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En we zijn ook niet de enige vakbeweging die in deze 
richting denkt en werkt.

In 2019 heeft het sterk op de FNV gerichte wetenschap-
pelijk bureau voor de vakbeweging een serie bijeen-
komsten gehouden onder het motto: “Goede tijden, 
slechte tijden; De toekomst van de vakbeweging.” Cen-
traal stond de vraag of er een toekomst is voor die vak-
beweging en dus ook hoe die er dan uit kan zien. Ik ben 
naar het grootste deel van de bijeenkomsten geweest 
en heb nu zowel een buitenlands als een historisch 
perspectief waarin die toekomst kan worden geplaatst. 
Ik zal een paar invalshoeken nader toelichten.

Allereerst een conclusie: Als je goed zichtbaar bent ge-
durende een langere periode en je wint het vertrouwen 
van mensen, doordat je ze echt helpt, dan neemt het le-
dental sterk toe. Het begint vaak met contactpersonen 
of actieve leden en zo nu en dan een onderhandelaar 
die hen ondersteunt, maar als het ledental erg gegroeid 
is, kun je ook vaker met een vaste kracht daar aanwezig 
zijn. De FNV probeert dit op punten waar ze veel leden 
hebben en waar dit vaak goed lukt, terwijl het veel 
meer voorbereiding en een lange adem vergt als je van 
de grond af aan moet opbouwen. Dit laatste noemen ze 

 oen ik begon met het maken van deze bijdrage 
 sloeg de regen met grote kracht op het raam 
boven mijn hoofd. En nu schijnt de zon door datzelfde 
raam naar binnen. Ik merk dat ik me dan vrolijker en 
beter voel en realiseer me dat het zo snel kan gaan.

Begin 2019 zaten we nog helemaal in de nasleep van 
het Youniun experiment, dat in oktober 2018 was ge-
stopt. Er was nog veel onzekerheid en er waren mensen 
die na het stoppen van Youniun uiteindelijk niet verder 
wilden als bestuurder of ledenraadslid van de VHP2. We 
hebben dan ook afscheid moeten nemen van een aantal 
teleurgestelde leden die zich vaak lang hadden ingezet 
voor de vereniging. Hoewel het onvermijdelijk was, blijft 
het toch jammer dat een op groei ingezet experiment 
op zo’n manier moest aflopen. Gelukkig is ondertussen 
de zon gaan schijnen.

Elders in deze nieuwsbrief leest u uitgebreid over het nu 
opgestarte project Kameleon. Dit keer is het ons bureau 
dat de leiding neemt en door een andere manier van 
werken zal proberen om op die punten, waar we moge-
lijkheden tot groei zien, ook groei van de vereniging te 
realiseren. Is dat een gelopen race? Zeker niet. Het gaat 
hier om inspanning, niet op een resultaatverplichting. 

T
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“organizing” en dat is een veel onzekerdere weg. 

Een tweede punt is eigenlijk een open deur: Nieuwe 
leden komen alleen als je echt iets te bieden hebt. In 
landen om ons heen heeft de vakbeweging vaak de mo-
gelijkheid om aan hun leden iets extra te bieden. Lokale 
hulp bij problemen, de aanvraag van een uitkering bij 
ontslag regelen of een volledige introductie op de werk-
plek. Met name in België leidt dit tot een gemiddeld 
zeer hoge organisatiegraad. Maar ook daar is het veel 
gemakkelijker mensen te strikken dan om ze te behou-
den als lid. Dat laatste is ook de ervaring in Nederland, 
waar slechts een op de vijf nieuwe leden langer lid blijft.

Als derde punt zou ik willen noemen: je bereikt de leden 
alleen als je ook echt naar ze luistert. Dat betekent ook, 
dat je alleen iets aan hen kan bieden als je weet wat 
leeft en wat er dus een wezenlijke verbetering van hun 
situatie kan zijn. 

In de uitwerking van Kameleon binnen de VHP2 zullen 
we in 2020 juist deze aspecten moeten uitwerken. 
Daar waar dat kan leiden tot groei zullen we zichtbaar 
willen zijn, met vaste contactpersonen die een duidelijk 
verhaal over de VHP2 willen uitdragen. Die zullen on-
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Hans van Sprang, bestuursvoorzitter VHP2:

Als je goed zichtbaar bent 

gedurende een langere periode en 

je wint het vertrouwen van mensen, 

doordat je ze echt helpt, dan 

neemt het ledental sterk toe. Het 

begint vaak met contactpersonen 

of actieve leden en zo nu en dan 

een onderhandelaar die hen 

ondersteunt, maar als het ledental 

erg gegroeid is, kun je ook vaker 

met een vaste kracht daar aanwezig 

zijn.

dersteund worden door medewerkers van het bureau. 
Samen met potentiële leden moet dan duidelijk worden 
welke vragen en behoeften er leven en hoe we als VHP2 
daarop kunnen inspringen. Waar mogelijk zullen we dan 
proberen om, als dat kan bijdragen, in overleg met de 
werkgever te komen tot een verbetering van de situatie. 
Mensen weten vaak zelf het beste wat helpt om uit een 
moeilijke situatie te komen, beter dan de baas van hun 
baas!

