, dertiende maand en atv/adv-dagen.
Daarnaast vergoedt het UWV het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Over
maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband
ontvangt u vakantiegeld, vakantiedagen, vakantierechtwaarden, niet afgedragen pensioenpremies en
bijdragen aan het tijdspaarfonds. Het UWV vergoedt
maximaal 150% van het vastgestelde maximumdagloon. Indien uw opzegtermijn is afgelopen en u dan nog
geen andere baan heeft gevonden kunt u wellicht een
WW- uitkering krijgen.
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Reorganisatie
Bij grotere organisaties wordt vaak lang van tevoren al
bij de werknemers duidelijk dat er een reorganisatie zal
gaan plaatsvinden, bij kleinere bedrijven komt het nieuws
echter vaak onverwachts. Deze reorganisatie komt vaak
voort uit bedrijfseconomische redenen bijvoorbeeld het
wegvallen van opdrachten en derhalve omzetdaling,
verplaatsing van de werkzaamheden naar een andere
locatie wellicht in het buitenland, automatisering van
bedrijfsprocessen of bedrijfssluiting. Er kan vervolgens
ontslag plaatsvinden met wederzijds goedvinden of via
een ontslagvergunning welke verkregen kan worden bij
het UWV. Het is ook mogelijk dat u een andere functie
aangeboden krijgt of wordt overgeplaatst. Wanneer een
ontslagaanvraag wordt ingediend bij het UWV dient de
werkgever aan een aantal voorwaarden te voldoen. De
werkgever dient aan te tonen, aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf, dat een reorganisatie
noodzakelijk is. Vervolgens is het van belang om vast te
stellen dat het afspiegelingsbeginsel correct is toegepast

door de werkgever. Het afspiegelingsbeginsel stelt vast
voor welke werknemers het ontslag geldt dit is afhankelijk van de leeftijd en samenstelling van het personeelsbestand. Bij een collectief ontslag dienen de vakbonden
van tevoren te worden geraadpleegd en zal er doorgaans
een sociaal plan worden opgesteld waar de werkgever
zich aan dient te houden. Wanneer de werkgever een
ontslagaanvraag indient krijgt u daar een bericht van. De
termijnen in deze periode zijn erg krap, namelijk 2 weken, wat in de praktijk vaak uitkomt op 10 dagen waarin
het bezwaar kan worden opgesteld. Wanneer het UWV
de ontslagvergunning alsnog verleent is hoger beroep bij
de rechter mogelijk. Het UWV toetst marginaal. Zij oordeelt dan niet over de inhoud van het besluit zelf, maar
kijkt alleen of het besluit op de juiste manier tot stand
is gekomen. De termijn die verstreken is tijdens de procedure mag worden afgetrokken van de opzegtermijn.
Omdat deze procedure vrij veel tijd en kosten in beslag
kan nemen en onzekerheid met zich meebrengt is een
alternatief te vinden in het sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Conclusie
Wanneer sprake zou kunnen zijn van een reorganisatie
of een faillissement, neem dan zo snel mogelijk contact
op met onze medewerkers. Wij kunnen beoordelen wat
de mogelijkheden zijn en u hierover zo goed mogelijk
adviseren. Indien wenselijk kunnen wij de bezwaar- dan
wel beroepsprocedure voor u voeren.
Dit is een samenvatting, het volledige artikel
valt terug te lezen op lbv.nl. n
Ilse Hanenberg – Jurist bij LBV
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De officiële waarschuwing
als pressiemiddel
in de uitzendsector
Een van mijn cliënten bij LBV is werkzaam als uitzendkracht (monteur) voor een
inlener en heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een
uitzendbureau. De inlener heeft op haar beurt een contract met het uitzendbureau
en maakt op basis hiervan gebruik van de diensten van mijn cliënt.
In februari van dit jaar heeft de cliënt van zijn
contactpersoon binnen het uitzendbureau vernomen
dat de inlener vanaf medio maart geen werkzaamheden
meer heeft voor cliënt. Hierdoor zal het uitzendbureau,
vanwege het feit dat cliënt een uitzendovereenkomst
voor onbepaalde tijd heeft, genoodzaakt passend en
vervangend werk voor cliënt te vinden. Doen zij dit
niet tijdig, dan is het uitzendbureau, ondanks dat mijn
cliënt niet te werk wordt gesteld, verplicht het salaris
van cliënt volledig door te betalen.
Een uitzendbureau dat verplicht kan worden loon uit
te betalen aan een werknemer die mogelijk niet tijdig
elders te werk kan worden gesteld? Ondenkbaar!
Dit is het moment voor het uitzendbureau om een
ambitieuze intercedent op mijn cliënt los te laten en
deze aan cliënt duidelijk te laten maken dat er zo
snel als mogelijk moet worden gehandeld (door het
uitzendbureau) en dat cliënt dus liever vandaag dan
morgen bij een andere inlener te werk dient te worden
gesteld.
Deze intercedent heeft binnen no-time een alternatieve
functie gevonden voor cliënt bij een andere inlener.
Deze functie ligt twee niveaus onder de huidige functie
van cliënt en het salaris ligt om en nabij het wettelijk
minimumloon, een enorme achteruitgang ten opzichte
van de huidige functie van cliënt. Nu is het wel zo
dat de relevante CAO, onze NBBU-CAO, toestaat dat,
bij wegvallen van de huidige werkzaamheden, het
uitzendbureau op zoek mag gaan naar een functie die
ten hoogste twee functies onder de huidige functie
ligt. Dit is echter niet de enige voorwaarde, ook moet
er in het geval van herplaatsing rekening worden
gehouden met criteria als het opleidingsniveau en de
werkervaring van cliënt. De intercedent besteedt aan
8

