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u het productschap verdwijnt, neemt het Cao

Fonds verschillende taken over. ‘Een van die taken

is de productie van Werkvloer, het blad voor mede-

werkers in de mengvoederindustrie’, aldus Frans

die ook voorzitter is van het Cao Fonds. Werkvloer ligt vier-

maal per jaar in de kantines van de bedrijven. ‘We vinden het

heel belangrijk dat werknemers op de hoogte blijven van de

 ont wikkelingen die direct te maken hebben met hun werk,

hun sector.’ 

Graancao.nl
‘Aanvullend zal de nieuwe site van het Cao Fonds:

graancao.nl een steeds grotere rol gaan spelen. Ook vooral

voor werknemers binnen de sector’, vult Heleen, secretaris

van het Cao Fonds aan. ‘Je vindt hier onder andere het sec-

tornieuws, de cao en de arbocatalogus. Net als formulieren

die je nodig hebt voor het aanvragen van financiële onder-

steuning voor het  volgen van een opleiding. Die formulieren

kun je downloaden, invullen en opsturen naar het fonds.

 Vervolgens beoordelen Frans en ik de aanvragen en koppelen

we terug of een verzoek al dan niet wordt toegewezen.’

Loopbaanadviseur
Als werknemer kun je ook bij het Cao Fonds aan-

kloppen als je verder wilt groeien in je functie of

eraan denkt om iets totaal anders te gaan doen.

Frans: ‘Je kunt hiervoor een  erkend  loopbaan -

adviseur inschakelen. Vervolgens kun je aanspraak

maken op een maximale vergoeding van 750 euro.

Die  tegemoet koming vraag je via je werkgever aan

bij het Cao Fonds, dat dit uiteindelijk betaalt.’

Hoe zit dat dan?
Wanneer een cao wordt afgesloten, dan maken vertegen-

woordigers van werknemers en werkgevers afspraken over

 arbeidsvoorwaarden. ‘We hebben op dat moment nog niet

gesproken over het geld dat met het nakomen van die  af-

  s praken gemoeid gaat’, legt Frans uit. ‘Daar is een Cao Fonds

voor nodig.’ 

‘Omdat na 2014 de gelden van het productschap vervallen,

 zullen we in de cao onderhandelingen moeten afspreken dat

we als Cao Fonds zelf kunnen gaan hef-

fen’, vervolgt Heleen. ‘De bedoeling is dat

werkgevers hier, bijvoorbeeld naar grootte

van het bedrijf, het aantal medewerkers

dat onder de cao valt of de cao-loonsom,

jaarlijks een (procentuele) bijdrage storten.

Hoe we die heffing precies gaan realise-

ren, is nu nog onzeker. Daar zal het in de

komende cao-onderhandelingen ook over

gaan.’ Frans: ‘Hiervan worden dan zaken

als employability, scholing en mogelijke nieuwe projecten en

activiteiten van  bekostigd.’

Andere taken
‘Andere zaken op het gebied van arbeid die met behulp van

het Cao Fonds doorgaan en worden bekostigd zijn de RI&E,

 arbocatalogus, EVC-trajecten en het stimuleren van duurzame

inzetbaarheid’, somt Frans op. ‘Het Cao Fonds zorgt voor een

financiële tegemoetkoming. Dat deden we al, maar dat kun-

nen we nu nog efficiënter doen en verder uitbreiden. Verder

willen we dat mensen niet alleen veilig en stof- en geluidshin-

dervrij hun werk kunnen doen, maar ook gemotiveerd en in

goede gezondheid. Daarom stimuleren we mantelzorg en het

plaatsen van Wajongers. Deze aspecten vormen vervolgens

de basis van nieuwe arbeidsvoorwaardenbesprekingen.’

Zichtbaarheid
De komende tijd gaat het Cao Fonds heel hard werken aan

haar zichtbaarheid en profilering. De site, die nu al live is, zal

een belangrijke rol gaan spelen als het gaat om de informatie-

voorziening. Hou graancao.nl dus in de gaten!

De productschappen worden opgeheven, dat weet je al. Maar weet 

je ook dat het Cao Fonds het maken van Werkvloer en zaken op het

gebied van scholing en employability overneemt? Wat betekent dat

 concreet voor jou als medewerker in deze sector? Frans van de Veen 

van CNV Vakmensen en Heleen van Weele van Nevedi leggen het uit. 

