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iep Fennema, voorlichter fruit bij Agrifirm Plant, werd
 hiermee anderhalf jaar geleden geconfronteerd toen bij zijn

vrouw Annie uitgezaaide borstkanker werd geconstateerd. Hij wil
zijn ervaringen graag delen om anderen te helpen. Maar ook in
 andere gevallen kan een familielid ineens meer zorg nodig hebben.
Drien Hendrix, administratief medewerkster bij Vitelia, werkt 
38 uur per week en verzorgt daarbij haar bejaarde,  hulpbehoe -
ven de moeder. 

Siep en Drien staan niet alleen. Maar liefst een op de acht  werk -
nemers in Nederland zorgt intensief voor een langdurig ziek
 familielid, goede vriend of buur. Zij worden mantelzorgers ge-
noemd. Dit doen ze naast de zorg voor het eigen gezin en een
baan. Dit is soms een te zware combinatie. Onderken je dit te 
laat, dan raak je uit balans.
Want vaak is het niet alleen zo dat de daadwerkelijke verzorging
van een naaste veeleisend is, maar ook het doktersbezoek, de
 controles, het treffen van regelingen met gemeentes. En lang niet
alles loopt altijd even soepel. Dat komt bovenop de emoties die een
ziekteproces al met zich meebrengt. Daarbij komt dat mantel zor-
gers hun inzet vaak niet zien als een last, maar als een vanzelf  spre-
kendheid. Je wil toch het beste voor je moeder, kind of geliefde? 

Oplossingen
Overheid, vakbonden en de sector stimuleren werkgevers om
 regelingen te treffen voor werknemers die mantelzorger zijn. 
Zo zijn er verschillende verlofmogelijkheden waar je aanspraak op
kunt maken als je een chronisch zieke intensief verzorgt. Dan is het
wel belangrijk dat je dit op het werk bespreekbaar maakt. Wanneer
je leidinggevende, HR-manager en eventueel je collega’s op de

S

Mantelzorg draait om het vinden van werk-privébalans

Je staat er niet  

In 2009 werd bij haar moeder van 91 ern-
stige osteoporose  ge constateerd. Er zijn di-
verse botjes in haar rug gebroken. Gevolg is
dat ze steeds fragieler en hulpbehoevender
wordt. Drien maakt gebruik van kortdurend
zorgverlof. Dat kan ze ook versnipperd op-
nemen en geeft haar overvolle dagen zo
wat meer lucht. Als er wat is, kan ze ge-
woon naar haar moeder toe.
“Alleen ’s morgens krijg ik hulp bij het was-
sen en aankleden van mijn moeder. Verder
verzorgen wij haar zelf, mijn zus en ik. Ik
maak haar ontbijt en ik zet medicatie, drin-
ken, de krant, telefoon en het alarm voor
haar klaar. Om 8.00 uur begint mijn werk.
Om 10.00 uur ga ik naar haar toe om
samen koffie te drinken, want ik werk vlak-
bij huis. Daarna ga ik weer aan het werk tot
12 uur en ben dan voor het middageten
weer bij mijn moeder. Van 13 uur tot 16.30
uur ben ik op kantoor en verzorg vervolgens
haar avondeten. ’s Avonds doe ik de huis-
houdelijke taken en breng ik mijn moeder
naar bed. 
Een collega attendeerde me erop dat ik als
mantelzorger aanspraak  kan maken op
zorgverlof. Ik wist niet precies wat dat was.
Ik vond dat mijn werkgever geen last
hoefde te hebben van het feit dat ik mijn

moeder verzorg. Toen kreeg ik een gesprek
met HR waarin me werd uitgelegd waar ik
recht op had en ben toch overstag gegaan.
Het is wel handig een paar extra vrije
dagen achter de hand te hebben. De verlof-
regeling geeft mij en mijn moeder een ge-
rust gevoel. Zowel thuis als op het werk.”
Peter Loenen, HR-manager van Vitelia:
“Onze bedrijfsfilosofie is: als wij goed zijn
voor het personeel dan zijn zij goed voor
ons. Dus als er iets op het thuisfront ge-

beurt van een van onze werknemers waar
hij of zij bij moet zijn, dan bieden we die
ruimte. Achteraf kijken we hoe we dat ad-
ministratief regelen. Samen zoeken we een
oplossing. Dat wordt gewaardeerd. We krij-
gen een heel positieve werkflow terug van
deze mensen. Dat zien we terug in hun ar-
beidsprestaties. Als de werkgever na zo’n
mantelzorgperiode een keer iets extra’s ver-
langt, dan zie je de welwillendheid om wat
terug te doen.”

