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adat Nevedi op 17 februari 2011 het nieuwe functiewaarde-
ringssysteem ORBA met bijbehorende handboek presen-

teerde, ging Ad Boere van Arie Blok Diervoeding er meteen mee
aan de slag. Het was hoog tijd dat functies gewaardeerd konden
worden volgens een meer up to date systeem, vertelt Ad Boere.
“Veel functies zijn de afgelopen tien jaar van inhoud veranderd of
verdwenen. In het nieuwe handboek zijn er nog 44 van de ruim 
100 referentiefuncties over: de meer algemene omschrijvingen
waar je per bedrijf de daar bestaande functies aan kunt refereren.”
Volgens Boere biedt de vermindering van het aantal referentie-
functies zowel voor- als nadelen. “Het is nu veel overzichtelijker
 geworden, waardoor je de plank minder snel mis slaat. ORBA
 bestaat ook al langer in andere bedrijfstakken, wat vergelijking
met functies daar makkelijker maakt. Een nadeel is soms dat je
minder makkelijk een functie in een bedrijf direct kunt neerleggen
naast een referentiefunctie.”
Een voorbeeld: binnen een afdeling administratie bestaan nu nog
administratief medewerker a tot en met c. In het oude systeem
was dit a tot en met f. Dit wil niet zeggen dat je een functie die
voorheen werd gerefereerd aan administratief medewerker f 

nu zomaar kunt koppelen aan administratief medewerker c. 
Qua  groepindeling scheelt dit namelijk 3 groepen. 
“Door er ook referentiefuncties uit andere afdelingen bij te halen
en zo nodig nog een correctie toe te passen - omdat de functie
minder zwaar is dan de referentiefunctie - kun je toch tot een
rechtvaardige groepindeling komen.”

Serieuze aanpak
Ad Boere ging in februari en maart werken aan een opzet voor een
functiewaardering in het eigen bedrijf. “Dat hebben we serieus
 opgepakt. De omschrijvingen van een functie zijn wel waar elke
medewerker zich aan spiegelt en zich in wil herkennen, dus dat wil
je goed in elkaar zetten. Een voordeel voor ons is dat we een be-
langrijke stap konden overslaan die veel tijd scheelde. Wij hebben
in 2008 al onze functiebeschrijvingen geactualiseerd. Die konden
we nu als uitgangspunt nemen.” 
Op basis van zijn eigen kennis van de functies binnen de  organi -
satie heeft Boere zijn eerste opzet van de bestaande functies met
daarbij referentiefuncties bij alle afdelingshoofden tegen het licht
gehouden en waar nodig aangepast. “Dat was mijn eerste toetsing

Functiewaarderingssysteem ORBA vervangt sinds februari 2011 het verouderde 
USB-systeem. Voor werkgevers én werknemers moet ORBA een makkelijker overzicht bieden
van functies en hun inhoud in de diervoederindustrie. Zo kunnen beide kanten eenvoudiger
bepalen wat een functie ‘waard’ is in salaris. Arie Blok Diervoeding uit Woerden ging
 meteen met ORBA aan de slag. “We hebben vooral  gemerkt dat werknemers bewuster zijn
geworden van wat hun functie inhoudt en hoe ze door kunnen groeien in het bedrijf,” 
vertelt hoofd administratie Ad Boere.

