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VERKIEZINGEN:  
wat, hoe en wanneer
Het is weer zover. Begin volgend 
jaar kunnen de leden in de 
verschillende havenbedrijven  
waar FNV Havens een cao mee 
heeft afgesloten, de zogeheten 
vakbondsafdeling, weer een  
nieuw bestuur kiezen: het 
VakbondsAfdelingsBestuur (VAB). 
Elke vier jaar vinden deze 
verkiezingen plaats. In 2023 
tussen 12 januari en 9 februari. 

Vervolgens leveren de nieuwe 
VAB’s tussen 13 februari en 
13 maart de afvaardigingen 

voor de nieuwe sub-sectorraad 
Havens. Ten slotte worden op 28 
april vanuit de sub-sectorraad Havens 
de leden voor de sectorraad Vervoer 
gekozen. 
De leden bepalen het beleid van FNV 
Havens. Van onderaf. Daarbij spelen 
de VAB’s een belangrijke rol. Zij 
maken samen met de leden op de 
werkvloer een sterke bond. Een bond 
die scoort. Die vecht voor de 
automatische prijscompensatie, voor 
koopkrachtbehoud dus, voor 

werkzekerheid, veiligheid en goede 
arbeidsvoorwaarden. En niet te 
vergeten voor Eerder Stoppen Met 
Werken (zie pagina 3 en 4).
De VAB’s hebben belangrijke taken 
zoals bijvoorbeeld ledenontwikkeling 
en ledenbehoud, de cao-onderhande-
lingen, ledenvergaderingen organise-
ren en de afvaardiging naar de 
sub-sectorraad Havens. Die sub- 
sectorraad Havens, we noemden ’m 
al, ziet toe op de uitvoering van het 
beleid van FNV Havens, zoals door de 
leden vastgesteld op het vierjaarlijk-
se Nationaal Havenwerkers Congres. 
Daarnaast adviseren ze gevraagd en 
ongevraagd over het FNV-beleid, 
coördineren ze cao-trajecten en de 
ledenontwikkeling. Dit alles wordt 
natuurlijk begeleid en ondersteund 
door de 5 fulltime bestuurders van 
het Haventeam en het secretariaat. 
Medio november krijgen de leden 
van cao-bedrijven in de haven een 
brief met de mogelijkheid zich 
kandidaat te stellen.

Meer informatie: www.fnvhavens.nl

GA STEMMEN. WANT 
HET DOET ERTOE 

JEZELF VERKIESBAAR STELLEN 
KAN NATUURLIJK OOK.

Aad Spruijt, sjorder ILS

VAB is dienstverlening
“Omdat we op veel verschillende 
locaties en in ploegen werken, 
hebben we niet meteen contact 
met nieuwe leden. Maar iedereen 
trekt eigenlijk aan elkaars jasje 
als het om het vakbondslidmaat-
schap gaat. En als collega’s 
vragen hebben, helpen we ze als 
VAB meteen en gaan mee naar 
kantoor als het moet. Ook 
begeleiden we leden die moeten 
re-integreren richting spoor 2. 
Dat is echt het visitekaartje van 
FNV Havens: dienstverlening. 
“Het bewustzijn dat je samen 
sterk bent en van onderaf een 
vuist moet maken, is de sleutel 
van succesvolle VAB- 
verkiezingen."

"In de haven wordt veel 
gemopperd. Als je iets voor elkaar 
krijgt ben je een held. En daarna 
moppert men weer door. Het is 
nooit genoeg.” 

Roy Romeijn (30 jaar, Koole Terminals)

“Als kaderlid ben ik het verlengstuk van 
jongens op de werkvloer naar de 
directie. Samen lossen we geschillen op, 
je staat samen echt sterker.”

Schematische weergave vierjaarlijks patroon benoemingen

Aad Spruijt
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"Samen een 
vuist maken"
Aad Spruijt maakt als voorzitter VAB 
ILS veel werk van ledenontwikkeling.

