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vereniging met meer dan 2000 leden en krijgen een 
uitstekende waardering van die leden voor de diensten 
die we aanbieden. Dat willen we zo houden en tegelijk 
willen we nu wegen vinden om onze unieke combinatie 
van eigenschappen in te zetten als middel om gezond 
te blijven en voldoende leden te houden, ook in de 
toekomst. We streven ernaar om daarin te investeren 
en vol te gaan voor een resultaat dat die gezonde 
toekomst dichterbij brengt. Dat kan een bescheiden 
groei in leden zijn maar het moet vooral onze huidige 
kwaliteiten in zich dragen en versterken.

Zo zijn we in ieder geval een ervaring rijker als we 2019 
ingaan.  Een leven lang leren is een slogan die dat 
uitgangspunt prima dekt. Dit keer gaan bureau, bestuur 
en ledenraad met korte terugkoppellus gezamenlijk 
ernaar streven dat we het doel zo helder mogelijk for-
muleren en vervolgens met elkaar en waar nodig met 
externe ondersteuning, gaan realiseren. Weer een jaar 
vol beweging met de belofte dat de VHP2 aan het roer 
staat.

 eestal staat op dit punt een vooruitblik van de 
 voorzitter, ingeleid door een terugblik op het 
afgelopen jaar. Omdat er op dit moment geen voorzitter 
is, staat hier dit stuk van mij. 

2018 is een jaar om naar terug te kijken, maar dan 
eerder in verbijstering dan in verwondering. Begin van 
het jaar was vol energie, Youniun werd geboren en onze 
voorzitter, Godwin van Dijk, die tevens het Youniun 
project trok, had een schitterend beeld geschetst van 
de toekomst van de VHP2. Omdat in de loop van 2018 
de inhoud van Youniun steeds verder van de VHP2 weg 
bewoog, heeft het bestuur het project in september he-
laas moeten stoppen en heeft de voorzitter aansluitend 
daaraan zijn functie neergelegd. Zelden is in één jaar 
het perspectief van vooruitzien vol hoop zo drastisch 
gewijzigd in een omzien in verbijstering. Maar dat is dan 
ook het enige en laatste wat ik hier over 2018 zeg.

2019 komt eraan als ik dit schrijf. Samen met het 
bureau is het bestuur van de VHP2 hard bezig om 
te kijken naar opties voor de toekomst. We zijn een 

M
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Telefoon 040-2116 222

Ik wens iedereen een goed 2019 namens bureau, 
bestuur en ledenraad en hoop u regelmatig te tref-
fen op een van onze bijeenkomsten. 

Hans van Sprang
Vice Voorzitter VHP2

We krijgen een uitstekende 

waardering van de leden voor de 

diensten die we aanbieden. Dat 

willen we zo houden.
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Vertrouwen
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 o’n eindejaar artikel voelt als het schrijven in  
 een dagboek maar dan over een heel jaar. Hans 
van Sprang heeft in zijn artikel heel beknopt een voor 
de vereniging financieel en emotioneel belastend jaar 
2018 neergezet. Als directeur was ik uiteraard ook nauw 
bij deze vernieuwingspoging betrokken maar daarnaast 
had het werk voor de leden in de ondernemingen en het 
op koers houden van de VHP2 mijn volledige aandacht. 
Het woord vertrouwen is het eerste dat bij mij opkomt 
als ik aan het jaar 2018 terugdenk. De arbeidsver-
houdingen in de Metalektro, bij Philips, Signify, DSM, 
PostNL, Ampleon etc. staan zoals jullie uit onze nieuws-
brieven in het afgelopen jaar hebben kunnen opmaken, 
zwaar onder druk. Dat kan met inhoudelijke verschillen 
van inzicht over de aard en inrichting van de arbeids-
voorwaarden te maken hebben maar volgens mij is er 
meer aan de hand. 

Het is de sociale partners in de afgelopen jaren immers 
steeds gelukt om de inhoudelijke tegenstellingen te 
overbruggen en om met elkaar tot goede afspraken te 
komen. Ik krijg de indruk dat aan beide kanten van de 
tafel dus zowel aan werknemers- als ook aan werkge-
verszijde, het eigen gelijk voorop staat en dat het eraan 
ontbreekt om zich in de belangen en de uitgangspunten 
van de andere partij te verdiepen.