Functiewaardering
kan weer tijdje mee

N

Het nieuwe functiewaarderingssysteem
Sinds 2011 heeft de diervoederindustrie een nieuwe functiewaardering: ORBA. 
Het doel was om de verouderde functiewaardering USB uit 2000 te vervangen door
een up tot date variant. Nog een reden voor de herziening was de wens
van  vakbonden en bedrijven om in functies meer de nadruk te leggen op
de resultaten die erbij horen. Dus niet alleen: wat zijn de taken bij een
functie, maar ook: wat is de bijdrage die van een werknemer met die
 functie verwacht kan worden: een meer prestatiegerichte invulling.
Uiteindelijk doel is functies te koppelen aan loonschalen: hoe zwaarder de
 functie, hoe hoger de loonschaal. Het moet ook eenvoudiger worden om
tot waardering in loon te komen. Wat er nu ligt, is een schema met
 referentie functies voor productie, planning, logistiek etc.. Daar kan elk
 bedrijf, van klein tot groot, zijn eigen functiewaardering en bijbehorende
loonschaal op  afstemmen. 
Het is natuurlijk voor werknemers ook belangrijk om hier inzicht in te
hebben, vooral OR-leden, kaderleden, mensen die verantwoordelijk zijn
voor  personeelszaken. Door eenduidige afspraken te maken is het voor
 werk nemers ook makkelijker om in te schatten welke waardering bij hun functie
hoort. Voor alle partijen is deze nieuwe functiewaardering dus voordelig.
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aan de praktijk. De afdelingshoofden kennen hun mensen het
beste en konden zeggen of ik een realistische koppeling had
 gemaakt tussen de functies per afdeling en de referentiefuncties.
Daarna moest de directie er nog zijn goedkeuring aan geven. 
De laatste fase was het overleg met de OR, half april.”

Ontweken
Een belangrijke valkuil die Boere bij alle besprekingen over de
 functieopzet heeft ontweken, is de neiging om te kijken naar
 mensen in bepaalde functies, in plaats van naar de functies zelf.
“Wanneer je twee mensen in dezelfde functie hebt, waarvan er een
heel goed presteert en de ander duidelijk wat minder, kan het
 makkelijk gebeuren dat je dat verschil meeneemt in de functie-
waardering. Dat mag natuurlijk niet, want het moet een objectief
systeem zijn dat niet de persoon, maar de functie waardeert. Pas
bij beoordelingsgesprekken kun je bepalen of iemands prestaties
een extra  periodiek of persoonlijke toeslag verdient.”

Vooruit kunnen
Bij het vernieuwen van het eigen functieraster, kwam het soms tot
een aanpassing van de groepindeling, doordat bleek dat enkele
werknemers met eenzelfde functie niet in dezelfde groep zaten.
Voor het merendeel bleven zowel de functienamen als de salaris-
sen ongewijzigd. “Daar zaken in veranderen was ook niet het doel
van het doorvoeren van het ORBA systeem. We willen gewoon een
functiewaardering waar we de komende jaren mee vooruit kun-
nen. Dat is gelukt.”
Volgens Boere zijn er weinig vragen of op- of aanmerkingen  ge -

komen op de indeling. “We hebben alles ook duidelijk verteld: wat
er ging veranderen, wanneer en waarom. Uiteindelijk hebben drie
mensen een gesprek gehad met hun leidinggevende over  ondui -
delijkheden. Dat heeft geleid tot nuanceringen in de toelichting op
de indeling. Bij een werknemer die schriftelijk bezwaar maakte
tegen de indeling en de genoemde referentiefunctie hebben we de
tijd genomen om een goede toelichting en argumentatie te geven
om zo de onduidelijkheden en het ongenoegen weg te nemen.”

Handig hulpmiddel
Boere ziet het nieuwe bedrijfshandboek met de op ORBA geba-
seerde functiewaarderingen als een handig hulpmiddel, zeker om
nieuw personeel mee in te delen. “Je zult natuurlijk wel eens een
keer moeten afwijken met salaris. Soms is de arbeidsmarkt der-
mate krap dat je concessies moet doen. Maar we hebben nu een
heel goed instrument in handen om tot een rechtvaardige indeling
van de functie en dus tot een eerlijk salaris te komen.”
Voor de werknemers heeft het hele traject ook positieve gevolgen
gehad, meent Boere. “Tot nu toe hield men zich weinig bezig met
functieomschrijvingen en -waarderingen. Men was zich niet zo
 bewust van wat er nou precies in functies omschreven stond. Dat
heeft dit hele traject wel veranderd. Bovendien is het voor  werk -
nemers nu makkelijker om te zien wat er in de  functiebeschrij -
vingen staat, wat er van hen wordt verwacht en wat ze moeten
doen als ze willen doorgroeien of meer salaris willen verdienen.
Dat maakt het doorvoeren van ORBA denk ik ook tot een positieve
ontwikkeling voor hen.”
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‘Het is voor werknemers nu makkelijker om te zien wat ze  
moeten doen om door te groeien in de organisatie.’ 