Wat doet het CAO Fonds    

N
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op de hoogte blijven’



    nu precies voor jou?
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Weet je dat…

• je op de site graancao.nl sectornieuws vindt 

en  informatie over onder andere de cao? 

• hier ook formulieren staan voor het aanvragen 

van  financiële tegemoetkomingen wanneer je 

een  opleiding wilt volgen?

• je niet eerst toestemming van je werkgever hoeft 

te vragen als je een financiële tegemoetkoming 

wilt om een opleiding te volgen om je externe

 arbeidsmarkt positie te verbeteren? 

• je het Cao Fonds kunt mailen via info@graancao.nl

of bellen op 010 – 243 0301 als je vragen hebt?

• je ook Werkvloer in de gaten moet houden? 

Hierin vind je achtergrondinformatie over werken 

in jouw sector.

Wat is het Cao Fonds?

In het bestuur van het Cao Fonds zitten zes mensen,

bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbon-

den en van werkgevers. Het Cao Fonds is geen los-

staand, onafhankelĳk orgaan. Het is er ten dienste

van de sector, dus de werkgevers en de werkne-

mers. De activiteiten van het fonds zĳn gericht op

het ondersteunen van arbeid in de sector.

Afb. links: de Werkvloer in een nieuw jasje. 

Afb. boven: de nieuwe website van het CAO Fonds Graanbe- 

en  Verwerkende Bedrijven.

Foto onder: Heleen van Weele en Frans van de Veen

   
   

   



Wie? 
Fedor Oosterlaken

Functie?
Teamleider Productie en Magazĳn bĳ Arie Blok

En ook?
Sergeant-majoor en Stafonderofficier Opleidingen
bĳ het Korps Nationale Reserve (Natres)

Waarom de combinatie van deze 
twee banen?  
‘Mijn militaire diensttijd was geweldig. Na een aantal

jaren miste ik dan ook het groene pak. Maar omdat ik

twee opgroeiende dochters heb, wilde ik geen beroeps-

militair worden. Toevallig zag ik een advertentie voor de

Nationale Reserve in de krant, ging naar een open avond

en meldde me meteen aan. Natuurlijk is het combineren

van twee banen een gepuzzel met de tijd. Maar nu heb

ik wel het beste van twee werelden.’

Wat doet het korps Nationale  Reserve?
‘Mijn collega’s en ik worden ingezet bij evenementen als

Prinsjesdag en de Dodenherdenking. Maar ik mocht bij-

voorbeeld ook aan de slag bij het bezoek van president

Bush aan Nederland en ik werd ingezet na de aanslagen

van 11 september. Verder ging ik naar Kreta om beroeps-

collega’s, die in Afghanistan dienden, te begeleiden bij

hun terugkeer in de maatschappij. Heel bijzonder om 

te doen. Ik ben er trots op dat ik als reservist mag  bij -

dragen aan een betere krijgsmacht en een veiliger

 Nederland.’

In hoeverre wordt bij Arie Blok  rekening
gehouden met jouw werk bij Defensie?
‘Bij Arie Blok wordt flexibel omgegaan met mijn  andere

baan. Hoewel mijn werk voor defensie vaak ’s avonds en

in het weekend is, moet ik voor  bij zondere gevallen wel

eens vrij nemen. Zoals voor de nucleaire top in Den

Haag. Dat is geen probleem. En bovendien zien ze bij

Arie Blok ook de voordelen van mijn werk bij Defensie.

Want als reservist leer ik als militair leiding te geven én

te  krijgen. En weet ik hoe ik in teamverband moet

 werken. Die vaardigheden kan ik ook weer inzetten 

bij Arie Blok.’

Trots op

‘Het beste van 
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e checklist is onderdeel van het dienstenmodel dat
 Nevedi momenteel opricht (zie kader).  ‘Hiermee bren-
gen we de huidige omstandigheden in kaart op basis

van onder andere wet- en regelgeving’, stelt Manou. ‘Uit dit ge-
sprek volgt een advies en kunnen we afspreken welke zaken de
komende jaren worden aangepakt en hoe. Het kan daarbij gaan
om het aanstellen van preventiemedewerkers, het opstellen van
een RI&E of het informeren van werknemers over veilig werken.’