de invulling van deze criteria echter tijd noch moeite.
Cliënt vindt de suggestie voor herplaatsing ver
beneden de maat, zowel qua loon als qua niveau.
Initieel probeert de intercedent cliënt nog op quasivriendelijke wijze ervan te overtuigen in te gaan op
het herplaatsingsaanbod. Zodra hij merkt dat cliënt
hier niet op wenst in te gaan, verandert de intercedent
zijn wijze van communiceren en tracht daarmee
cliënt min of meer te dwingen in te gaan op het
herplaatsingsaanbod.
Cliënt twijfelt enorm, laat dit ook blijken en geeft aan
meer bedenktijd nodig te hebben. De intercedent ziet
dit als het juiste moment om cliënt voor een ultimatum
te stellen en hij kondigt dan ook direct aan dat cliënt
een sanctie vanuit het uitzendbureau zal worden
opgelegd bij overschrijding van dit ultimatum.
Aldus krijgt mijn cliënt een week later de volgende
brief:

“Woensdag 1 maart heb ik het voorstel naar jou
verstuurd en gevraagd of je maandag 6 maart mij van
een antwoord wil voorzien in de mail, zodat ik weet dat
ik jou kan meenemen in de procedure voor Leerling
[…] Monteur en eventueel kan voorstellen bij onze
opdrachtgever.
Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie van je
mogen ontvangen in de mail. We geven je hierbij
een officiële waarschuwing. Indien we daarentegen
wederom moeten constateren dat je niet tijdig
reageert op de afgesproken deadline, zullen wij ons
beraden na je gehoord te hebben over het nemen van
een zwaardere disciplinaire maatregel of zelfs het
beëindigen van je tewerkstelling en inzet door […].
We vertrouwen erop dat dit niet meer zal
voorvallen.”
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Niet alleen heeft cliënt dus een officiële waarschuwing
mogen ontvangen, ook geeft de intercedent aan dat bij
nogmaals niet tijdig reageren er de kans bestaat dat
cliënt in het ergste geval zelfs ontslagen kan worden.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat eerder
mondeling aan cliënt kenbaar is gemaakt dat hij de
herplaatsingsfunctie niet mag weigeren, omdat deze als
passend moet worden gezien. Volgens de intercedent
zou weigering om in te gaan op de lagere functie als
een verwijtbaar en kwalijk te nemen handelen van cliënt
kunnen worden gezien ten opzichte van zijn werkgever,
het uitzendbureau.
Op dit punt raak ik actief betrokken bij deze kwestie en
neem ik het stokje over van cliënt. Namens hem heb
ik contact met de intercedent en diens leidinggevende.
Nadat ik kenbaar heb gemaakt dat ik het handelen van
de intercedent zeer agressief vind over komen en hem
er op wijs dat hij te weinig rekening lijkt te houden met
de belangen van mijn cliënt in deze kwestie, spreek ik
af om samen met cliënt een gesprek aan te gaan met
zowel de intercedent als zijn leidinggevende. In dit
gesprek maak ik korte metten met de arrogante houding
van de intercedent en ik geef hem aan dat zijn handelen
dusdanig kwalijk moet worden geacht dat het alleen
intrekken van de officiële waarschuwing eigenlijk niet
voldoende is. Nadat ik hem heb uitgelegd dat hij zowel
juridisch als menselijk fout bezig is geweest, lijkt hij,
samen met zijn leidinggevende, ervan overtuigd dat het
handhaven van de officiële waarschuwing onhoudbaar
is. Uiteindelijk biedt de intercedent ook netjes zijn
excuses aan en spreekt hij uit dat hij hoopt dat ze weer
op normale voet verder kunnen.
Twee dagen later krijg ik bevestigd dat de officiële
waarschuwing is ingetrokken en dat cliënt zal worden
herplaatst in een gelijkwaardiger functie. Het doet
mij deugd dat ik mijn cliënt in dit specifieke geval uit