Door te proberen op te bouwen van onderaf gaat de 
VHP2 in 2020 door op de gekozen weg van groei, maar 
nu bescheiden organische groei. Tevens hebben we er-
voor gekozen om 2019 met Synergo-vhp te kijken naar 
de beste manier om de samenwerking te continueren 
die al een aantal jaren geleden was opgestart. Oor-
spronkelijk was het doel een fusie van de verenigingen, 
maar na een aantal jaren van goede samenwerking 
blijkt dat Synergo de eigen identiteit graag wil behou-
den en hun manier van vormgeven aan ledencontacten 
belangrijk vindt. Als VHP2 hebben we daarom met 
Synergo-vhp een langjarig contract gesloten waarbij wij 
voor hen de collectieve en individuele dienstverlening 
doen tegen een adequate vergoeding. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om personele planning voor langere tijd 
te doen en geeft hen de mogelijkheid om in de komen-
de jaren hun eigen koers te blijven varen.

Terugkijkend hebben we in 2019 de VHP2 weer op de rit 
zien komen. Het is met name de veerkracht van de bu-
reauorganisatie die dit heeft laten gebeuren. Ik wil hen 
daar op deze manier nog eens extra voor bedanken. 
Ook het feit dat Jörg Sauer heeft aangegeven, dat hij 
weer als onderhandelaar en adviseur wil bijdragen aan 
dit proces en dat Casper Vaandrager daarna tijdelijk het 
directeurschap heeft overgenomen, past in de manier 
waarop het bureau haar rol in de vereniging invult. Het 
bestuur heeft hiervoor veel respect. 

Op deze basis kunnen we dan ook met veel vertrouwen 
het jaar 2020 in. Ik ga geen voorspellingen doen van 
een grootse toekomst of van een buitenaardse groei. 
We blijven voorlopig gewoon VHP2, we blijven de men-
selijke maat en het directe contact hoog in het vaandel 
houden en we zullen de inspanning van leden nodig 
hebben om in de komende jaren rustig te gaan groeien.
Namens het VHP2 bestuur wens ik u allemaal een goed 
2020 toe. <

Hans van Sprang
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 oor het bureau van de VHP2 was 2019 een bewo- 
 gen jaar als gevolg van een aantal personele 
wisselingen. Daarnaast nam Jörg Sauer een stapje 
terug als directeur en mocht ik hem vanaf 1 september 
dit jaar vervangen.

Ondanks deze veranderingen zijn wij er met zijn allen  
in geslaagd om niet alleen de rust te bewaren maar 
ook stappen te maken. Kameleon, het project om meer 
leden aan ons te binden, ligt op schema. De samenwer-
king met onze zusterorganisatie Synergo is verlengd 
met vijf jaar. De personele bezetting op het bureau is 
weer op orde met de indiensttreding van Frans Wester-
man en de verlenging van het contract met onze jurist 
Monique Bredo.

Uiteraard zijn we ook niet vergeten om de belangen 
van onze leden te behartigen. Ruim 125 leden hebben 
gebruik gemaakt van onze juridische dienst. Ook in de 
collectieve dienstverlening hebben we ons weer bewe-
zen. We zijn weliswaar een relatief kleine vakorganisa-
tie maar we zitten bij tal van mooie bedrijven aan tafel 
zoals: Philips, Signify, KPN, ASML, DSM, NXP, Stork en 
Fokker. Cao’s zijn onder andere afgesloten bij Philips en 
de Metalektro en daar zijn afspraken gemaakt die zon-
der de VHP2 niet afgesloten zouden zijn. Een voorbeeld 
daarvan zijn de rechtvaardige beloningsverhoudingen 
bij Philips. Het was de VHP2 die heeft voorgesteld dat  
de kloof in de bestaande beloningsverhoudingen tussen 
de CAO-populatie en de hogere echelons bij Philips niet 

groter mocht worden. Philips heeft dit uitgangspunt 
onderschreven. In de preambule van de nieuwe CAO is 
de volgende tekst opgenomen:

“Philips heeft als doel om een fair en consistent belo-
ningsbeleid te voeren in de gehele organisatie, waarbij 
zowel de interne beloningsverhoudingen als de maat-
schappelijk ontwikkelingen in acht worden genomen. 
Philips zal de vakorganisaties gedurende de looptijd 
van de CAO dezelfde informatie over de (top)beloningen 
verstrekken als de informatie die zij op grond van de 
WOR verplicht is aan de ondernemingsraad te verstrek-
ken.”