Ad  Boere



enk Flipsen, directeur van werkgeversorganisatie Nevedi,
werkt bijna vijfentwintig jaar  in de agrarische sector.  

“In die tijd is er altijd wel discussie geweest over het nut en het
 bestaansrecht van productschappen. Wel is die discussie de  afge -
lopen jaren aangezwengeld door de politiek en scherper geworden.
De ene politicus praat de ander na en voordat je het weet, staan
productschappen op de nominatie om geschrapt te worden.”
Deze verhevigde discussie heeft ook geleid tot positieve zaken,
vindt Flipsen. Zo is men binnen de productschappen zelf en bij hun
dragende organisaties - bij het Productschap Diervoeder (PDV) zijn
dat met name Nevedi en de diverse vakbonden - beter gaan kijken
naar wat het werkelijke nut is van deze publiekrechtelijke  organi -
saties en welke taken zij bij uitstek kunnen uitvoeren (zie kader
voor uitleg over de rol van productschappen). 

Meer efficiency
Elke organisatie moet
mee met  maatschap -
pelijke ontwikkelingen.
Daar is iedereen bij de
productschappen, de
dragende organisaties
en vakbonden het over
eens. Daar wordt ook
aan gewerkt: meer effi-
ciency in de werkzaam-
heden, goed afwegen
of werkzaamheden ook
wel echt door het pro-
ductschap dienen te
worden uitgevoerd.
Waar alle partijen het
ook over eens zijn, is
dat de product schap-
pen nog altijd belang-
rijke rollen vervullen die
door geen enkele an-

dere organisatie in te vullen zijn. Zoals afstemming van belangen-
behartiging in Den Haag en Brussel, een neutraal klankbord en in-
formatiebron zijn voor overheden, maar ook  collectief onderzoek,
beleidsvoorbereiding op gebieden zoals  diervoeding en thema’s 
als veiligheid op de werkvloer.
Flipsen, zelf vertegenwoordiger van de werkgeverszijde, stelt dat
het  PDV doet waar bedrijven zelf niet snel toe zullen komen.
 “Bedrijven zullen over het algemeen eerst naar hun eigen  com -
merciële belangen kijken. Moeten er zaken collectief gedaan
 worden, dan zijn er over het algemeen enkele voortrekkers die er
tijd en geld in stoppen. De rest heeft dat geld of die tijd niet, of wil
gewoon graag gratis meeprofiteren.”
Het productschap zorgt er met collectieve heffingen voor dat
 iedereen naar verhouding een bijdrage levert aan zaken van  col -
lectief belang voor de branche. Zaken die dan ook weer publiekelijk,
dus voor iedereen beschikbaar zijn. Denk aan CVB-tabellen voor
voederwaarden. Maar denk ook aan het stimuleren van  
 oplei dingen, trainingen en imagocampagnes om nieuwe - goed
 opgeleide - werknemers in de diervoederindustrie te krijgen zoals
via de Stichting Bevordering Studie Diervoeding.”