"Wij halen best wat leden 
terug die na een betalings-
achterstand worden 

uitgeschreven. Vaak is het een 
misverstand, blijkt als we ze bellen. 
Jongeren wisselen vaker van e-mail dan 
van onderbroek. “Eens per 2 maanden 

krijgen we een lijst met leden die 
zijn afgevoerd. Als dat er 2 of 3 per 
maand zijn, loopt het verlies gauw 
op. Jongere leden verdwijnen ook 
nog wel eens omdat ze vinden dat 
ze de bond niet meer nodig 
hebben. Pensioen is ver weg, 
denken ze, en de cao komt er toch 
wel. Maar alleen samen kun je iets 
bereiken."

VAB-VERKIEZINGEN 2023
VOORWOORD

Voor je ligt de verkiezingskrant van FNV Havens. Een primeur! 
In deze krant vind je allerlei informatie rondom de komende 
verkiezingen van het VakbondsAfdelingsBestuur (VAB).

Door het uitbrengen van je stem, 
kun je mede bepalen wie 
binnen jouw bedrijf het 

vakbondswerk de komende vier jaar 
mag gaan uitvoeren. Jezelf verkies-
baar stellen kan natuurlijk ook, want 
als vertegenwoordiger van het VAB 
ben je direct betrokken bij alle zaken 
die spelen rondom je eigen loon en 
arbeidsvoorwaarden, én alle andere 
havenbreed gerelateerde zaken.
FNV Havens is namelijk een vakbond 
waarin de leden het voor het zeggen 
hebben. De leden moeten daarom 
weten wat er speelt binnen het 
bedrijf en binnen de vakbond in de 

haven. De zichtbaarheid en herken-
baarheid van een VAB voor de leden 
in een bedrijf is van groot belang; de 
VAB-leden zijn hét gezicht van FNV 
Havens binnen het bedrijf.

Eens in de vier jaar vinden de 
VAB-verkiezingen plaats. Vervolgens 
wordt vanuit jullie VAB de afvaardi-
ging naar de sectorraad van FNV 
Havens gekozen. De sectorraad 
Havens geeft leiding aan het 
vakbondswerk in de haven en is dus 
een belangrijk orgaan in onze 
democratische organisatie.
Ga stemmen. Want het doet ertoe. 

Het gaat immers over jullie werk en 
jullie loon en arbeidsvoorwaarden 
en over jullie vakbond!

Koen Keehnen,
Voorzitter sectorraad Havens

www.fnvhavens.nl
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Vakbondsleider Niek Stam over APC:

Nu de prijzen de pan uitrijzen en 
veel werknemers financieel in de 
problemen komen, krijgt FNV 
Havens veel jaloerse blikken.

Sinds de jaren 70 is de automati-
sche prijscompensatie (APC) 
een vast onderdeel in de cao’s 

die FNV Havens afsluit. Door de lonen 
aan te passen aan de gestegen 
prijzen is koopkrachtbehoud van 
havenwerkers minimaal gegaran-
deerd. In tegenstelling tot andere 
sectoren weigerde FNV Havens in 
1982 tijdens onderhandelingen over 
loonmatiging (Akkoord van Wasse-
naar) afscheid te nemen van de APC. 
“Ook toen klaagden werkgevers steen 
en been over de hoge inflatie en de 
daaraan gekoppelde loonstijging”, 
zegt Niek Stam. “Wij hebben altijd 
vastgehouden aan de APC en samen 
met onze leden blijven we vechten 
voor minimaal koopkrachtbehoud en 
waar het kan koopkrachtverbetering. 
Je gaat toch niet naar je werk om aan 
het eind van de week minder 
boodschappen te kunnen doen?”

Evenwichtig pakket
Niek benadrukt dat de APC de 
afgelopen 20 jaar laag was, vanwege 
de lage inflatie. “Daarover heb ik 
werkgevers nooit horen piepen. De 
APC levert namelijk ook loonsverla-
ging op als het omgekeerde van 
inflatie plaatsvindt. En”, zegt hij, “in 
combinatie met de APC waren de 
initiële loonsverhogingen die 
koopkrachtverbetering beogen in de 
haven altijd lager dan in sectoren 
zonder APC. Zo’n 1,5 tot 2% 
tegenover 3 tot 4%. Daarnaast 
leverden havenwerkers van dat 
percentage ook nog eens loonruimte 
in, om zoals nu, eerder te kunnen 
stoppen met werken. De leden in de 
haven hebben gewoon altijd voor een 
evenwichtig cao-pakket gekozen. En 
als ze daarvoor in actie moeten 
komen, stropen ze hun mouwen op.”