Kortom: er is in 2019 onder lastige omstandigheden 
door het bureau hard gewerkt aan de belangenbeharti-
ging van onze leden en er ligt een gezonde basis voor 
2020. Dit maakt mij een trotse directeur! <

Casper Vaandrager

V

Trotse    
directeur!
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 Bedrijvennieuws          

Bij Signify is een onderhandelingsresultaat bereikt over 
een Cao met een looptijd van 1-8-2019 tot 1-9-2020. De 
voorlopige tussenstand (begin december 2019) is dat de 
VHP2-leden en de leden van de Unie hebben ingestemd 
met het resultaat en dat de leden van FNV en CNV het 
resultaat hebben verworpen. De bal ligt nu bij Signify 
om aan te geven of er nog ruimte is om verder te onder-
handelen.

Salarisverhoging
Het resultaat houdt in een salarisverhoging van 3,5 % 
met een looptijd van 13 maanden. Deze verhoging ligt 
(iets) lager dan de verhogingen die de VHP2 bij Philips 
en NXP  en in de Metalektro heeft afgesproken. 

Werkafspraken
Met Signify zijn ook afspraken gemaakt om voor 
werknemers belangrijke onderwerpen in de aankomen-
de Cao-periode nader uit te werken. Voorbeelden van 
onderwerpen zijn:
• Beloningsverhoudingen (Cao populatie / hogere 
 echelons) 
• Duurzame inzetbaarheid 
• Generatiepact 
• Vrijwillige demotie / carrièrewendingen 
• Mantelzorg 
• Financieel advies 
• Werken aan zichtbaarheid vakorganisaties,  
 vakbondsfaciliteiten  <

Bij Philips is een Cao afgesloten met een looptijd van 
1-11-2019 tot 1-11-2020.

Salarisverhoging
De salarisverhoging bij Philips is komend jaar 3,4 %. 
Deze verhoging past in de lijn van de verhogingen die 
de VHP2 in de Metalektro en bij NXP heeft afgesproken. 
Deze verhoging komt niet uit de lucht vallen maar is 
door het goede werk van vakorganisaties gerealiseerd. 
Daarbovenop krijgen alle werknemers bij Philips 5 we-
ken welzijnsverlof eens in de 5 jaar. Een mooie afspraak 
die mensen de ruimte geeft om bij te tanken en die ook 
meer dan 2 % per jaar kost. Het totaalpakket bij Philips 
is dus zelfs 5,4 % waard!  

Bonusregeling
De VHP2 pleit namens haar leden al heel lang voor een 
transparante winstdelingsregeling bij Philips. Tot voor 
kort hield Philips vast aan haar eigen beleid maar sinds 
uit een survey onder alle werknemers is gebleken dat 
de huidige variabele salarisregeling niet goed bij de 
wensen van werknemers aansluit is Philips bereid om 
hierover in gesprek te gaan. Er is dan ook in de Cao 
afgesproken dat gedurende de looptijd van de CAO een 
gezamenlijke studie wordt verricht naar de mogelijkhe-
den om de variabel salarisregeling aan te passen. 

Rechtvaardige beloningsverhoudingen
De VHP2 stelde voor dat de kloof in de bestaande 
beloningsverhoudingen tussen de CAO-populatie en 
de hogere echelons niet groter mag worden. Philips is 
gevraagd dit uitgangspunt te onderschrijven. >
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Door Jörg Sauer en Casper Vaandrager
Reageren? Mail ons gerust op: info@vhp2.nl

In de preambule van de CAO is de volgende tekst opge-
nomen:

"Philips heeft als doel om een fair en consistent belo-
ningsbeleid te voeren in de gehele organisatie, waarbij zo-
wel de interne beloningsverhoudingen als de maatschap-
pelijk ontwikkelingen in acht worden genomen. Philips 
zal de vakorganisaties gedurende de looptijd van de CAO 
dezelfde informatie over de (top)beloningen verstrekken 
als de informatie die zij op grond van de WOR verplicht is 
aan de ondernemingsraad te verstrekken."