Het verhaal van mantelzorger Drien Hendrix

Stel; je hebt een leuke baan en aan het eind 
van je werkdag wacht thuis een warm gezin.
Dan krijg je te horen dat je partner ongenees-
lijk ziek is en nog maar enkele maanden te
leven heeft. Je wereld staat stil. Uiteraard wil
je er zijn voor je geliefde en kinderen. Maar je
voelt ook de druk dat je je werkgever niet in
de steek kunt laten. Wat doe je dan? 
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    alleen voor

Kort nadat Sieps vrouw Annie genezen
was verklaard van borstkanker werd zij in
 oktober 2010 opnieuw ziek. Ze bleek zes
 tumoren in haar hersenen te hebben. De
verwachting was dat ze niet langer dan
een half jaar meer zou leven. 
“Dan stort je wereld in. Ik zag mijn vrouw
afglijden terwijl we nog zoveel plannen
hadden. Samen met de kinderen ver-
zorgde ik haar. Ze kon al snel niet meer
lopen, waardoor we de zorg overdag en 
’s nachts moesten uitbreiden. Ook trok ik
het niet meer om fulltime te werken en
lichtte mijn werkgever in over de situatie.
Met HR-adviseur Teikje de Vries heb ik
toen afgesproken dat ik kon werken op
therapeutische basis. Dat wil zeggen als
ik het trok, werkte ik een paar uur. Lukte
het niet dan was dat niet erg. Daar was ik
vrij in. Dat gaf rust. Zo kon ik met werk
mijn zinnen wat verzetten. In die tijd heb-
ben we als gezin en als stel veel gesprek-
ken gevoerd. Dat was heel fijn. Je gaat
heel diep. We hebben zelfs in die periode
nog ons 25-jarig huwelijk gevierd. Toen 
de pijn haar teveel werd, koos Annie er-
voor te stoppen met de behandelingen.
Ze wilde waardig afscheid nemen. Op 23
maart 2011 is ze ingeslapen, omringd door

ons. Al die tijd kregen we veel steun van
familie en vrienden. Vanuit de kerkge-
meenschap waar we bij horen was er
 altijd een luisterend oor. Ook nu nog. Ik
kijk terug op een heel zware maar zeker
ook rijke periode. Dat is nu anderhalf jaar
geleden, maar soms word ik nog over-
mand door verdriet. Na haar begrafenis
ben ik een maand vrij geweest en heb
toen langzamerhand het werk weer op-
gepakt. Intussen heb ik wat meer balans
gevonden tussen werk en prive.” 
Teikje de Vries, HR-adviseur Agrifirm
Plant: “Wij geven medewerkers de ruimte
om zorg met werk te combineren. Daar
zijn we flexibel in. We houden nauw con-
tact met mantelzorgende medewerkers.
Regelmatig zitten we met elkaar om de
tafel om de situatie te bespreken en kij-
ken we of we zaken moeten aanpassen.
Het is dus belangrijk dat medewerkers
open zijn naar hun leidinggevende en HR.
Alleen dan kunnen we helpen. We kijken
naar wat iemand aankan en waar be-
hoefte aan bestaat. We kunnen taken bij
collega’s onderbrengen of iemand (deels)
zorgverlof laten opnemen. Het is altijd
maatwerk, want het gaat om mensen.”