Gezondheid en veiligheid
Bert Staal, actief binnen vakbond De Unie heeft voor werknemers
zitting in zeven PBO-besturen. Hij is het op veel gebieden met
 Flipsen eens. “Het belang van werkgevers is vaak ook het  belang
van werknemers. Een economisch gezonde sector is goed voor de
werkgelegenheid. De productschappen spelen daar een grote rol
in. Maar ook op gebieden als gezondheid en veiligheid. Denk aan
de campagne ‘Stof? Pak ‘t aan!’, dat met meerdere productschap-
pen is opgepakt. Binnen de productschappen kun je  gezondheid 

en  veiligheid voor bedrijven bevorderen op een manier die voor
 afzonderlijke bedrijven niet of beperkter mogelijk is. Ook de werk-
 instructiekaarten (WIK) is iets dat het PDV goed voor elkaar heeft
gekregen.”
Staal wijst er ook op dat in het buitenland vaak met enige jaloezie
wordt gekeken naar de wijze waarop zaken collectief via product-
schappen worden geregeld. “Wij hebben hiermee een platform
waar werkgevers en werknemers samen kunnen werken aan zaken
die voor de diervoederindustrie als geheel van belang zijn. Natuur-
lijk werkt dit poldermodel niet altijd. We zijn het echt niet altijd
eens, maar zonder neutraal platform zou het veel lastiger worden.”

Neutrale partner
Behalve met (gezamenlijke) belangenbehartiging is het Product-
schap Diervoeder ook actief op het gebied van   beleidsvoor be -
reiding. Henk Flipsen bedoelt hiermee dat de dragende organi-
 saties zoals Nevedi en de vakbonden via het PDV hun mening
 kunnen geven over beleid zoals de Nederlandse overheid dat in
Brussel kan uitdragen. Het productschap fungeert daarbij als
 neutrale partner voor het Ministerie van EL&I. 
“Bovendien, aldus Staal, kan het PDV als neutrale publiekrechtelijke
organisatie samen met mensen van het ministerie in Brussel met

Al decennia zijn de Productschappen in Nederland  
onderwerp van discussie. De afgelopen jaren is
vanuit de politiek de vraag over het nut van pro-
ductschappen hoog op de agenda komen te staan.
Hebben de product schappen hun nut bewezen?
Henk Flipsen  (Nevedi) en Bert Staal (De Unie)
menen van wel. “Dat de productschappen hun or-
ganisatie aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen
is nodig, maar zonder hen zal veel werk niet meer
of niet meer op een neutrale manier gebeuren.”

H

‘De politiek heeft deze discussie getriggerd. Prima, maar nu dreigt men door te slaan.’
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Met productschappen
bereik je samen meer 

Henk Flipsen



hun EU-lotgenoten om tafel zitten
en zo officieel de mening van de
 sector uitdragen. Aparte  branche -
organisaties zoals het Nevedi en de
vak bonden hebben die mogelijkheid
niet anders dan via eigen lobby-ka-
nalen.” 

Klankbord
EL&I gebruikt volgens Flipsen en
Staal het PDV structureel als klank-
bord. Ook wanneer de meningen
 uiteenlopen van werkgevers en
werknemers, kan het productschap
die meningen in ieder geval bunde-
len. Dat maakt het voor medewer-
kers van EL&I makkelijker om te
weten te komen wat er in de sector
speelt dan wanneer het alle afzon-
derlijke organisaties af zou moeten
gaan. Flipsen: “Kortom, de product-
schappen zijn de smeerolie tussen 
de politiek en de sector.”
Volgens Staal en Flipsen heeft de
overheid zelf ook baat bij het be-
staan van productschappen. Zo kan de overheid bepaalde taken  dele -
geren aan de productschappen. “Omdat de productschappen dichter op
hun sector zitten, hebben zij ook meer kennis en contacten. Soms kun-
nen zij daarom taken beter uitvoeren dan wanneer een ministerie zoals
EL&I dit zou moeten doen.”