Persoonlijk ontwikkelbudget
De VHP2 heeft gepleit voor het vaststellen van een 
collectief ontwikkelbudget voor niet werk gerelateerde 
opleidingen om de duurzame inzetbaarheid te verho-
gen. Afgesproken is dat in het jaar 2020 een experiment 
wordt uitgevoerd voor een Persoonlijk Opleidingsbud-
get. Met als doel om invulling te geven aan scholings-
behoeftes van medewerkers voor hun persoonlijke 
ontwikkeling, carrièrekansen of verbetering van de 
arbeidsmarktpositie. Een medewerker kan een aan-
vraag doen voor een budget van maximaal € 5.000. 
Philips maakt een bedrag vrij van € 250.000 voor het 
jaar 2020. 

Carrièrewendingen
De VHP2 heeft samen met leden van de andere vakor-
ganisaties en Philips een advies aan Cao-tafel voor-
bereid. Dat advies is door de Cao-tafel ongewijzigd 
overgenomen.

Een carrièrewending houdt in dat een medewerker het 
initiatief kan nemen om een stap omhoog, horizontaal 
of omlaag te doen. Omdat de stap omlaag het minst 
vanzelfsprekend verloopt, richt een nieuw artikel in 
de CAO zich voornamelijk op de gevolgen van de stap 
omlaag. > 

Een carrièrewending kan zich in elke fase van de loopbaan 
voordoen. Verzoeken van medewerkers tot het doen van 
een carrièrewending worden positief benaderd waarbij in 
dialoog wordt gestreefd naar een passende afspraak.

Vergoeding vakbondscontributie
De VHP2 stelde voor dat in het jaar 2020 de contribu-
tie van leden van vakorganisaties door Philips wordt 
vergoed. Dat met het doel om meer animo te genereren 
om lid te worden van een vakorganisatie. Philips onder-
steunt deze wens naar meer leden en wil samen door 
middel van co-creatie onderzoeken hoe op een creatieve 
wijze medewerkers (beter) geïnformeerd kunnen wor-
den over de bijdrage die vakbonden leveren bij het tot 
stand komen van de arbeidsvoorwaarden die voor alle 
medewerkers gelden.

Welzijnsverlof 
De VHP2 hecht  veel waarde aan het welzijn van de 
medewerkers, in het bijzonder aan een goede werk- 
en privé balans en aan het thema zelfontplooiing. In 
combinatie met de groeiende behoefte aan vrije tijd van 
medewerkers, wordt bij Philips een nieuwe additionele 
verlofregeling geïntroduceerd: het 'Welzijnsverlof'.

Medewerkers die tenminste drie jaren in dienst zijn, 
worden in de gelegenheid gesteld om eenmaal per vijf 
jaar Welzijnsverlof aan te vragen. Het Welzijnsverlof is 
een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maxi-
maal 5 keer de wekelijkse arbeidsduur, welke naar 
behoefte van de medewerker kan worden ingezet. 

Daarnaast wordt, tevens ter stimulering dat medewer-
kers voldoende tijd nemen voor herstel en ontspanning, 
de wettelijke verjaringstermijn van vakantiedagen 
ingevoerd en kan het welzijnsverlof pas worden genoten 
indien het verlofsaldo maximaal 200 uur bedraagt (of 
evenredig lager bij deeltijdwerkers). <
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Generatiepact Metalektro
Het generatiepact is een belangrijk onderwerp in de 
nieuwe Cao voor de Metalektro. Wat houdt deze rege-
ling in? 

Het generatiepact maakt het mogelijk dat een (oudere) 
werknemer korter gaat werken, tegen een bepaald per-
centage van het oorspronkelijke salaris en met behoud 
van de volledige pensioenopbouw.

Er zijn meerdere varianten mogelijk waarbij de varian-
ten b, c  en d voor de VHP2 leden het meest relevant 
zijn:

a.  De werknemer in ploegendienst van 60 jaar of ouder  
 met een jaarsalaris van maximaal € 70.000 bruto  
 kan de werkgever verzoeken om variant 80-90-100  
 toe te passen. De werkgever dient het verzoek in te  
 willigen.
b.  De overige werknemers van 62 jaar of ouder met  
 een jaarsalaris van maximaal € 70.000 bruto kunnen 
 de werkgever verzoeken variant 80-90-100 toe te  
 passen. De werkgever dient het verzoek in te willigen.
c.  De werknemer van 62 jaar of ouder met een jaar- 
 salaris van maximaal € 70.000 bruto kan de 
 werkgever verzoeken om variant 70-85-100 toe te  
 passen. De werkgever kan het verzoek inwilligen of  
 afwijzen (dubbele vrijwilligheid).
d.  De werknemer van 63 jaar of ouder – of zoveel  
 eerder als op bedrijfsniveau is afgesproken – met 
 een jaarsalaris boven € 70.000 bruto kan de werk- 
 gever verzoeken om van één van de varianten
 gebruik te mogen maken. De werkgever kan het  
 verzoek inwilligen of afwijzen (dubbele  
 vrijwilligheid). <