Deze houding heeft in mijn optiek aan veel tafels tot 
een vertrouwensbreuk geleid. Arbeidsverhoudingen 
kunnen normaliter tegen een stootje maar als partijen 
daar niet actief aan werken is het nog maar de vraag of 
partijen weer dichter bij elkaar komen of dat de afstand 
steeds meer toeneemt. 

Ik heb gemerkt dat het belangrijk is om naast de 
inhoud ook het proces de onderlinge verhoudingen 
bespreekbaar te maken. Met het hierover hebben is het 
nog niet opgelost maar partijen kunnen dan wel vanuit 
een verbinding keuzes maken en de consequenties van 
de diverse keuzes met elkaar delen. 

Zeker in tijden waarin belangrijke thema’s zoals “Vol-
wassen arbeidsverhoudingen” zich niet eenvoudig in 
rechten en plichten laten vangen, wordt het belangrijker 
om in een Cao met intenties, proces- of kaderafspraken 
te kunnen volstaan. Daar hoort dan wel het vertrouwen 
bij dat werkgever en de werknemers in de geest van de 
gemaakte afspraak zullen handelen.    

--- 2019 ---
Voor het jaar 2019 zal ik in de gesprekken met de werk-
gever naast de inhoud ook het proces en de onderlinge 
relatie aan de orde stellen. Wat mij betreft maken we 
met elkaar afspraken waarop we elkaar kunnen aan-
spreken en waaruit blijkt dat we ons als betrouwbare 
sociale partners gedragen.    

In 2019 behartigen we de ledenbelangen bij diverse 
ondernemingen en in verschillende cao-trajecten. Zoals 
ieder jaar doen wij dat op basis van een arbeidsvoor-
waardennota. We werken nog aan een compacte en 
prettig leesbare nota waarin wij onze jaarlijkse speer-
punten voor de cao-onderhandelingen vastleggen. 
Naast dat voor jullie belangrijke werk, zullen we alles in 
het werk stellen om de VHP2 aantrekkelijk te positione-
ren zodat van daaruit een toekomstbestendig funda-
ment ontstaat.     

Jörg Sauer

Z

Vertrouwen VHP2 lid n.a.v. de juridische dienstverlening:

Ik ben zeer tevreden over de juriste, ze 

heeft goed geluisterd en prima advies 

gegeven
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OPP
VHP2 lid n.a.v. de juridische dienstverlening:

Ik ben zeer tevreden over de 

afhandeling. Ik ben zeer snel na mijn 

vraag benaderd door de juriste. Zij had 

de case al voorbereid voordat zij mij 

belde en kon mij direct telefonisch 

advies geven en nam daar ook 

voldoende tijd voor. Inhoudelijk ben ik 

ook zeer tevreden over het vakkundig 

advies.

Verslag 
contactpersonen
middag 
31 oktober

Vakorganisaties brengen een hoop informatie voor de 
werknemer en voor de werkgever, zoals wat er nou wer-
kelijk lééft onder je mensen. We zijn de spreekbuis en 
professionele partner van de werkgevers. Vakorganisa-
ties leunen op decennialange ervaring binnen de bran-
che, sector en organisaties. VHP2 is een groot voorstan-
der van ‘samen’. Samen met haar leden én werkgever 
blijven bouwen aan een zo goed mogelijke werksituatie 
en goede arbeidsvoorwaarden. Onze contactpersonen 
zijn in dit geheel voor ons enorm belangrijk.

Beste contactpersonen, ontzettend bedankt! 

Thérèse Beurskens – Van Oijen
Adviseur Arbeidsvoorwaarden

 nze contactpersonen binnen de bedrijven  
 zijn voor ons als VHP2 onmisbaar. Ze zijn de 
ogen en oren binnen de ondernemingen en voor ons 
van grote waarde. Die waardering laten we elk jaar on-
der meer blijken door een inspirerende en informatieve 
middag te organiseren. Afgelopen 31 oktober hebben 
we ook weer mogen afsluiten als een geslaagde mid-
dag. 