Ver van de praktijk
Waarom dan toch die politieke discussie over het bestaansrecht van pro-
ductschappen? Volgens Bert Staal staan de meeste politici te ver af van
de praktijk van productschappen. “Zij weten niet precies wat de product-
schappen allemaal doen, waardoor begrip over de noodzaak ontbreekt.
Men roept elkaar na dat een verplichte heffing niet langer van deze tijd
is, maar kijkt niet serieus naar wat er met deze heffing gedaan wordt. En
wie moet de taken van de productschappen overnemen? De ministeries
die zelf ook moeten afslanken?” 
Kort door de bocht, noemt Henk Flipsen dat. “Het is niet helemaal  dui -
delijk wat er met de heffingen gebeurt, dus moeten de productschappen
maar weg. Daarmee gaat men voorbij aan het feit dat de dragende orga-
nisaties en de productschappen zelf inzien dat er efficiencyslagen nodig
zijn om het werk van de productschappen beter toe te spitsen op de
maatschappelijke ontwikkelingen en de noodzaak van het bedrijfsleven.
De politiek heeft deze discussie getriggerd. Prima, maar nu dreigt men
door te slaan. Alle kennis die in de afgelopen decennia is opgebouwd,
wordt weggegooid als we niet oppassen.”
Staal en Flipsen hebben er overigens alle vertrouwen in dat de product-
schappen blijven bestaan. “Een op een meer efficiënte leest geschoeid
PDV zal zijn bestaansrecht zeker kunnen bewijzen en behouden. Boven-
dien vinden ook organisaties zoals LTO Nederland het voortbestaan van
een neutrale organisatie van belang voor collectieve zaken, bijvoorbeeld
via veevoedkundig onderzoek.  Genoeg draagvlak dus.”
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Ins en outs van  productschappen
Een productschap is een Publiekrechtelijke  
Bedrijfsorganisatie (PBO) van de bedrijven die
dezelfde grondstof/dieren in  opeenvolgende
stadia bewerken en dus in dezelfde  productie -
kolom actief zijn. Een productschap heeft
 publiekrechtelijke status en mag inkomsten
heffen en bepaalde regels vaststellen voor de
gehele sector, maar is ook - op verzoek - een
 belangenorganisatie voor bedrijven in de
branche en een  adviesorgaan voor de overheid.
De term productschap wordt vooral gebruikt 
in de branches die werken met  landbouw -
producten. 

Nederland telt 11  productschappen:
• HPA

• Productschap Akkerbouw

• Productschap Diervoeder

• Productschap Dranken

• Productschap Margarine, Vetten en Oliën

• Productschap Pluimvee en Eieren

• Productschap Tuinbouw

• Productschap Vee en Vlees

• Productschap Vis

• Productschap Wijn

• Productschap Zuivel

Financiering
De productschappen worden gefinancierd 
door heffingen naar verhouding op bedrijven. 

Activiteiten
• Onderzoek.

• Publiekrechtelijke taken uitvoeren zoals 
 marktordenings regelingen.

• Het sectorbreed invoeren van  bedrijfs- 
efficiency-verhogende werkwijzen.

• Meewerken aan richtlijnen ter verbetering 
van de kwaliteit, veiligheid en kwantiteit van
de productie.

• Het beheren van hygiënecodes.

• Het in werking zetten van certificering.

• Meepraten over regelgeving in Den Haag 
of Brussel.

• Taken op het gebied van arbeid.

• Het innen van heffingen voor de taken.

• Educatie.

Bert Staal



voorschriften van de productielocatie in Oss
en Veghel. Voor de locatie van Agrifirm Feed
in Oss verzorgt Martien ook de aanvoer van
grondstoffen. Bij Cehave Landbouwbelang
was Martien werkzaam op de afdeling
 Material Management - Optimalisatie Dier-
voeders.

Beter werkklimaat
“Voor het werk als kaderlid en als OR-lid
kun je wel vrijstelling krijgen. In het geval
van mijn OR-werkzaamheden is dat ook ge-
beurd. Dat was nodig, want zeker in drukke
periodes zoals bij de recente fusie met Agri-
firm alsmede de laatste reorganisatie ging
soms bijna de helft van mijn werkweek op

aan OR- en vakbondszaken. Maar je kunt
niet al je werkzaamheden voor OR en vak-
bond in de uren van de werkgever doen.
Veel zaken doe je in je vrije tijd. Dat doe ik
echter graag, want ik heb het idee dat ik zo
bijdraag aan een beter werkklimaat.” 