Reorganisatie Fokker en sociaal plan
In september 2019 heeft de directie van Fokker weer 
een omvangrijke reorganisatie aangekondigd bij  GKN 
Aerospace; het moederbedrijf waaronder Fokker valt. 
Fokker gaf aan dat deze reorganisatie wereldwijd 1000 
banen gaat kosten. Ook in Nederland zal dit voor het 
personeel gevolgen hebben. 

De VHP2 heeft samen met de andere betrokken vakor-
ganisaties intensief onderhandeld over een sociaal plan. 
Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat dat 
aan de leden van de vakorganisaties wordt voorgelegd. 
Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief is de 
uitslag van de ledenraadpleging nog niet bekend.  
De knelpunten in het overleg waren met name de 
werkingssfeer van het sociaal plan en de hoogte van de 
beëindigingsvergoeding. Fokker wilde n eerste instantie  
het sociaal plan niet van toepassing verklaren op de 
Fokker bedrijven Fokker Techniek en Fokker Services 
omdat deze formeel buiten de reorganisatie vallen. Dit 
hebben de vakbonden voorkomen met als gevolg dat 
ook deze bedrijven van Fokker onder de werkingssfeer 
vallen.

Met betrekking tot de beëindigingsvergoeding lagen 
partijen ver uit elkaar. Fokker bood aan de transitiever-
goeding maal factor 1,5 terwijl de VHP2 en de andere 
vakorganisaties een vergoeding wilden hebben op 
basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. De 
reorganisatie is namelijk niet ingezet omdat er sprake 
is van een verliesgevende situatie maar omdat de winst 
verhoogd moet worden.

Na lang onderhandelen is de wettelijke transitievergoe-
ding (versie 2019) afgesproken met een vermenigvuldi-
gingsfactor van 2. Er geldt hierbij geen plafond: met an-
dere woorden de vergoeding wordt niet afgetopt zoals 
is bepaald in de transitievergoeding. Lang verhaal kort: 
de vergoeding in het onderhandelingsresultaat komt in 
de praktijk heel dicht in de buurt van de kantonrechters-
formule: voor oudere werknemers in veel gevallen zelfs 
beter. <
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W

Werkgevers moeten het 

slapend dienstverband  
beëindigen 

en de uitspraak van de Hoge Raad opvolgen!!

Daaruit volgt dat een werkgever een werknemer 
niet in een slapend dienstverband mag houden. 
Als uitgangspunt geldt dat een werkgever op 
grond van goed werkgeverschap in de zin van 
artikel 7:611 BW gehouden is in te stemmen met 
een voorstel van de werknemer tot beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst met wederzijds 
goedvinden, onder toekenning van een vergoeding 
aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke 
transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft daarbij geoordeeld dat de 
vergoeding niet meer behoeft te bedragen dan het 
bedrag aan transitievergoeding dat de werkgever 
verschuldigd was op de dag na het moment dat zijn 
loondoorbetalingsverplichting eindigde.

VHP2 adviseert mensen met een slapend dienstverband 
contact met ons op te nemen om te kijken of we 
in gesprek kunnen gaan met de werkgever over de 
beëindiging van het contract met de betaling van een 
transitievergoeding.  <

 erkgevers mogen zieke medewerkers de 
 eerste twee jaar niet ontslaan en moeten 
het loon doorbetalen. Daarna stopt de verplichting van 
loondoorbetaling en mag de werknemer ontslagen 
worden. In de praktijk willen werkgevers het ontslag 
echter vaak niet verlenen, omdat ze dan verplicht zijn 
een transitievergoeding te betalen. Zo ontstaan dus de 
slapende dienstverbanden. 

Over het 'slapend dienstverband' is veel te doen 
geweest. De Wet compensatie transitievergoeding 
is reeds enige tijd geleden aangenomen. Op basis 
van deze compensatieregeling worden werkgevers 
door het UWV gecompenseerd voor betaling van 
de wettelijke transitievergoeding aan een langdurig 
arbeidsongeschikte werknemer bij beëindiging van het 
dienstverband. Door deze compensatieregeling worden 
werkgevers niet meer op hoge kosten gejaagd. 