Wat zegt de cao voor de  graan be- 
en -verwerkende industrie?
(…) Cao-partijen vinden een goede balans
tussen verplichtingen op het werk en privé
(als mantelzorger) van belang en deze ba-
lans zou waar nodig onderwerp van gesprek
moeten zijn tussen werkgever en werkne-
mer. In dat gesprek komt aan de orde hoe de
werknemer invulling kan geven aan de com-
binatie van werk en mantelzorg. Voor oplos-
sing van eventuele knelpunten in een
dergelijke situatie zijn diverse instrumenten
en regelingen beschikbaar zoals (langdurig)
zorgverlof, aanpassing arbeidsduur, onbe-
taald verlof en ouderschapsverlof. Knelpun-
ten worden gemeld bij het secretariaat Cao
Fonds graanbe- en -verwerkende bedrijven. 

Het verhaal van mantelzorger Siep Fennema
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hoogte zijn van je thuissituatie, kunnen ze 
je helpen oplossingen te bedenken.
Teikje de Vries, HR-manager bij Agrifirm en
Peter Loenen, HR- manager bij Vitelia kun-
nen het niet genoeg benadrukken: loop niet
te lang door met je probleem maar leg het
op tafel. Soms kunnen werktijden worden
aangepast, of kun je meer thuis wer ken.
 Tenminste als je daar afspraken over maakt.

Toekomst
De verwachting is dat het aantal  mantel -
zorgers de komende jaren flink toeneemt.
 Tegelijk zal de druk toenemen die op de
schouders van mantelzorgers rust. Nu al
wordt steeds vaker van familieleden van
mensen in verzorgings- of verpleeghuizen
verwacht dat ze bijspringen als verzorgend
personeel het te druk heeft. 

Zorg je zelf al een tijd voor een
 dierbare?
Merk je dat je tegen je grenzen aanloopt?
Maak dan een afspraak met je  leiding -
gevende en/of HR-adviseur. Vertel wat er
aan de hand is en verzin samen oplossingen.
Ook kun je contact opnemen met Heleen
van Weele van Nevedi via 
vanweele@nevedi.nl. Heleen is namens de
cao-partijen aanspreekpunt voor vragen of
het melden van knelpunten als het gaat om
mantelzorg. 

Meer informatie
www.mezzo.nl

Teikje de Vries en Siep Fennema
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e werken
 verspreid over

heel Nederland vanuit zeven
fabrieken. Zelf ben ik verant-
woordelijk voor productie en
logistiek. We werken in vier-

ploegendiensten om de vraag van de klant zo goed mogelijk te ver-
werken. Roosters voor de ploegendiensten worden aan het begin
van het jaar gemaakt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. 
Dus ook voor de maand december. In de periode tussen Kerst en
Oud en Nieuw werken we door. Wel proberen we om op kerstavond
en oudjaarsavond de mensen vrij te houden. Dat lukt niet altijd.
Het kan zijn dat de vraag dermate groot is dat we door moeten.“

Respect
“Het is prettig als medewerkers ruim van tevoren
weten dat ze mogelijk tijdens de feestdagen moe-
ten werken. Wij hoeven daardoor niet op onze
knieën voor een goede bezetting aan het eind van
het jaar. Trouwens, ik heb sowieso groot respect
voor onze collega’s die in ploegendiensten wer-
ken, ook gedurende de rest van het jaar. Je werkt
op momenten dat je sociale omgeving vrij is, je
gezin moet zich erop aanpassen en je hebt een
ander slaapritme. Dat is allemaal niet niks.”

Cock van Putten werkt als Operator op de 
locatie van  Agrifirm Feed in Zwolle rond de 
 feest dagen gewoon door. Cock: “Omdat ik al 
zo lang in ploegendienst werk, heb ik er geen
moeite mee. Mijn instelling is: als er gewerkt
moet  worden, doe ik dat. De dieren moeten 
nu  eenmaal gevoed worden.”

Cock werkt met twee collega’s in een fabriek waar varkensvoer
wordt geproduceerd. “Ik bedien de maal-menglijn, mijn collega de
perslijn en een andere collega verzorgt hand-en spandiensten. Om
de werkdruk tijdens de feestdagen tot een minimum te beperken,
werken we het weekend ervoor alvast één of twee diensten extra.
Toch lukt dat niet altijd. Ikzelf heb daar niet zoveel problemen mee.
In eerste instantie gebeurt alles op vrijwillige basis. We doen het
samen als team, dat gevoel is erg sterk aanwezig.”