Jörg Sauer als directeur van VHP2 ging het gesprek aan 
met Hendrik Nooten van werkgeversvereniging AWVN. 
Dank aan de AWVN dat zij bereid waren om deze mid-
dag met ons te delen. Wij geloven erin dat we altijd veel 
kunnen leren van verschillende belangen en beweeg-
redenen. Met verschillende stellingen zijn voornoemde 
heren geprikkeld om hun visie te geven. Bijvoorbeeld 
of de vakorganisatie hopeloos ouderwets is of niet en 
waarom zou je (nog) lid worden van een vakorganisatie 
of niet? En wat dacht je van: de OR kan in de toekomst 
de plaats van de vakorganisaties overnemen als het om 
arbeidsvoorwaarden gaat. 

Er is flink gediscussieerd en geargumenteerd en dat 
leidde ook tot een boeiende interactie met de aanwe-
zige contactpersonen. Het mooiste was toch wel het 
feit dat VHP2 én werkgeversorganisatie AWVN van 
mening zijn dat vakorganisaties onontbeerlijk zijn. We 
hebben elkaar keihard nodig. AWVN en VHP2 zijn het 
stellig met elkaar eens dat er juist nu reden is om lid te 
worden van een vakorganisatie. De maatschappij laat 
een groeiende individualiteit zien die ten koste gaat van 
het broodnodige collectief en de solidariteit die daarbij 
hoort. Werkgever en werknemer hebben elkaar nodig! 
Niet alleen voor het betalen van loon en uitvoeren van 
het werk. Het is veel meer dan dat. 
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Stukje uit een mail naar een van onze 

juristen:

Dank je wel voor je inzet om 

het best haalbare resultaat 

helder te krijgen. Ook de 

voorafgaande gesprekken heb 

ik zeer op prijs gesteld. Scherp 

en professioneel. 

We hebben hoog ingezet en 

niet helemaal kunnen krijgen 

waar we voor gingen. Ik zal 

de rest risico’s in mijn finale 

afweging meenemen. 

Overall ben ik zeer tevreden 

over je inzet en ook over de 

context binnen de VHP. Je 

bent voor de medewerker een 

waardevolle kracht in een 

gevoelig veld van rechten, 

constructiviteit en individuele 

belangen tussenpartijen die zo 

ongelijk zijn qua grootte.

PP Ieder VHP2 lid die een collega, als nieuw 

lid aanbrengt, ontvangt van ons een 

irischeque van €25,- als bedankje. 
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CAO: stand van     zaken          

Nieuwe Cao bij Innolux Heerlen
Innolux werd in juni 2006 ontstaan uit een fusie tussen 
Philips Mobile Displays en het Taiwanese displaybedrijf 
Toppoly Optoelectronics.  Innolux maakt displays voor 
verschillende markten zoals de telecommunicatie, con-
sumenten-elektronica en de autoindustrie. 
De VHP2 heeft relatief veel leden bij Innolux. Wij zijn er 
in augustus wederom in geslaagd om een Cao voor een 
jaar af te sluiten met een fraaie loonsverhoging van 3%.

De invloed van de Young Professionals 
bij de Cao-onderhandelingen bij PostNL
De onderhandelingen bij PostNL over een nieuwe Cao 
zijn gestart in november. Het beloven weer lastige 
onderhandelingen te worden. Het kan alle kanten op: 
Als u dit leest zijn de Cao-onderhandelingen bij PostNL 
wellicht in volle gang maar het kan ook zo maar zijn 
dat er acties worden gevoerd omdat partijen te ver uit 
elkaar liggen.
Eén ding is zeker: De circa 250 young professionals bij 
PostNL hebben invloed aan de Cao-tafel. De young pro-
fessionals zijn als vereniging aangesloten bij de VHP2 
met als doel invloed uit te oefenen op de arbeidsvoor-
waarden bij PostNL. 
De samenwerking tussen de VHP2 en Young PostNL 
is uniek. Het zorgt voor een nieuwe dynamiek in de 
onderhandelingen. Onderwerpen die deze doelgroep 
belangrijk vinden worden geagendeerd, besproken en 
gedeeltelijk of geheel opgenomen in de Cao. Voorbeeld 
daarvan is het persoonlijk keuze budget; het flexibel 
kunnen uitruilen van arbeidsvoorwaarden zoals loon, 
vakantiedagen en scholing. Dit is op voorspraak van 
Young PostNl in de huidige Cao opgenomen en inmid-
dels ook door de andere vakorganisaties geagendeerd 
als onderwerp voor de huidige onderhandelingen. Dit 
jaar zet Young PostNL in op een effectieve, moderne 
beoordelingscyclus en een duurzame en gezonde werk-
omgeving. 
Bij toerbeurt wordt VHP2-onderhandelaar Andre 
Tumelaire aan de Cao-tafel bijgestaan door vertegen-
woordigers van Young PostNl zodat ze ook letterlijk 
meepraten.  Veel jongeren zoeken naar manieren om 
invloed uit te oefenen op hun arbeidsvoorwaarden. 
Young PostNl laat zien dat organiseren in een traditio-
nele omgeving loont! 