Recentelijk, op 8 november 2019, heeft de Hoge 
Raad een prejudiciële beslissing afgegeven over de 
toelaatbaarheid van deze slapende dienstverbanden. 
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G raag nemen we jullie mee in het eerste jaar  
 Kameleon. We hebben onze waarden 
geformuleerd. Waarden voor ons interne kompas, basis 
voor onze communicatie en als steun om zichtbaarder 
te worden en tot slot om te laten zien dat we 
onderscheidend zijn. Onze waarden zijn: 

• Rechtvaardigheid (inkomen), 
• Eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen), 
• Verbinding (co-creatie en jong-oud), 
• Integriteit (doen wat je zegt) en 
• Vitaliteit (basis voor werkplezier).  

Onze ambitie is om komend jaar de daling van 
ledenaantallen een halt toe te roepen en in 2021 te 
stijgen met 10%. Dit is een hele forse uitdaging, die 
we graag aangaan! Komend jaar focussen we ons 
allereerst op Philips en ASML. Bedrijven waar we 
qua ledenaantallen een goede basis hebben om te 
groeien. Hetgeen we bij deze bedrijven leren gaan we 
vervolgens ook inzetten bij ‘onze’ andere bedrijven. We 
gaan aan de slag in overleg met leden en niet-leden in 
deze bedrijven. Leden weten immers het beste waar 
mogelijkheden liggen voor groei. Een greep uit de 
mogelijke activiteiten, die uit de eerste gesprekken met 
leden naar voren komen, zijn:  

• Nadrukkelijker richten op expats, reden is dat dit 
 hele grote groepen betreft en dat zij op een aantal  
 vlakken een achterstand in kennis hebben. We gaan  
 met deze doelgroep in gesprek om scherp te krijgen  
 wat voor hen redenen zijn om lid te worden en hoe  
 we dat kunnen aanpakken. Op basis daarvan  
 beslissen we of en zo ja welk actieplan werkt.
• Meer in het algemeen helpt het ons als we veel  
 meer in het Engels communiceren, we bereiken  
 nieuwe doelgroepen beter en het werkt onderschei- 
 dend ten opzichte van andere vakbonden. Mocht dit  
 definitief de richting worden dan betekent dit intern  
 ook voor het bureau een stevige uitdaging want de  

 kwaliteit van de communicatie moet natuurlijk goed  
 blijven.
• Uitrollen van workshops waardoor werknemers  
 beter zicht krijgen op hun toekomstige financiële  
 situatie (Financieel fit is een programma dat we  
 uitrollen in de bedrijven die vallen onder de  
 Metalectro). 
• Loopbaancoaching verder en meer benutten om ook  
 zichtbaarder te zijn. 

Inmiddels zijn we gestart om ook online steeds 
beter zichtbaar te worden. We zullen ons met name 
richten op LinkedIn aangezien bijna iedereen uit onze 
doelgroep daarop actief is. We staan hier nog aan het 
begin maar we zien nu al dat we beter zichtbaar zijn 
en meer mensen ons weten te vinden. Vanaf volgend 
jaar gaan we gerichter online campagnes voeren met 
begeleiding van een marketing bureau. We gaan ook 
zorgen dat we een korte, krachtige en duidelijke reden 
formuleren waarom mensen lid ‘moeten’ worden. 
Er valt nog veel meer te vertellen, we bruisen van 
de ideeën en daar zijn we blij mee. Tegelijk beseffen 
we ons dat we niet alles tegelijk kunnen doen en we 
kunnen het zeker niet alleen. Komend jaar gaan we dan 
ook zeker een beroep op jullie doen zowel online als 
offline! <

Frans Westerman
Senior Adviseur Arbeidsverhoudingen VHP2

 Kameleon          
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V

Wet Arbeids-
markt in Balans 
(WAB):
wat gaat er veranderen in 2020

 anaf 1 januari veranderen de regels rond  
 arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld 
in de Wet arbeidsmarkt in balans. Het doel van de 
wet is de kloof tussen vaste contracten een flexibele 
contracten kleiner te maken.  

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:
• Ketenregeling: nu is het nog zo dat er drie contrac-

ten in maximaal twee jaar mogen worden afge-
sproken voordat er een contract voor onbepaalde 
tijd ontstaat. Na 1 januari 2020 mogen er drie 
contracten in drie jaar worden afgesproken voordat 
er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Er is 
geen overgangsrecht. Dus als het derde contract 
op of na 1 januari 2020 eindigt dan leidt dit niet tot 
een vast contract zolang de termijn van  3 jaar niet 
is overschreden. 