Prioriteit
‘Om te kijken of de plannen ook daadwerkelijk zijn opgepakt, be-
zoeken we de bedrijven vervolgens eens per (half) jaar en lopen
dan het lijstje langs’, vervolgt Manou. ‘Niet als controle, maar als
ondersteuning. Want bij veel bedrijven heeft het bevorderen van
goede arbeidsomstandigheden,  naast alle
andere werkzaamheden, minder aandacht.
Bij (middel)grote bedrijven is wel vaak ie-

mand die zich focust op arbeidsomstandigheden. Maar ook in
die situatie zijn er altijd onderwerpen die aandacht behoeven.’

Voor werkgevers én werknemers
Manou: ‘Nevedi vindt het belangrijk dat de arbeidsomstandighe-
den voor werknemers in de hele sector optimaal zijn. We hebben
inmiddels een pilot gehouden rondom de checklist. Van een aan-
tal bedrijven hebben we al goede feedback teruggekregen. Alle
informatie die we krijgen, willen we verzamelen, want veel be-
drijven lopen tegen dezelfde problemen aan. En als er bij het ene
bedrijf een goede oplossing wordt gevonden, kunnen we die ook
gebruiken voor andere bedrijven. Organisaties kunnen dus ook
veel van elkaar leren. Zo tillen we goed werkgeverschap naar een
hoger niveau.’

Goed werkgeverschap richt zich op een positieve werkbeleving door werknemers op het gebied van 
werkzaamheden, de arbeidsomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden. Ten aanzien van
 arbeidsomstandigheden weet iedereen dat dit belangrijk is. Als werknemer wil je immers zo lang
 mogelijk fit en gezond blijven. Ook werkgevers hebben daar belang bij. Toch ontbreekt het hen soms
aan middelen en tijd om zich hier mee bezig te houden. Nevedi bedacht hiervoor een oplossing en
 ontwikkelde de checklist Goed werkgeverschap gericht op arbeidsomstandigheden. ‘De lijst is een
 eenvoudig hulpmiddel om de arbeidsomstandigheden van een bedrijf in kaart te brengen’, zegt
Manou de Brouwer, adviseur arbeid en werkomgeving bij Nevedi.

Voor werknemers én werkgevers

Checklist ‘goed werkgeverschap’ 
in dienstenprogramma Nevedi

‘Zo tillen we goed
werkgeverschap naar

een hoger niveau’

D
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Werken aan blinde vlekken

Martin Hoogenboom van De Samenwerking deed al mee
aan een pilot van de checklist. ‘Wij zijn als bedrijf behoor-
lijk actief als het gaat over veilig werken. Maar ik realiseer
me ook dat er blinde vlekken zijn. Samen met Manou heb-
ben we alle punten in de checklist nagelopen. Dan zie je
welke zaken extra aandacht verdienen of die je nog op
moet pakken. De meerwaarde van een adviseur hierbij is
dat ze niet zomaar akkoord gaat met een simpel ja of nee.
Ze vraagt door op hoe je de zaken daadwerkelijk geregeld
hebt. Hierdoor ontstaat een nuttig gesprek en krijg je,
dankzij haar ervaring, ook slimme oplossingen en een
 helder antwoord op vragen.’

oh zit
dat zo

Manou de Brouwer, adviseur arbeid 
en werkomgeving van Nevedi komt

 regelmatig bij diervoederbedrijven over 
de vloer. In deze rubriek stipt ze zaken 

aan waar ze zoal tegenaan loopt.

Waar ligt het  
bedrijfsregister?

tel, er ontstaat brand binnen je bedrijf. Hoe
weten medewerkers en hulpdiensten dan of
er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, waar die

liggen en in welke hoeveelheden? Dit hoort allemaal
te staan in het zogeheten bedrijfsregister.