Nieuwe Cao in de Golf!
Wellicht niet de Cao waar je als eerste aan denkt maar 
de VHP2 is partij bij de Cao in de Golfbranche. Samen 
met het FNV en de Nederlandse Vereniging van Golfac-
comodaties (NVG) is in november 2018 een Cao afgeslo-
ten met een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 maart 
2020. Afspraken over duurzame inzetbaarheid en een 
loonsverhoging van twee maal 2,5% vormen de basis 
van het akkoord.
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CAO: stand van     zaken          

KPN: Voortdurende Personeelsreductie 
en het belang van een sociaal plan
De VHP2 zit met 4 andere vakorganisaties aan de 
Cao-tafel bij KPN. Een mooi Nederlands bedrijf dat zich 
sinds 2015 alleen nog maar richt op de Nederlandse 
markt.
Mede als gevolg van de moordende concurrentie in de 
telecomsector worden werknemers bij KPN en dus ook 
VHP2-leden, al jarenlang geconfronteerd met perso-
neelsreducties. Amper 7 jaar geleden in 2011 waren er 
30.000 mensen werkzaam bij KPN; in 2018 nog maar 
12.500. KPN maakt er geen geheim van dat er ook in 
2019 en de jaren daarna nog ingrijpende reorganisaties 
worden aangekondigd waarbij arbeidsplaatsen komen 
te vervallen. 
Een goed sociaal plan is dan ook van essentieel belang 
bij KPN.
Een sociaal plan is bedoeld om maatregelen en voor-
zieningen te treffen voor werknemers die als gevolg 
van een reorganisatie hun baan verliezen. Als de duur-
zame inzetbaarheidsmaatregelen optimaal zouden 
verlopen dan is een sociaal plan eigenlijk niet nodig. Zo 
ver zijn we echter helaas nog niet bij KPN.  Het stadium 
van continue inzetbaarheid is nog niet bereikt en een 
-financieel- vangnet bij ontslag is dus nog hard nodig. 

Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 
uit 2015 is de transitievergoeding voor werkgevers 
het uitgangspunt voor de vergoeding bij ontslag. De 
transitievergoeding is daarmee in de plaats gekomen 
van de vergoeding conform de kantonrechtersformule. 
De VHP2 is van mening dat een beëindigingsvergoe-
ding ter hoogte van de transitievergoeding vooralsnog 
volstrekt onvoldoende is als vangnet voor de gevolgen 
van ontslag bij reorganisatie. Onze leden bij KPN     > 

Door Jörg Sauer en Casper Vaandrager
Reageren? Mail ons gerust op: info@vhp2.nl

vervullen veelal specialistische functies en door de grote 
terugval in inkomsten bij werkloosheid zijn zij hierdoor 
extra kwetsbaar bij ontslag. 
In de komende jaren blijft een goed sociaal plan van het 
grootste belang. De VHP2 zal zich bij KPN blijven inzetten 
voor de totstandkoming van een sociaal plan, waarbij 
naast een ontslagvergoeding, die in voldoende mate de 
gevolgen van ontslag voor onze leden kan compenseren, 
aanvullende afspraken worden gemaakt. Maatregelen ter 
bevordering “van werk naar werk” dienen daarbij steeds 
meer prioriteit te krijgen.