Thuissituatie
“Werken tijdens de feestdagen vergt wel overleg thuis. Mijn vrouw
is het in principe wel gewend dat de kans bestaat dat ik moet wer-
ken. Eerste Kerstdag ben ik er meestal wel, maar de tweede bij-
voorbeeld niet altijd. Als we dat van tevoren goed regelen, kunnen
we bijvoorbeeld familiebijeenkomsten’s ochtends of op een ander
moment doen, wanneer ik er wel ben. Dat verloopt in goede har-
monie.”

Sfeer
Thuis of op het werk tijdens de feestdagen: Cock is er eigenlijk niet
erg mee bezig. “Ik werk al 24 jaar in ploegendienst, wat betekent
dat ik sowieso een ander ritme heb dan de meeste mensen. Tijdens
de nachten is het altijd erg stil en rustig. Rond de kerstperiode is er

een kerstboom en wordt er wat te eten geregeld, soep of een lek-
kere gehaktbal. Dat is wel fijn. Maar ik ben vooral geconcentreerd
met mijn werk bezig. Op dat moment denk ik niet aan andere
mensen die thuis Kerst vieren. Het werk moet gewoon gedaan
worden, dat weet je als je bij Agrifirm werkt. Ik wil alleen nog wel
onderstrepen dat je het niet alleen kunt. Als team moet je sterk
zijn, anders red je het niet. ”

Agrifirm Feed zorgt jaarlijks met zo’n 800 medewerkers voor de productie van maar liefst 3,3 miljoen 

ton mengvoer. Om zo goed mogelijk aan de vraag van de klant te voldoen, werken ze bij productie in

vierploegendiensten. Binnen transport worden er in die drukke weken ook ‘s nacht auto’s ingezet. 

Ook tussen Kerst en Oud en Nieuw. Bijvoorbeeld in Zwolle door operator Cock van Putten. 

Manager Operations Erik Hoogenboom legt uit waarom het  waarborgen

van de continuïteit voor  Agrifirm zo belangrijk is.

Werken tijdens de feestdagen

“W

De dieren
eten gewoon door

Cock van Putten

Erik Hoogenboom



Was 2012 een topjaar 
of een jaar om snel te vergeten?
Paul: ”Een topjaar. Met mijn gezin loopt alles op rolletjes. 
Dat is een gezegende situatie.”
Marije: “2012 was een moeilijk jaar. Door de nieuwe economische
crisis kwam er een hause van faillissementen en reorganisaties. 
Ik heb dus veel tijd en energie gestopt in langdurige, stroperige
 trajecten om wel of niet een sociaal plan af te kunnen sluiten bij
verschillende werkgevers.” 
Johan: “Topjaar. Als hoofd opleidingen heb ik veel trainingen ge-
realiseerd. Denk hierbij aan de succesvolle trainingen ‘Communica-
tie op de werkvloer’ en de chauffeurstraining ‘Het nieuwe rijden’.”

Zijn je verwachtingen uitgekomen?
Paul: “Ik ben niet iemand die bij voorbaat veel concrete
 verwachtingen heeft.”
Marije: “Ik had verwacht dat ik me dit jaar zou richten op de
 verjonging van de FNV. Helaas is dit niet zo goed gelukt als ik me
had voorgenomen, door de hoeveelheid ‘gewoon’ vakbondswerk.”
Johan: “Jazeker. We willen als De Heus fors internationaal groeien
en daarvoor hebben we veel veevoedkundigen nodig in de toe-
komst. We zijn nu gestart met een traineeprogramma voor  af -
gestudeerde Wageningse academici. Het vorig jaar gestarte BBL-3
programma voor all-round operators in samenwerking met Helicon
bedrijfsopleidingen loopt goed. Volgend jaar willen we in septem-
ber starten met een tweede groep.”