Steun en toeverlaat
Wat houdt het werk als kaderlid eigenlijk
in? Is het een soort veredeld doorgeefluik
van standpunten? Nee, vertelt Martien, in
feite is een kaderlid een steun en toeverlaat
voor de vakbondsbestuurder: de ogen en
oren op de werkvloer. Hij of zij heeft een
spilfunctie tussen de vakbond aan de ene
kant en de werknemers aan de andere kant.

k kwam eerst in de ondernemings-
raad terecht”, vertelt Martien van

Goor. “Het was geen automatische  kop -
peling dat je ook kaderlid moest worden bij
een vakbond, maar de vraag werd wel altijd
gesteld. De combinatie biedt namelijk voor-
delen. Je hebt als OR-lid direct de vinger
aan de pols bij wat er zich op de werkvloer
afspeelt en je hebt contact met de  werk -
gever.” 
Druk genoeg dus, want naast de extra
werkzaamheden voor OR en vakbond had
Martien van Goor zijn normale bezigheden
als technisch commercieel medewerker van
Agrifirm Feed in Apeldoorn. Zo is hij  ver -
antwoordelijk voor het maken van meng-

Martien van Goor heeft in zijn 37 jaar in de landbouwindustrie al meerdere fusies  mee -
gemaakt. Eerst die van werkgever Cehave met Landbouwbelang, vervolgens de fusie met
Agrifirm. In zijn dagelijks werk is Martien verantwoordelijk voor het maken van
 mengvoorschriften en aanvoer van grondstoffen op de afdeling Material Management.
Sinds 10 jaar is hij ook kaderlid voor vakbond De Unie en - tot voor kort - lid van de OR.

“I

‘Ook al kost het veel tijd, het is werk dat absoluut gedaan moet worden’
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Martien van Goor, kaderlid 

‘Bijdragen aan een be t  
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“Een vakbondsbestuurder vertrouwt voor
zijn of haar werk mede op de informatie die
hij van kaderleden krijgt. Wij lopen op die
werkvloer rond, worden aangeklampt over
zaken of kunnen peilen hoe werknemers
 ergens tegenaan kijken. Besluiten en stand-
punten van de vakbonden, of het nou gaat
over cao-onderhandelingen of de gevolgen
van een fusie, worden ook gemaakt en
 genomen met wat wij als kaderleden bij-
dragen. Daarnaast gaan wij samen met
vakbondsbestuurders de werkvloer op om
de leden van de vakbond het eindresultaat
van cao-onderhandelingen voor te leggen.”
Martien is ook al enige tijd betrokken als
kaderlid bij de landelijke  cao-onderhan -
delingen. Vakbondsbestuurders nemen
over het algemeen enkele kaderleden mee
naar deze onderhandelingen. “De Unie
 onderhandelt voor de mengvoederindustrie
met Nevedi. Ook de andere vakbonden
nemen, afhankelijk van de grootte van hun
achterban, een of twee kaderleden mee. 
Ik zit daar nu een jaar of zes bij.”

Betrokkenheid
Martien had veel profijt van de combinatie
van functies als OR-lid en kaderlid. Hoewel
hij het jammer vindt dat hij in 2011 niet
 herkozen is als OR-lid, zet hij zijn werk als
kaderlid voort. “Ik vind dit werk nog steeds
enorm leuk. Natuurlijk geldt dat ook voor
mijn normale werk, maar ik heb het gevoel
dat ik een bijdrage lever aan betere werk-
omstandigheden voor iedereen op de
 werkvloer. Dat is best bevredigend, ook al
kost het veel tijd. Bovendien heb ik gemerkt
dat mijn betrokkenheid bij het bedrijf
 groter is geworden door mijn contacten
met werknemers en werkgevers. Je weet
dat je meedenkt aan de toekomst van
 iedereen in deze sector.”
In januari 2012 zal Martien van Goor het
werkzame leven achter zich laten. Hij
maakt dan gebruik van de  senioren re ge -
ling. Tot die tijd zal hij zich met  on ver -
minderd enthousiasme inzetten voor zijn
werk en als kaderlid. “Ook wanneer ik ge-
stopt ben met werken, kan ik nog een bij-
drage leveren aan het vakbondswerk. Ik wil
in ieder geval de komende cao-onderhande-
lingen nog meedraaien. Ik denk dat dat nog
wel kan, los van of ik nog werk of niet.” 