Even voorschieten
De APC in de haven wordt jaarlijks 
achteraf afgerekend. Met andere 
woorden: havenwerkers moeten 
hogere kosten van levensonderhoud 

even voorschieten voordat deze 
worden gecompenseerd. De inflatie 
van oktober 2021- oktober 2022 
wordt in januari 2023 doorberekend 
in de salarissen. Daardoor levert de 
APC niet meer inflatie op. Niek Stam: 
“Het gemekker over een loonprijsspi-
raal is echt onzin. Het gaat eerder om 
een prijsloonspiraal. Als FNV Havens 
vechten we ervoor dat havenwerkers 
hun verdiende loon krijgen. En niet de 
prijs betalen van een inflatiecrisis.”

Betalingsregeling
Met geluiden dat werkgevers de cao 
zouden willen openbreken maakt 
Niek korte te metten. “Dat kun je niet 
eenzijdig; daar heb je de bond voor 
nodig. Als werkgever stuur je dan 
netjes een brief naar de FNV. 
Vervolgens gaan wij met onze leden 
praten, die gaan namelijk over de cao. 
FNV Havens heeft slechts hun 
mandaat. We kunnen dan een 

mogelijke oplossing voorleggen 
aan de leden. Bijvoorbeeld een 
‘betalingsregeling’. Dan parkeren 
we een deel van de aandelen in 
een stichting en worden werkne-
mers aandeelhouder. De werkge-
ver krijgt de aandelen weer terug 
zodra hij de salarisrekening weer 
kan betalen. Zo garanderen we 
zeggenschap en koopkrachtbe-
houd van onze leden.”

Tarieven doorberekenen
Logischer zou FNV Havens het vinden 
als werkgevers hogere tarieven 
doorberekenen aan hun klanten. Niek: 
“Wij willen best samen met de rederij 
met die klanten om de tafel gaan en 
onderhandelen over nieuwe tarieven 
die ook de personeelskosten dekken. 
In de VS is dat gebruikelijk. Hoewel 
het slimmer zou zijn als je de 
APC-kosten gewoon opneemt in de 
contracten die je als bedrijf afsluit.”

Van de ratten besnuffeld
Niek Stam ziet ook bedrijven 
waarmee het prima gaat en die 
hogere tarieven wél doorberekenen. 
Maar vervolgens hun werknemers 
weinig te bieden hebben. “Het is toch 
van de ratten besnuffeld dat Maersk 
de APC weigert in de cao op te 
nemen. Het bedrijf maakt 37 miljard 
winst. Zolang werknemers blijven 
zitten en akkoord gaan met een 
minimale prestatiebeloning verandert 
dat niet. Als je koopkrachtbehoud wilt 
en als het even kan ook koopkracht-
verbetering moet je lid worden van 
de vakbond. En samen met alle 
havenwerkers een vuist maken.”

Richard Schouten, kraanmachinist ECT:

“Elkaar versterken”

"We zijn een sterke 
vakbond”, zegt Richard 
Schouten, voorzitter 

VAB ECT, lid van de sub-sectorraad 
FNV Havens en van het ledenparle-
ment. “Dat komt omdat we een 
rebelse club zijn, die totaal niet lijkt 
op de landelijke FNV. Wij hadden die 
pensioenleeftijd nooit zo makkelijk 
weggegeven.”
Richard vindt het goed dat FNV 
Havens zich bij zijn leest houdt: 
arbeidsvoorwaarden. Dat probeert hij 