Welke gebeurtenis uit 2012 herinner 
je je over 10 jaar nog?
Paul: ”Het einde van de wereld op 21 december! O nee, dat
kan ik me dan natuurlijk niet herinneren… Verder de hetze

tegen Lance Armstrong. Hij is en blijft in
mijn ogen een groot (sport)man.”

Marije: Er zijn dit jaar veel jonge,
enthousiaste, frisse en 
gedreven collega’s bijgeko-
men, boor devol ideeën over de
verjonging van de FNV. Het is heel 
 inspi rerend om een steeds 
grotere club jonge mensen

bij  elkaar te zien die 

-net als ik- inzien dat de vakbond niet oud en stoffig is, maar juist
relevant voor jongeren.”
Johan: “De aankondiging van de directie dat we de fabriek in
Maasbracht van Agrifirm hebben kunnen aankopen. Deze aankoop
is bedoeld om de productie over te nemen van de geplande sluiting
van de vestiging Den Bosch.”

Wat zijn je verwachtingen voor 2013?
Paul: “Ik heb zeer afwisselend werk, hopelijk blijft dat zo. Verdere
versteviging van de positie van Isidorus Mengvoeders in de markt
helpt daar uiteraard bij. Omzetstijging dus!”
Marije: “Ik heb goede hoop dat het ons zal lukken om de FNV 
een nieuw, moderner gezicht te geven en op volle kracht vooruit 
te gaan voor werkend Nederland. Aan de andere kant zal 2013
 opnieuw een zwaar jaar worden, als de economie blijft zoals hij is.”
Johan: “We blijven doorgaan met het aanbieden van trainingen
aan onze medewerkers, omdat De Heus meent dat vergroting 
van kennis en vaardigheden bijdraagt aan de ondersteuning van 
de klant.”

Waar kijk je in elk geval naar uit?
Paul: “Het kampioenschap van PSV, veel plezier maken 
en lekker leven.
Marije: “De definitieve oprichting van de nieuwe FNV. 
Dit wordt een historische dag, waarop de vakbeweging zichzelf 
opnieuw  uitvindt. En opnieuw hoop ik me te kunnen richten op 
de  verjonging van de FNV.”

Johan: “De opstart in januari van de  legmeel -
productie in Maasbracht en de daarop volgende

productie van vleeskuikenvoer in juni met de
compleet gere noveerde productielijnen.
Daarna zullen ook de
 medewerkers van die
vestiging worden
meegenomen in
ons bedrijfsoplei-
dingsplan.”

Terugblikken en vooruitkijken 
met Paul, Marije en Johan
De jaarwisseling is weer in zicht. Daarom kijken we met enkele mensen die in 2012 aan Werkvloer 

hebben meegewerkt terug én vooruit naar 2013. Hoe hebben bedrijfsadviseur Paul Peters van Isi dorus,

bestuurder Marije Ottervanger van FNV Bondgenoten en hoofd opleidingen Johan Rooijakkers van 

De Heus Voeders het afgelopen jaar beleefd? Zijn hun verwachtingen uitgekomen en hoe denken ze

dat 2013 gaat uitpakken?
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Dit is één van de belangrijkste lessen uit 

de cursus ‘preventiemedewerker’ volgens

 trainer Paul Bloemen en deelnemers

Wendy Holstvoogd en Jan Donkers. Alle
drie zijn ze erg  enthousiast over deze cursus

die eind oktober in Renkum plaatsvond.

endy en Jan zijn twee van de elf deelnemers aan de
 cursus. “Ik deed de cursus omdat ik de preventiebackup

ben van een collega”, vertelt Wendy, QA-medewerker bij Buteres-
sence in Zaandam. “De stof was boeiend, vooral dankzij de trainer.
Jan, bedrijfsleider bij De Heus Voeders in Ravenstein, wilde  hand -
reikingen om verder te kunnen met preventie binnen ‘zijn’ bedrijf.
“En die heb ik zeker gekregen”, bevestigt hij. Paul, trainer en advi-
seur Arbeid en Organisatie bij ArboVitale, geeft toe dat het onder-
werp preventie lastig kan zijn. “Maar het is mijn kracht mensen te
enthousiasmeren en ze te stimuleren om verder met preventie aan
de slag te gaan in hun organisatie.” 