Zelf ook kaderlid worden? 
Neem contact op met een 
van de volgende  vakbonds -
bestuurders.

De Unie: Sjef Verheggen
sjef.verheggen@unie.nl 
CNV: Wietze Kampen
w.kampen@cnvvakmensen.nl
FNV: Maike Timmermans 
m.timmermans@bg.fnv.nl

   

 tere werkomgeving’

Hoe ziet uw werkomgeving eruit?
De deelnemersraad bestaat uit vier leden. Twee werknemers die deelnemen aan 
het Molenaarspensioenfonds en twee gepensioneerden. Deze mensen kennen de  
 pen sioenregeling en weten wat er speelt. Daarom adviseren zij het bestuur. Gevraagd
en ongevraagd. Over reglementswijzigingen bijvoorbeeld. Of over het wel of niet
 verhogen van de pensioenen. De deelnemersraad vergadert circa vier keer per jaar,
waarvan twee keer met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het
 bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd. Daarvoor komt het orgaan één keer per jaar,
samen met het bestuur, bij elkaar. Daaraan voorafgaand wordt een bijeenkomst
 georganiseerd waar het  jaar verslag wordt besproken.
Ons nieuwe lid van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan is iemand die
als werknemer deelneemt aan de pensioenregeling van het Molenaarspensioenfonds.

Wat gaat u doen?
U neemt zowel aan de vergaderingen van de deelnemersraad als aan de   verga de -
ringen van het verantwoordingsorgaan deel. Samen met de andere leden adviseert 
u het bestuur. Dat doet u over allerlei onderwerpen. Zoals het vaststellen van het
 jaarverslag en de jaarrekening, het verhogen van de pensioenen, collectieve  waarde -
overdracht en  reglementswijzigingen. U hoeft echt geen specialist te zijn, maar
 duidelijke interesse in pensioen is wel gewenst. 

Wat bieden wij?
Dit is voor u een functie die u naast uw reguliere baan doet. U komt in een  dyna -
mische omgeving met een prettige, informele en professionele sfeer. Het bestuur
biedt u de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en opleidingen. Natuurlijk 
krijgt u ook een financiële vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen.

Meer weten?
Heeft u interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van de deelnemersraad, 
de heer E. van den Broek (06-25 04 60 03) of mevrouw E. de Regt, bestuursadviseur 
(06-51 01 15 34). Wij ontvangen uw reactie graag voor 15 november 2011. 

Houdt u de pensioenontwikkelingen bij? En denkt u graag mee met het
 bestuur? De deelnemersraad en het  verantwoordings orgaan van het
 Molenaarspensioenfonds zijn op zoek naar een nieuw lid. Iemand 
die betrokken is en interesse heeft in pensioen. Is dat iets voor u?

Deelnemersraad en verantwoordings orgaan:

iets voor u?
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Hou de bestaande vakantieregeling vast
De Nederlandse overheid heeft, na een 
dwingende uitspraak van het Europees
Gerechtshof, de wet op het gebied van
vakantiedagen aangepast. De regering
voerde extra wijzigingen door ten na-
dele van werknemers: wettelijke vakan-
tiedagen vervallen een half jaar na het
kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.
Nu mogen vakantiedagen nog maxi-
maal vijf jaar bewaard worden. Binnen
de diervoederindustrie geldt nog de
cao-afspraak van vijf jaar. Volgens
Wietze Kampen, bestuurder bij CNV
Vakmensen, is het in het voordeel van
zowel werknemers als werkgevers om
hier aan vast te houden.