de brand heb kunnen helpen, maar ik ben mij er ook
zeer bewust van dat voor elk succesverhaal als deze
er hoogstwaarschijnlijk een veelvoud aan situaties
zijn (geweest) waarin een uitzendonderneming wel
zonder negatieve consequenties voor zichzelf is
weggekomen met het misbruiken van het instrument
van de officiële waarschuwing als pressiemiddel jegens
uitzendkrachten.
Cliënt zou door de enorme druk vanuit het uitzendbureau
uiteindelijk akkoord zijn gegaan met de lagere
herplaatsingsfunctie en had wellicht nog lange tijd voor
een minimaal loon in een zeer ongelukkige situatie
vastgezeten. Deze casus maakt weer eens duidelijk hoe
belangrijk juridische bijstand is vanuit uw vakbond!
mr. R.D. (Daniël) Shah – CAO-onderhandelaar bij LBV
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De algemene ledenvergadering pakt uit!
Markeer 11 november maar alvast in uw agenda,
want deze nieuwe ledenvergadering mag u niet missen!

Nieuwe locatie

Informatief maar ook gezellig!

Voorheen was de algemene ledenvergadering (ALV) bij
Rustburcht naast het hoofdkantoor van LBV. Dit jaar zal
de ALV op een prachtige locatie plaatsvinden in het Topsportcentrum van Rotterdam.

Naast het bespreken van belangrijke zaken, nieuws updates en terugblikken op het jaar, zullen er ook een aantal leuke activiteiten voor volwassenen zijn en natuurlijk
een heerlijke lunch.

Kinderen ook welkom!

De officiële uitnodigingen worden in week 35 verstuurd.

Omdat wij graag zoveel mogelijk leden willen zien, bedanken en informeren, hebben wij besloten om dit jaar
ook de kinderen van de leden uit te nodigen. De kinderen hebben op deze dag een eigen ruimte waar zij kunnen spelen, knutselen en film kunnen kijken. Hoe gaaf
is dat?!
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Doorgeven
wijzigingen
Kortgeleden hebben alle leden een controleformulier ontvangen
om eventuele wijzigingen door te geven. LBV probeert iedereen een
contributie aan te bieden die aansluit op de draagkracht.

Gaat u met pensioen, vermindert het
aantal uren dat u werkzaam bent of
ontvangt u een uitkering?
Dan kan het zijn dat uw contributie
verlaagt. Om deze reden is het belangrijk dat u tijdig wijzigingen doorgeeft.

Winnaar loting!
Om het opsturen van uw controleformulier nog leuker te maken hebben wij onder de eerste 100 teruggestuurde controleformulieren een
prijs verloot. En de winnaar van een jaar gratis lidmaatschap bij LBV
is geworden…
Mw. E. van der Stoep! Gefeliciteerd!
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”Annie en de LBV”
Annie heeft net als iedere werknemer wel eens werkgerelateerde vragen
en/of problemen. Samen met LBV worden deze allemaal opgelost!

Henk, als je zo’n last van je buik hebt...
ga dan naar een bedrijfsarts!

ik zie het al:
je bent zwanger!

en? wat is er aan de hand?

ok.

?

Weet jij hoe
het zit met het
aanvragen van
een second
opinion?

bel de lbv, dan weet
je het meteen!
dank je

de lbv is er
voor al uw
arbeidsgerelateerde
vragen!

Riesjart! 2017

!

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.