VHP2 lid n.a.v. de juridische dienstverlening:

Dank voor jouw professionele ad-

viezen en de morele ondersteuning. Ik 

ben happy met het bereikte resultaat, 

maar zeker ook met de wijze waarop 

dit tot stand is gekomen.
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 n 2018 heeft de VHP2 in veel ondernemingen en in  
 de bedrijfstak Metalektro, Cao-onderhandelingen ge-
voerd. Behalve voor onze werkende leden waar de afspra-
ken materiële effecten hebben, willen we in dit artikel ook 
onze gepensioneerde leden op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in hun ondernemingen.

Onze inzet in 2018 was: 
- Een faire salarisverhoging (3,5 % per jaar)
- Maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werk- 
 nemers te vergroten door o.a.
  o  Een opleidingsbudget (collectief of individueel)
  o  Tijd voor het volgen van opleidingen
- Verbetering van de werk-/privébalans
  o  Ondersteuning om de werkdruk te verlagen
  o  Betere afspraken om mantelzorgtaken en werk  
      te kunnen combineren
  o  Generatiepact (bijv. 80 % werken / 90 % salaris  
      / 100 % pensioenopbouw)

Daarnaast hielden we uiteraard rekening met de bedrijfs-
specifieke aandachtspunten. Meer specifieke informatie is 
op onze website te vinden via Cao-actueel of op te vragen 
via info@vhp2.nl

Stand van zaken in de 
sector Metalektro     

I

In 2018 spraken de vakorganisaties met Philips over een 
aantal zaken:
1. Vernieuwing Cao
Philips heeft in augustus 2018 een eindbod uitgebracht 
voor een nieuwe Cao. Vakorganisaties en Philips hadden 
elkaar op veel onderwerpen behoorlijk genaderd, maar 
over de hoogte van de salarisverhoging (incl. een          > 

eenmalige vergoeding) konden we het niet met 
elkaar eens worden.  

De VHP2 leden hebben in meerderheid met het 
eindbod van Philips ingestemd en we werken 
samen met Philips aan de protocolafspraken en 
aan de onderlinge verstandhouding om in de 
toekomst beter en zorgvuldiger met elkaar te 
communiceren. 

2. Sociaal plan
Het is ons helaas niet gelukt om met Philips over-
eenstemming te bereiken over een nieuw sociaal 
plan. Philips heeft over een nieuw sociaal plan 
op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de 
COR en wil graag dat de vakorganisaties dat plan 
medeondertekenen. De VHP2 ziet veel van haar 
inspanningen om tot een goed sociaal plan te ko-
men in het met de COR bereikte resultaat terug. 
De VHP2 en de andere vakorganisaties beraden 
zich nog over het vervolgproces. 

3. Pensioenregeling na 1-1-2019
Na veelvuldig en constructief overleg is het de 
VHP2 gelukt om met Philips een nieuwe pensi-
oenregeling af te spreken. De nieuwe pensioen-
regeling heeft een looptijd van 3 jaar en is op 
hoofdlijnen een voortzetting van de afspraken in 
de vorige pensioenregeling. 

Daarnaast spraken we met Philips over een aan-
tal reorganisaties. De reorganisatie met een flinke 
impact op de werkgelegenheid was het stoppen 
met de Handheld Diagnostic activiteit. Circa 120 
arbeidsplaatsen kwamen in dat kader te verval-
len. Een andere reorganisatie had te maken met 
de IT-organisatie. In dat kader werd werkgelegen-
heid naar andere landen overgedragen. Werkne-
mers binnen de IT-organisatie maken zich vooral 
zorgen over het lange termijnperspectief en 
verwachten van Philips dat werknemers hierover 
beter en meer op tijd worden geïnformeerd. 
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Het overleg in de Metalektro zit muurvast. Na het 
uitbrengen van een ultimatum door de vakorganisaties 
hebben de werkgevers (vertegenwoordigd door de FME) 
een vernieuwd eindbod uitgebracht. Tijdens diverse 
verkenningen hebben partijen geprobeerd om tot 
overeenstemming te komen. Het inschakelen van een 
procesbeleider heeft helaas er ook niet toe geleid dat 
een oplossing van het conflict dichterbij kwam. 
Sterker nog, de afstand en de polarisatie nemen toe 
sinds de werkgevers een loonaanbeveling hebben ge-
daan, d.w.z. dat de FME aan de deelnemende bedrijven 
heeft geadviseerd om een vrijwillige loonsverhoging 
van 2,5% aan te bieden aan de Werknemers in hun 
bedrijf die bij totstandkoming van een nieuwe Cao weer 
verrekend wordt. Werknemers in de sector staken om 
duidelijk te maken dat zij achter de door de vakorgani-
saties ingebrachte voorstellen staan. 
Vakorganisaties staan open voor een constructief over-
leg met de FME om alsnog tot een voor werknemers 
goede Cao te komen. 