e Eerste Kamer heeft onlangs inge-
stemd met een wijziging van de wet-

geving op het gebied van vakantiedagen. De
Nederlandse regering was tot aanpassing van
de vakantiewetgeving verplicht omdat Neder-
land niet aan alle Europese regels voldeed.
Een positief onderdeel van de wijziging is dat
zieke werknemers voortaan evenveel recht
hebben op opbouw van vakantiedagen als
niet zieke werknemers. Voorheen hield de op-
bouw bij zieke werknemers na zes maanden
op. Een hele nadelige wijziging is dat vakan-
tiedagen niet langer vijf, maar slechts een half
tot anderhalf jaar bewaard mogen worden.
De vakantiedagen zijn tot een half jaar in het
volgende kalenderjaar geldig. In het ergste
geval betekent dit dat vakantiedagen die op 
31 december van 2011 zijn opgebouwd, al op 
1 juli 2012 vervallen.

Minder flexibel
Voor werknemers betekent dit dat zij voort-
aan niet langer vakantiedagen kunnen opspa-
ren voor een langere periode vakantie of voor
het geval zij een keer langer moeten zorgen
voor een ziek familielid. Dit maakt hen minder
flexibel. Bovendien kunnen werknemers lang
niet altijd vakantiedagen opnemen. Zeker
wanneer de werkdruk erg hoog is, kan een
werkgever hen verplichten om de opname van
vakantiedagen uit te stellen. In het ergste

geval kan diezelfde werkgever een half jaar
later zeggen dat de niet opgenomen vakantie-
dagen zijn komen te vervallen.

Vijf jaar blijft
De vakbonden hebben zich fel maar vergeefs
tegen de nadelige wijziging verzet. Gelukkig
staat in de cao voor de Graanbewerkende en
verwerkende Bedrijven de afspraak dat vakan-
tiedagen vijf jaar mogen blijven staan. Dit is
ook voor werkgevers voordelig. Voor hen zou
een wijziging naar maximaal anderhalf jaar
veel extra administratie met zich meebren-
gen. De wettelijke vakantiedagen vervallen
dan veel eerder dan de bovenwettelijke va-
kantiedagen. (bovenwettelijke vakantiedagen
zijn vakantiedagen bovenop de 20 wettelijk
verplichte vakantiedagen en bijvoorbeeld se-
niorendagen). Voor deze dagen geldt gewoon
de termijn van vijf jaar. Houdt maar eens uit
elkaar wat voor een dag je hebt opgenomen.
De vakbonden gaan in de begin 2012 star-
tende cao-onderhandelingen in ieder geval
voor het vasthouden aan de bewaartermijn
van vijf jaar!

Wietze Kampen is bestuurder bij CNV Vak-
mensen. Hij is binnen de vakorganisatie
 verantwoordelijk voor onder meer bedrijven
in de diervoederindustrie. Sinds 2011 maakt
Wietze Kampen deel uit van de redactie van
Werkvloer.

D

Colofon
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Reageren op Werkvloer?

Wilt u reageren op Werkvloer? Dat kan. 

U kunt bellen of mailen met commentaar, 

vragen en suggesties naar: 

Redactie Werkvloer: 

070-37084 32, werkvloer@hpa.agro.nl

FNV Bondgenoten: 

0495-43 31 73 (Maike Timmermans) 

m.timmermans@bg.fnv.nl

CNV Vakmensen: 

055-52642 50 (Wietze Kampen)

w.kampen@cnvvakmensen.nl

De Unie: 

0345-85 18 51 (Sjef Verheggen)

sjef.verheggen@unie.nl

Nevedi: 

010-2430301 (Heleen van Weele)

vanweele@nevedi.nl

U kunt Werkvloer ook in digitale vorm ontvangen.

Stuur een mail naar de redactie van Werkvloer en de

volgende editie wordt digitaal verstuurd.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het Productschap
Diervoeder. Suggesties en ideeën voor Werkvloer zijn van harte
welkom. Neem dan wel tijdig contact op met de redactie. 

ISSN 1572-5251