als VAB-voorzitter ook aan zijn 
achterban uit te dragen. “We doen erg 
ons best om zichtbaar, transparant en 
benaderbaar te zijn. Ik ben bijvoor-
beeld altijd bereikbaar. In het VAB 
hebben we ook twee re-integratie-
consulenten, die leden bijstaan. Ook 
zitten we op Facebook en maken we 
elke twee maanden een nieuwsbrief. 
We hangen overal.”
De actieve opstelling van het VAB 
zorgt ervoor dat het vertrouwen van 
leden en potentiële leden groeit. Van 
de 1660 ECT’ers zijn er ruim 1000 lid. 
Richard denkt er nog 200 binnen te 
kunnen halen. “Omdat we op vijf 
verschillende locaties zitten, kost het 
wat meer moeite overal je gezicht te 
laten zien. Maar we spreken zoveel 
mogelijk potentiële leden aan.” 
Elkaar versterken is Richards motto. 
We doen veel samen met de VAB’s 
van APMT MVII en Delta II. Dat is 
goed voor de ledenaanwas. Iedereen 
ziet dat we een groot machtsblok 
vormen. Ook de APC is goede 
reclame.”

FNV Havens doet er alles aan een 
sterke bond op de werkvloer te 
bouwen. De automatische 
prijscompensatie (APC) is in deze 
tijden van torenhoge inflatie 
bijvoorbeeld zo’n instrument dat 
met hand en tand moet worden 
verdedigd. 

Hoe meer leden hoe groter de 
vakbondsmacht. Daarom is 
ledenontwikkeling en ledenbe-

houd op het bedrijf ook zo’n 
belangrijke pijler van het werk van de 
VakbondsAfdelingsBesturen (VAB’s). 
Zij gaan met collega’s in gesprek over 
het belang van het lidmaatschap. Als 
leden bedanken voor de bond, kijkt 
het kaderlid wat er aan de hand is. 
Om dingen recht te zetten en leden 
te behouden. Ook gepensioneerden 
hebben weer een belangrijke positie 
in het ledenbestand van FNV Havens. 
Niet als stemgerechtigde maar wel 
als solidair lid met roots in de haven. 

Krachtige achterban
FNV Havens is van oudsher een 
sterke bond met een ledenbestand 
dat blijft schommelen tussen de 
6000 en 6100 leden. Een krachtige 
achterban. En dat blijven we. De 
cijfers liegen niet. Tussen januari 
2020 en september 2022 hebben we 
een groei doorgemaakt. Duizend 
leden vertrokken, veelal na 
pensionering, 1093 nieuwe leden 
sloten zich aan. Van hen is een derde 
jonger dan 35 jaar. 

Geen gebruik
Toch zijn er sinds 2020 ook 253 
leden uitgeschreven vanwege 
contributieschuld en financiële 
redenen. 

Hoe meer leden hoe meer zeggenschap.
Zo simpel is het.

FNV Havens groeit

Ook zeiden 169 opzeggers ‘geen 
gebruik te maken van de bond’. “Het 
kan toch niet zo zijn dat in tijden van 
enorme inflatie waarin FNV Havens 
cao’s afsluit mét automatische 
prijscompensatie, havenwerkers 
zeggen dat ze geen gebruik maken 
van de cao”, reageert Niek Stam van 
FNV Havens.
“Met koopkrachtbehoud zouden er 
geen financiële redenen moeten zijn 
om het lidmaatschap te beëindigen. 
En al zeker niet om het draagvlak 
onder de cao te verminderen. Met 
een sterke vakbondsmacht strijden 
we er in de haven voor dat we de 
loon en arbeidsvoorwaarden nóg 
beter achterlaten voor toekomstige 
havenwerkers.”

Menno van Es 
 (52 jaar, EVOS Terneuzen)

“Als kaderleden zijn wij de vakbond 
gestart bij EVOS Terneuzen. Hierdoor 
hebben we nu een eigen cao met daarin 
de APC verankerd. Zonder kaderleden 
geen vakbond en geen cao!”

IEDEREEN ZIET DAT WE EEN 
GROOT MACHTSBLOK VORMEN.