Manou: ‘Elk bedrijf is verplicht een bedrijfsregister te
hebben. De bedoeling ervan is dat medewerkers weten
met welke, mogelijk gevaarlijke, stoffen ze werken. 
En wat zij of de hulpdiensten moeten doen bij cala  mi-
teiten. Bij mijn bedrijfsbezoeken controleer ik onder
 andere of er een bedrijfsregister is en of deze op een
logische plaats ligt. En dat is lang niet altijd het geval,
constateer ik. Zo was ik pas bij een onderneming waar
het register bij de gevaarlijke stoffen zelf lag. Bij een
andere organisatie stond het op de computer van een
medewerker. Ook niet handig, want bij een brand ren

je niet naar binnen om deze lijst even op te halen.
Daarop heb ik bij andere bedrijven gevraagd waar zij
hun bedrijfsregister bewaren. Een bedrijf bleek het
 register bij de brandweer te hebben ondergebracht.
Dat kan ook een mogelijkheid zijn en gebeurt wel
meer in kleinere plaatsen. Ook vertelde iemand van
een andere onderneming dat het bedrijfsregister in
een koker aan het buitenhek is vastgemaakt. Hier 
kan iedereen bij, mocht er iets gebeuren. Er zijn dus
 eenvoudige oplossingen te bedenken. Wij helpen
 bedrijven graag om te kijken naar de meest logische
vindplaats.’

S

‘Bij een brand ren je niet
naar binnen om deze lijst

even op te halen’

Goed werkgeverschap volgens 
Henk Flipsen

Goed werkgeverschap maakt onderdeel uit van de dienst-
verlening die Nevedi in de toekomst aan (niet-)leden aan-
biedt. Henk Flipsen, directeur Nevedi: ‘We streven er als
brancheorganisatie naar onze dienstverlening aan te bie-
den als een service BV. Dit betekent dat bedrijven niet ver-
plicht zijn er gebruik van te maken. Onze voornaamste
zorg is dat organisaties hun zaken goed op orde hebben.
Als dat niet zo is, of ze willen het laten controleren, dan
kunnen ze Nevedi inschakelen. Het gaat daarbij om zaken
die te maken hebben met arbeidsomstandigheden zoals
veilig werken, het beperken van geluidshinder, maar zeker
óók om verplichtingen vanuit de Cao Graanbe- en verwer-
kende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan invoering van de
ORBA-systematiek, aanstelling van Wajongers, de RI&E of
Erkenning Verworven Competenties (EVC). Het uitwerken
van een arbo catalogus voor onze sector geschiedt op ver-
zoek van cao-partijen en bevat zaken waar de inspectie
SZW zich op baseert.  Zaken dus die in de cao zijn vastge-
legd en die goed geregeld moeten zijn bij alle bedrijven
die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Naast de
arbo-gerelateerde onderwerpen waar Manou zich nu
vooral op richt, zal de dienstverlening zich in de loop van
dit jaar dus ook richten op de cao-onderwerpen. Hoe dit
precies zal worden ingericht, is momenteel nog onder-
werp van gesprek binnen de stichting Cao Fonds die hier-
over gaat. 
Waarom nu deze dienstverlening? Sommige bedrijven zijn
gewoonweg te klein om dit zelf op te pakken. Maar er zijn
ook bedrijven waar onvoldoende kennis is. Die bedrijven
proberen we door middel van onze diensten te ontzorgen.
Uiteraard doen we dit tegen zo laag mogelijke kosten.
Waar nodig zullen we prefered suppliers inzetten ter on-
dersteuning. Via collectieve afspraken proberen we een
voordelig dienstenpakket voor bedrijven uit te werken.
Natuurlijk moet het altijd een vrije keuze voor bedrijven
blijven met wie ze afspraken maken. Het gaat er  uitein -
delijk om dat alle bedrijven hun goed werkgeverschap 
ook inhoud kunnen geven. Dat is in het belang van zowel
de werkgever als ook de werknemers.’

Het dienstenpakket ‘goed werkgeverschap’ is op dit  mo -
ment nog in voorbereiding. Naar verwachting zal in mei
2014 meer informatie hierover te vinden zijn op de
 website van Nevedi
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Het aantal mensen met een tijdelijk arbeidscontract 
is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Maar  flex -
werkers hebben nauwelijks ontslagbescherming en
vangen de eerste klappen op als het economisch tegen
zit. Daarom wil het kabinet de flexwet, oftewel de Wet
Werk en zekerheid aanpassen in het voordeel 
van deze werknemers. 