Wettelijk gezien
Het cursusprogramma bestond uit een viertal onderdelen: arbo-
wetgeving, taken van de preventiemedewerker, cases en onveilige
situaties. In het eerste deel liet trainer Paul de cursisten  kennis -
maken met de Arbowet. Wendy: “Die wet laat veel ruimte voor
 interpretatie. Paul hielp ons inzien hoe je de regels kunt uitleggen.”
“En de essentie is simpel”, vult Paul aan. “De wet verplicht bedrij-
ven eenvoudigweg aandacht te hebben voor veilige arbeidsom-
standigheden en daarvoor moeten ze de deskundigheid in huis
hebben.” “Het is een belangrijke wet omdat het wel gaat over de
veiligheid van mensen”, stelt Jan. “Alleen zouden ze het in jip-en-
janneketaal moeten opschrijven, dan begrijpt iedereen het
 tenminste.” 

Een + een = beter
De taken van de preventiemedewerker staan omschreven in de
 Arbowet. Maar nergens staat dat-ie deze taken in zijn eentje moet
uitvoeren. Dat drukte Paul zijn cursisten op het hart. “Het is slim
om meer collega’s met verschillende specialismen uit meerdere
lagen van de organisatie bij het preventiebeleid te betrekken”,
aldus Paul. “Je hebt namelijk niet overal verstand van en je kunt
 elkaar scherp houden. Tegelijk vergroot je het draagvlak voor veilig
werken in de organisatie.” “Samen kom je tot betere oplossingen
voor een probleem. Zeker als je niet zelf degene bent die er dage-
lijks tegenaan loopt”, ervaart Jan. “Bovendien is het een fijn idee
dat je er niet alleen voor staat”, vindt Wendy. 

Groepsdynamiek
Paul: “Ik stimuleer altijd de onderlinge discussie in trainingen. 
Zo ook bij deze groep. Iedereen leverde goede bijdragen aan de
 bespreking van de cases en onveilige situaties. “Ik probeer over te
brengen dat het goed is een eigen visie op preventie te  ontwik -
kelen. Je weet prima waar je het over hebt. Dus heb ook het zelf-
vertrouwen om preventiezaken aanhangig te maken. Bijvoorbeeld
bij het management, als dat nodig is.” “Ondanks, of misschien juist
door de verschillende achtergronden kon je echt wat van elkaar
leren”, stelt Wendy. Jan: ”Ik heb vooral ook goed mijn oor te
 luisteren gelegd en veel nuttige dingen gehoord.”

Doel van de cursus
Het doel van de cursus is dat mensen kritisch gaan kijken naar de
werkomstandigheden in hun bedrijf. Dat ze letten op onveilige
 situaties en structureel gaan werken aan preventie”, vertelt Paul. 
Is hij daarin geslaagd? Wendy: “Het lijkt me goed om opnieuw naar
de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van mijn bedrijf te
 kijken, maar dan een stuk kritischer. Na de training heb ik het
 vermoeden dat er meer verbeterpunten te bedenken zijn dan die
we nu aanpakken.” Jan: “Ik heb ondertussen een aanpassing
 gepland in de mengvoederfabriek: een bijstort op hoogte in plaats
van op de grond, met een pallettruck erbij zodat je de zak niet
meer hoeft te tillen. En ik ga een preventiewerkgroep instellen”,
 besluit hij vastberaden.

W

Aandacht voor veilige arbeidsomstandigheden

Cursus preventiemedewerker

Preventie? Dat   
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doe je samen!

Wat kan een preventiemedewerker doen?
een RI&E (laten) maken waarin de veiligheidsrisico’s worden  omschreven;
verbeterpunten uit de RI&E oppakken. Denk hierbij aan het  verhelpen van 
wankele stellingen of het veiliger maken van rijroutes voor vorkheftrucks;
het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over goed tillen en het  gebruik 
van bescherming tegen stof of geluid;
het registreren en onderzoeken van ongevallen op en rondom de  
werkvloer;
het geven van advies aan management en OR.