• Oproepcontracten: nu moeten de oproepkrachten 
een oproep in principe accepteren. Vanaf 1 januari 
2020 mogen oproepkrachten een oproep weige-
ren wanneer deze korter dan 4 dagen van tevoren 
is gedaan. Deze termijn kan bij cao nog worden 
verkort naar 1 dag. Als een oproep wordt inge-
trokken binnen 4 dagen van tevoren dan heeft de 
werknemer recht op loondoorbetaling voor de uren 
van die oproep. Na 12 maanden moet de werkgever 
een contract aanbieden met het gemiddeld aantal 
gewerkte uren over die 12 maanden. 

• Payrolling staat nu niet als zodanig in de wet. Vanaf 
januari 2020 wordt payrolling opgenomen in het 
Burgerlijk Wetboek.  Payrollkrachten moeten gelijk 
beloond gaan worden als ‘eigen’ personeel van de 
inlener, dus alle arbeidsvoorwaarden worden gelijk. 
Payrollkrachten worden zo dus aanzienlijk duurder 
dan uitzendkrachten.  

• Ontslagrecht: bij de ontbindingsprocedure bij de 
kantonrechter wordt een extra grond voor ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomst toegevoegd. (de 
zgn. i-grond). Volgens deze i-grond kunnen meer-
dere gronden worden gecombineerd. ( bv. Verwijt-
baar handelen en verstoorde arbeidsrelatie). Tot 1 
januari 2020 moest er minimaal een grond volle-
dig onderbouwd worden. Na 1 januari kan dit dus 
worden gecombineerd. Bij gebruik van de i-grond 
kan de kantonrechter een extra ontslagvergoeding 
toekennen van maximaal 0,5 x de transitievergoe-
ding. (dus in totaal 1,5 x de transitievergoeding). 
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Ieder VHP2 lid die een collega, als nieuw 

lid aanbrengt, ontvangt van ons een 

irischeque van €25,- als bedankje. 

• Transitievergoeding: nu bestaat het recht op een 
transitievergoeding na 2 jaar dienstverband. Vanaf 
1 januari 2020 bestaat het recht op transitievergoe-
ding vanaf de eerste gewerkte dag.  

• De opbouw van de transitievergoeding is als volgt: 
1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.  Er is dus geen 
verhoging meer na 10 jaar dienstverband. De 
transitievergoeding wordt berekend over de volle-
dige gewerkte periode ( dus 2 jaar en 3 maanden 
gewerkt is transitievergoeding berekenen over 2 
jaar en 3 maanden). 

• Het overgangsrecht voor oudere werknemers ver-
valt per 1 januari 2020. (dit staat los van de WAB, 
dit was al eerder afgesproken en opgenomen in 
het Burgerlijk Wetboek). <

Mutaties doorgeven 
Om onze ledenadministratie up to date te houden 
kunnen jullie wijzigingen, zoals adreswijzigingen, 
e-mailwijzigingen, een nieuw telefoonnummer, een andere 
baan, pensionering of werkloosheid enz. zelf wijzigen via 
mijnVHP2. Op de VHP2 website vind je de inlogbutton 
hiervoor.  

Wij willen jullie erop wijzen dat jullie zelf verantwoordelijk 
zijn voor het doorgeven van mutaties. Wij kunnen deze 
mutaties niet met terugwerkende kracht verwerken. De 
aanpassingen van het contributiebedrag gaan in op de 
eerstvolgende factuur/ incasso datum. 

Het lidmaatschap van de VHP2 eindigt op de laatste dag 
van de maand volgend op die waarin je de wijziging hebt 
aangepast, tenzij een later tijdstip is vermeld. 

Tijdens de ledenraad van 27 november is besloten de 
contributie voor 2020 te verhogen naar:

€ 180,- voor actieve leden. 
€ 90,- voor jonge leden (tot 30 jaar) en leden in between 
jobs 
€ 57,- voor anders actieve leden.

Tarieven
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Nieuws via de website
Graag willen wij je als extra service regelmatig een 
digitale nieuwsbrief toezenden met daarin de voor jou 
actuele (bedrijfs) informatie. Als je prijs stelt op deze 
extra service, kan je je hiervoor aanmelden door achter 
de login op onze website bij het item nieuwsbrieven, die 

Juridische hulp voor 
nieuwe leden en leden 
die minder dan 
6 maanden lid zijn

nieuwsbrieven die jij wilt ontvangen, aan te vinken. 
Vanaf dat moment krijg je deze automatisch in je mail-
box. Nb nieuwsbrieven en uitnodigingen worden alleen 
nog op deze manier aangeboden. 