VAB-VERKIEZINGEN 2023
OPROEP

"Koopkrachtbehoud 
blijft gegarandeerd"

"Het zwaarwerkmodel dat 
FNV Havens ontwikkelde 
is een prima werkbaar 

instrument om objectief te meten 
wat het aantal dienstjaren, arbeidstij-
den en roosters en fysieke belasting 
betekent voor het aantal maanden 
dat havenwerkers recht hebben op 
een extra vergoeding als ze eerder 
willen stoppen. Ook voor ECT is het 
overduidelijk dat niet alle werkne-
mers tot hun 67ste volledig inzetbaar 
zijn. In onze cao hebben we de 
mogelijkheid ingebouwd twee jaar 
eerder, met 65 jaar, te kunnen 
stoppen - na 35 jaar volcontinudienst. 
Naast het bedrag dat werkgevers 

boetevrij mogen meegeven (gelijk 
aan de jaarlijkse AOW-uitkering) zou 
ook de gemiste pensioenpremie 
gecompenseerd moeten worden. 
Boetevrij, want nu wordt nog 52 
procent geheven via de zogeheten 
Regeling Vervroegd Uittreden 
(RVU-belasting). Het moet wél een 
aantrekkelijke regeling zijn; anders 
kiest niemand ervoor. 
“Om dat voor elkaar te krijgen hebben 
we samen met FNV Havens aan de 
Stichting van de Arbeid gevraagd ons 
een pilot te laten doen of verruiming 
van de boeteregeling sowieso te 
ondersteunen. Dit plan kost de 
overheid geen cent. Werkgevers en 
werknemers dekken het financieel 
volledig af. We nemen het voortouw. 
De zwaarwerkdiscussie speelt al 15 
jaar. Wij laten nu zien dat het kan.   
“De komende tijd gaan we samen met 
FNV Havens het zwaarwerkmodel 
verder onder de aandacht brengen bij 
de landelijke politiek. Denken in 
mogelijkheden, is onze boodschap. 
Geef sociale partners in de haven de 
ruimte. Stop met die RVU-boete op 
gemaakte cao-afspraken.”

"Denken in 
mogelijkheden”

Leon Niemantsverdriet, manager 
arbeidsvoorwaarden ECT: 

In steeds meer havencao’s worden uit de loonruimte voorwaardelijke 
afspraken gemaakt waardoor havenwerkers eerder zouden kunnen stoppen 
met werken. Meetinstrument is het zwaarwerkmodel dat FNV Havens 
ontwikkelde. Zowel werkgevers als FNV Havens vinden dat havenwerkers 
die zwaar werk doen niet alleen het in het pensioen-akkoord toegestane 
bedrag moeten meekrijgen, maar ook een boetevrije compensatie voor de 
gemiste pensioenpremie. Aan het woord Leon Niemantsverdriet (ECT), 
Steven Lak (SVBPVH) en Gerard Baks (ILS, pagina 4).

Bruce Heezen (31 jaar, EECV Europoort)

“We lopen voor de troepen uit”

"We doen er alles aan de 
RVU-boete bij het 
uitkeren van gemiste 

pensioenpremie te slechten. Gelukkig 
lukt het ons steeds beter de aanpak 
in de haven uit te leggen aan de 
politiek. En vooral duidelijk te maken 
wat langdurig zwaar werk in 
ploegendiensten zo zwaar maakt in 
de haven. Het zwaarwerkmodel van 
FNV Havens is een goed evenwichtig 
maatwerksysteem om vast te stellen 
hoe lang iemand zwaar werk heeft 
gedaan en welke tegemoetkoming bij 
eerder stoppen daarbij hoort. Het 
model past prima in de Havenfitrege-
ling. Ons doel is havenwerkers 
gezond de eindstreep te laten halen. 
De meesten beginnen jong. Als er 
geen boeteverruiming komt 
verdwijnen mensen in de ziektewet 
of WIA; dat kost de overheid veel 
meer.
“De regeling die de overheid heeft 

bedacht (drie jaar brutobedrag ter 
hoogte van AOW tot 2025) is wellicht 
aantrekkelijk voor mensen met een 
laag loon. Maar in de haven liggen 
inkomens hoger. Wie laat zijn laatste 
jaren pensioenpremie schieten? Ook 
als stichting begrijpen we niet goed 
het verzet tegen dit maatwerkpakket 
dat volledig door havenbedrijven en 
werknemers wordt gefinancierd. We 
vragen alleen om vrijstelling van de 
RVU-boete boven een bepaald 
bedrag.
“In steeds meer cao’s worden 
afspraken gemaakt over Eerder 
Stoppen Met Werken. Het is doodzon-
de als die niet kunnen worden 
verzilverd. De hele haven staat achter 

dit unieke model. We lopen voor de 
troepen uit. Het is zonde als je daar 
als overheid geen gebruik van 
maakt.” 