Wendy Holstvoogd Jan Donkers

Paul Bloemen
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Aan het eind van het jaar nemen veel 
mensen de tijd om over hun werk en
loopbaan na te denken. Ben jij eigenlijk
nog happy met je baan? Of wil je in
2013 iets heel anders gaan doen? 
Dan kun je aanspraak maken op het
POB, Persoonlijk Opleidingsbudget. 
Frans van de Veen, bestuurder bij
CNV Vakmensen, roept je op om nu al
over een volgende stap na te denken:

ieuw voor medewerkers in de  dier -
voedersector is dat je nu een  op -

leiding kunt volgen om iets buiten je huidige
vak te doen. Per werknemer is een budget van
750 euro beschikbaar. Waarom? Omdat het
belangrijk is dat je jezelf blijft  ontwikkelen. 
En breed inzetbaar bent. En dat je bij een reor-
ganisatie makkelijker aan ander werk komt.
De arbeidsmarkt binnen de diervoedersector
verandert de komende jaren flink. Het is dus
zaak dat je gemotiveerd je werk kunt blijven
doen. Bij deze of bij een volgende werkgever.
In een vergelijkbare of heel andere functie.
Dus wil je al een tijdje een computer- of
 boekhoudcursus doen? Kijk je om je heen
voor een nieuwe baan? Of denk je er zelfs aan
je om te scholen tot bijvoorbeeld  kraam -
verzorgster, slijter, coach of sportmasseur?
Dan is dit je kans. 
Het POB is bedoeld als duwtje in de rug. 
Kost je opleiding meer dan 750 euro, dan
 betaal je de rest zelf bij. Ook is het zo dat je 

de opleiding buiten werktijd volgt. Het is
 tenslotte een investering in jezelf. Hier kun je
ook een loopbaanadviseur bij inschakelen.
Denk na  over je mogelijkheden en zorg actief
voor je eigen werkzekerheid. Grijp deze
 mogelijkheid.”

Frans is vakbondsbestuurder bij CNV  Vak -
mensen en heeft in de cao-onderhandelingen
namens CNV Vakmensen voorgesteld om
 afspraken te maken over het POB-budget.

Nadenken over een nieuwe stap tijdens de feestdagen

Wil ik nog eens 
wat anders gaan doen?

“N

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: 

079-368 70 17, werkvloer@hpa.agro.nl

FNV Bondgenoten: 

0495-43 31 73 (Nurettin Altundal) 

N.Altundal@bg.fnv.nl

CNV Vakmensen: 
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w.kampen@cnvvakmensen.nl

De Unie: 

0345-85 18 51 (Sjef Verheggen)

sjef.verheggen@unie.nl
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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.
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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. 
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Wat is POB?
Werknemers die onder de cao vallen, kunnen
aanspraak maken op een POB (persoonlijk
opleidingsbudget) van 750 euro voor niet-
functiegebonden scholing. Dit is een pilot
van twee jaar en is afgesproken in de nieuwe
cao die per 1 april 2012 van kracht is. Het POB
wordt gefinancierd met gelden vanuit het
Productschap Diervoeder en de sector. 
Scholing vindt plaats buiten werktijd.

Hoe vraag je het POB aan?
Stap 1: Je kiest een opleiding of cursus die
je wilt volgen.
Stap 2: Dit meld je bij je leidinggevende
of bij het cao-fonds voor de graanbe- en
verwerkende bedrijven (Postbus 1732,
3000 BS Rotterdam). 
Stap 3: Je voldoet aan de volgende regels:
de opleiding die je wilt volgen is arbeids-
marktgerelateerd (dus niet hobbymatig),
het hoort nu niet bij je huidige functie, je
wilt de opleiding daadwerkelijk gaan
doen, je bent werkzaam in de sector en
valt onder de cao, en je kunt een factuur
en/of bewijs van inschrijving overleggen.
Stap 4: Je ontvangt het budget (maxi-
maal 750 euro) en start met je opleiding.