Heeft u een korte vraag die niet meer dan een uur behelst 
dan kan de jurist beslissen dat de vooruitbetaling van 2 
jaar voldoende is en hoeft er geen instappremie betaald 
te worden. 

Pas na het betalen van de vooruitbetaling zal onze jurist 
contact met u opnemen. 

Van onze kant wordt u dan volwaardig lid en kunt u 
gebruik maken van de volledige dienstverlening. Zo wordt 
u geïnformeerd over o.a. wat er speelt binnen uw bedrijf 
via nieuwsbrieven en u ontvangt het VHP2 Journaal en 
uitnodigingen voor onze themabijeenkomsten.

 echtsbijstand door onze organisatie wordt  
 kosteloos verleend als de in artikel 1 bedoelde 
leden langer dan een half jaar lid zijn. Dit voor zover 
niet later blijkt dat "het geschil" reeds bestond voor de 
ingang van het lidmaatschap.

Leden die korter lid zijn dienen zich te committeren tot 
een lidmaatschap van 2 jaar waarvan de contributie 
vooruitbetaald dient te worden (24 maanden vanaf 
ingangsdatum lidmaatschap). 

Daarnaast geldt er een instappremie van € 650,-. 
Als de vooruitbetaling van 2 jaar en de instappremie 
is voldaan heeft u recht op 10 uur juridische bijstand. 
Overschrijd uw zaak die 10 uur dan zal er een bedrag 
van € 70,- per uur in rekening worden gebracht.

R
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Advertentie

Legal aid is free for those members of the VHP2 who have been registered for more than six months. However, the 
dispute should not already exist at the moment of registration.
In all other cases VHP2 can decide to offer legal aid for an amount of € 650 which includes 10 hours of legal services.

Additional services exceeding these 10 hours will be charged at € 70  per hour.

The amount of € 650 does not include the yearly membership fee of € 180, which has to be paid in advance as well. In 
addition, one is obliged to remain a VHP2 member for the current year and the 2 consecutive years.

 Legal Aid

Gele Kegels 
Meeting Center Eindhoven

Kennedyplein 1-5, 5611 ZS  EINDHOVEN

040 - 202 60 00
GeleKegelsEindhoven.nl

Geef kleur 
aan uw 

bijeenkomst! Tegenover Eindhoven CS

Brabantse gastvrijheid

2 tot 120 personen 

Flexwerkplekken

All-Cables-Available-Service

13 multifunctionele zalenZoekt u een uitstekend bereikbare 
locatie voor een vergadering, training 
of congres tot 120 personen? Met onze 
Brabantse gastvrijheid, kleurrijke locatie en 
hartverwarmende hospitality garanderen wij 
u een succesvolle bijeenkomst bij Gele Kegels 
Meeting Center. Daarnaast bieden wij alle 
ruimte voor een zakelijke ontmoeting, een dag 
flexwerken of een congres.

Uitgebreide faciliteiten zoals een beamer, 
flipover en whiteboard zijn vanzelfsprekend 
aanwezig. Met onze aanvullende services 
zoals de All-Cables- Available-Service hoeft u 
zich geen zorgen te maken over een vergeten 
oplader of kabel. Daarnaast serveert onze chef 
heerlijke, kleurrijke gerechten tijdens lunch 
of diner. Gele Kegels Meeting Center ligt op 
slechts één minuut loopafstand van Eindhoven 
CS en parkeergarage Kennedyplein.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze 
website of neem contact op met onze Meeting 
Experts. Wij denken graag met u mee en 
adviseren u bij de totaaloplossing van uw 
bijeenkomst!
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Uitnodiging voor de 
VHP2 nieuwjaarsborrel

Beste VHP2 leden,
 
Het is mij een groot genoegen om u uit te nodigen voor 
onze nieuwjaarsborrel 2020. Net als ieder jaar kunt u 
daar het afgelopen jaar bespreken met andere leden, 
oude contacten ophalen en nieuwe kennissen opdoen. 
Dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.
 
Als bestuur zullen we u kort bijpraten over wat er in 
2019 is gebeurd en wat we verwachten van 2020. Ook 
komt er een toelichting op wat er de afgelopen tijd 
is veranderd in de bezetting en werkwijze van ons 
onvolprezen bureau en krijgt u daarmee een indruk van 

welke positieve gevolgen dit heeft voor de leden en de 
vereniging.
 
We hopen natuurlijk dat we u allemaal treffen op  
donderdag 16 januari 2020 van 17:00 tot 19:00 uur.
 
in de Lounge op de Strip van de HTC in Eindhoven.

Namens het bestuur van de VHP2,

Hans van Sprang