Steven Lak, voorzitter SVBPVH:

“Ik vind het belangrijk dat er ook 
jongeren in het VAB zitten, zodat ook de 
jongere collega’s zich vertegenwoordigd 
weten in de vakbond. Kaderleden zijn een 
belangrijke schakel tussen de collega's en 
de vakbond.”

Begin volgend jaar, tussen 
12 januari en 9 februari kunnen de 
leden van FNV Havens in hun 
bedrijf (mits cao) weer een nieuw 
VakbondsAfdelingsBestuur (VAB) 
kiezen. “Stel je verkiesbaar”, 
roepen Nuri Alders en Koen 
Keehnen de achterban op.

"We willen als vakbond in 
de haven steeds sterker 
worden”, zegt Koen 

Keehnen, voorzitter van de 
sectorraad FNV Havens. “Daarvoor 
hebben we de werkvloer c.q. het 
VakbondsAfdelingsBestuur nodig.  
De kaderleden zijn de ogen en oren 
van FNV Havens. Van onderaf voeden 
zij de havenbestuurders en de 
sectorraad.”  “Klopt”, vult Nuri Alders 
van FNV Havens aan. “Het VAB speelt 
een belangrijke rol als het gaat om 
werkzekerheid, Eerder Stoppen Met 
Werken, arbeidsvoorwaarden, 
pensioenen, veiligheid, automatise-

ring en scholing. De leden die het 
VAB vertegenwoordigt weten als 
geen ander wat er nodig is om als 
solidair collectief tot goede 
arbeidsvoorwaarden te komen. Ze 
zijn een bron van kennis en 
informatie. En belangrijk aanspreek-
punt voor de leden in het bedrijf. 
Daartoe krijgen ze scholing, 
trainingen, begeleiding en leren ze 
vooral veel van elkaar. Het is een 
mooie mogelijkheid jezelf te 
ontwikkelen en bij te dragen aan een 
sterke vakbond in de haven.”
Een andere belangrijke taak van het 
VAB is ledenontwikkeling. Het 
bestuur weet precies wie lid is, wie 
na uitschrijving nagebeld moet 
worden. En welke nieuwe havenwer-
kers moeten worden benaderd om ze 
kennis te laten maken met FNV 
Havens, “Zonder leden, geen 
vakbond”, concludeert Koen Keehnen. 
“En zonder vakbond geen goede 
arbeidsvoorwaarden.”

Koen Keehnen en Nuri Alders over VAB-verkiezingen

"STEL JE VERKIESBAAR"

Koen Keehnen

Nuri Alders

Leon Niemantsverdriet

Steven Lak

VAB-VERKIEZINGEN 2023
APC

ONS DOEL IS HAVENWERKERS 
GEZOND DE EINDSTREEP TE LATEN 
HALEN.

1093 NIEUWE LEDEN SLOTEN ZICH 
AAN. EEN DERDE IS JONGER DAN 35.

EERDER STOPPEN MET WERKEN



EERDER STOPPEN MET WERKEN

Kies je 
Vakbonds    
Afdelings

Bestuur

4 FNV Havens Verkiezingskrant

John Klijn, nieuwe 
havenbestuurder

Behalve veel kennis van 
onderhandelen, staken en cao’s 
afsluiten is John Klijn ook een 

pensioenman. Hij was tot zijn overstap 
naar FNV Havens voorzitter van  
twee pensioenfondsen in de 
voedingsindustrie en zat ruim 20 jaar 
in beleggingscommissies. “Als je geen 
lid bent van de bond, ben je lid van de 
baas”, is zijn motto. “En als de baas 
meer leden heeft gaat je cao naar de 
klote. Leden inschrijven is daarom het 
belangrijkste dat er is. Hoe machtiger 
de bond hoe meer je bereikt.” Niet 
voor niets heeft John gekozen voor 
FNV Havens. “De organisatiegraad is 
goed. Ik kom veel kaderleden tegen 
die het verschil willen maken. Ook veel 