Wat je moet weten over de
Wet Werk en Zekerheid

p dit moment is het zo dat flex-
werkers na een tijdelijk contract
nauwelijks nog een contract

voor onbepaalde tijd krijgen. Omdat zij
geen inkomenszekerheid hebben, is het
huren of kopen van een huis een stuk
moeilijker voor ze. Daarbij zijn werkgevers
minder geneigd om flexwerkers  oplei -
 ding en te laten volgen. Maar daar komt
waarschijnlijk verandering in.

Eerder een vast contract
Vanaf 1 juli 2014 gelden strengere regels
voor nul-urencontracten en min-maxcon-
tracten. Dat betekent dat werkgevers na
zes maanden alleen nog via de cao en al-
leen voor incidenteel werk dit soort con-
tracten mogen afsluiten. Het aanbieden
van een lange reeks van tijdelijke contrac-
ten voor structureel werk is volgens het
wetsvoorstel na 1 juli 2014 niet meer mo-
gelijk. Dat betekent dat werkgevers na
maximaal drie tijdelijke contracten in
twee jaar tijd medewerkers een vast
dienstverband moeten aanbieden. 

Tussenpoos
Nu nog mag een werkgever een werkne-
mer die drie maanden niet voor hem
heeft gewerkt, opnieuw drie tijdelijke con-
tracten aanbieden. Die termijn wordt ver-
lengd naar zes maanden. Deze zogeheten
tussenpoostermijn mag niet in de cao
worden aangepast.

Geen proeftijd
Verder wordt de proeftijd bij een tijdelijk
contract van maximaal een half jaar ver-

boden. Wil een werkgever dit
per se wel, dan moet het aan te
bieden contract dus langer dan
een half jaar zijn. 

Uitzendwerk 
De inkomenspositie van uit-
zendkrachten verbetert door-
dat zij na 78 gewerkte weken
recht hebben op een tijdelijk
contract. Die wekentermijn was
onbegrensd.

Aanzegtermijn 
Omdat arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd altijd ‘van
rechtswege’ eindigen, hoeven
werkgevers niet op te zeggen.
Toch zou het goed zijn als een
werknemer eerder duidelijk-
heid krijgt  over al dan niet ver-
lengen van het contract.
Daarom is voorgesteld om bij
afloop van tijdelijke contracten
van zes maanden of langer een
wettelijke aanzegtermijn van
één maand op te nemen. Die
aanzegtermijn geldt niet voor
uitzendwerk.

Wil je meer weten? 
Bel dan met FNV, CNV of 
De Unie. Zie de  telefoon -
nummers in het colofon. 
Of bekijk de site 
www.rijksoverheid.nl

O

Colofon
WERKVLOER
De Werkvloer is een uitgave van het Cao Fonds 
Graanbe- en verwerkende Bedrijven. Het Cao Fonds
Graanbe- en verwerkende Bedrijven is eind 2011
 opgericht door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen,
De Unie en Nevedi. De Werkvloer wordt sinds 2003
uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar. U kunt de
Werkvloer digitaal ontvangen, stuur een e-mail naar
de redactie van Werkvloer via: info@graancao.nl. De
volgende editie zal dan digitaal verstuurd worden.

Redactie
De redactie bestaat uit Nurettin Altundal, 
Frans van de Veen, Sjef Verheggen, Heleen van
Weele en Manou de Brouwer. Suggesties en ideeën
voor de Werkvloer kunt u per e-mail sturen naar:
info@graancao.nl of via telefoonnummer: 
010 243 03 01. Ook voor vragen kunt u contact
 opnemen met de redactie van de Werkvloer. 

Nurettin Altundal, FNV Bondgenoten, 
0495 43 31 58, n.altundal@bg.fnv.nl

Frans van de Veen, CNV Vakmensen, 
076 572 46 70, f.veen@cnvvakmensen.nl

Sjef Verheggen, De Unie, 
06 52 52 20 59, sjef.verheggen@unie.nl 

Heleen van Weele, Nevedi, 
010 243 03 01, vanweele@nevedi.nl 
Manou de Brouwer, Nevedi, 
010 243 03 01, debrouwer@nevedi.nl   
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