jonge havenwerkers. Ik wil dat ook. 
Maar”, vervolgt hij, “je kunt nooit 
achteroverleunen. Alles wat je 
bereikt, zoals de APC, moet je blijven 
verdedigen. Daar heb je zoveel 
mogelijk leden bij nodig.”
Van het Haventeam zegt John “onder 
de indruk” te zijn. “De vakbonds- 
democratie is van onderaf gegaran-
deerd. Samen met de leden wordt het 
beleid uitgezet. En de vakbondsmacht 
is groot. Uitzendbureaus bijvoorbeeld 
worden zoveel mogelijk buiten de 
deur gehouden, om te voorkomen dat 
er goedkope jongens in de haven 
gaan rondlopen. In de vleessector 
werkte 90 procent via een uitzendbu-
reau. Een heel verschil.”

Davey Bos 
(29 jaar, EECV Europoort)  

“Als kaderlid zorg ik er mede voor dat 
de cao gehandhaafd wordt, dit gebeurt 
niet altijd namelijk.”

Colofon
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ALS JE GEEN LID BENT VAN DE 
BOND, BEN JE LID VAN DE BAAS.

“Geef ons de ruimte”
"Het is een grote ergernis 

dat in dit land de discussie 
over zware beroepen niet 

opschiet. De regering doet niets. 
Daarom zetten we in de haven zelf 
stappen. Met het zwaarwerkmodel en 
de -regeling zijn we een voorbeeld 
voor de rest van Nederland. Geef ons 
gewoon de ruimte om hier boetevrij 
mee aan de slag te gaan. Bijstellen 
kan altijd nog.
“Sjorren is zwaar werk. Hoewel het in 
mijn tijd, toen ik 60 jaar geleden in de 
haven begon, nog veel zwaarder was. 
Het geeft slijtage. 67 halen de 
meesten niet. Vaak zijn ze op 
16-jarige leeftijd begonnen; na  
50 jaar zijn ze op. In de ILS-cao 
2021-2024 is de afspraak opgeno-
men dat mensen 2 jaar voor de 
AOW-gerechtigde leeftijd kunnen 
kiezen om te stoppen. Werknemers 
die versleten zijn hebben de morele 
plicht daar gebruik van te maken, 

vind ik. En niet de ziektewet in te 
gaan. Zo kunnen jongeren instromen. 
“Die RVU-boete moet er af. De 
komende 10 jaar zal een beperkte 
groep van 500 à 600 havenwerkers 

mogelijk gebruik maken van de 
regeling. De boete die de overheid 
misloopt zal zo’n 10 miljoen over  
10 jaar zijn. Waar hebben we het 
over? We zullen nog meer druk op de 
overheid moeten uitoefenen. Nog 
jarenlang soebatten heeft geen zin. 
Het helpt ook niet dat de grote 
werkgevers binnen VNO-NCW deze 
zwaarwerkregeling niet willen. Te 
duur. Laat je maar op tijd omscholen, 
zeggen ze. Onzin. Als je als een 
havenwerker een goede baan hebt 
met een bovenmodaal inkomen ga  
je op je 50ste toch niet meer 
switchen? Dan kies je toch niet voor 
een inkomensachteruitgang van  
20 of 30 procent?” 

Gerard Baks, directeur ILS:

ALS DE REGERING NIETS DOET,
ZETTEN WE IN DE HAVEN ZELF 
STAPPEN.

Gerard Baks John Klijn

Hij loopt al langer mee binnen de FNV. Ooit als kaderlid actief geworden 
binnen NS, daarna doorgestroomd als eerste onderhandelaar in de 
vleessector en sinds dit najaar bestuurder FNV Havens. John Klijn (60) 
heeft er zin in.

VAB-VERKIEZINGEN 2023

Word nu lid 
van FNV Havens

www.fnvhavens.nl

Nog geen lid, sluit je dan gauw aan bij de grootste 
havenvakbond van Nederland en praat mee over je cao.

De voordelen:
• De eerste zes maanden voor maar € 25
• Gratis juridisch advies
• Hulp bij belastingaangifte
• Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten
• Tot € 70 belastingvoordeel per jaar door  
 aftrek contributie

Kijk op: www.fnvhavens.nl