Het overleg met Siemens stond in het afgelopen jaar 

in het teken van de voorgenomen sluiting van de 
vestiging in Hengelo. De VHP2 heeft, net als de andere 
vakorganisaties aan Siemens laten weten dat het 
behoud van werkgelegenheid voorop staat. Siemens 
heeft zich deze oproep ter harte genomen en is in het 
voorjaar van 2018 met geïnteresseerde partijen aan 
de slag gegaan. Het geduld van werknemers werd be-
hoorlijk op de proef gesteld omdat pas na de zomer-
vakantie duidelijk werd dat VDL belangstelling had 
om de activiteiten van Siemens en van Siemens HTT 
(het voormalig NEM) over te nemen. Na veelvuldig 
overleg hebben de vakorganisaties met Siemens en 
VDL-overgangsafspraken gemaakt. Een werkgelegen-
heidsgarantie maakte onderdeel uit van deze afspra-
ken. De leden hebben met deze overgangsafspraken 
ingestemd. 

Het in april door Signify, het voormalige Philips Lighting, 
uitgebrachte eindbod is door een overgrote meerderheid 
van de leden afgewezen. Buiten dat kondigde Signify 
diverse reorganisaties aan waaronder een zeer ingrijpen-
de reorganisatie bij Research. Bij Research kwamen meer 
dan 100 arbeidsplaatsen te vervallen. 
Deze mededeling kwam hard aan en heeft bij veel 
werknemers tot een deuk in het vertrouwen in een goede 
toekomst van Signify geleid. 
Signify heeft het in april uitgebrachte eindbod formeel 
ingetrokken en ten tijde van het schrijven van dit artikel 
is een afspraak gemaakt voor de hervatting van het 
Cao-overleg.

Halverwege het jaar werd duidelijk dat de eerder 
aangekondigde overname door Qualcomm niet door 
gaat vanwege het uitblijven van toestemming door de 
Chinese autoriteiten. Daarmee eindigt voor werknemers 
een bijna 2 jaar durende periode van onduidelijkheid/
onzekerheid. 
 
Het is nu aan NXP om werknemers opnieuw perspectief 
te bieden. Het cao-overleg met NXP is van start gegaan 
en ten tijde van het schrijven van dit artikel hadden 
vakorganisaties en NXP de eerste bewegingen naar 
elkaar gemaakt. NXP wil graag met de vakorganisaties 
over een nieuw sociaal plan spreken maar stelt in plaats 
van verbeteringen van het sociaal plan verslechteringen 
voor.  
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Het aantal vacatures bij ASML is nog steeds ongekend 
hoog en dat maakt dat veel van onze leden die in het 
kader van een reorganisatie bij andere werkgevers in de 
regio hun werk verliezen, bij ASML een nieuwe uitdaging 
vinden. Maar we zien ook dat leden zonder de dreiging 
van baanverlies naar ASML wisselen. 
Het is mooi om te zien dat de arbeidsmarktkansen voor 
veel van onze leden op dit moment zeer gunstig is en dat 
met name ASML veel absorptievermogen heeft.
Het reguliere overleg met ASML lag helaas nagenoeg stil 
vanwege het arbeidsconflict in de Metalektro. Het           > 

verzoek van ASML om het mogelijk te maken dat ook 
werknemers die bij development (dus in dagdienst) wer-
ken onder een 5-ploegen rooster kunnen vallen, is door de 
VHP2  leden afgewezen
Tijdens werksessies met ASML gaf ASML aan dat diverse 
arbeidsvoorwaarden onder de loep nemen om te kijken of 
de arbeidsvoorwaardelijk verschillen tussen bepaalde sa-
larisgroepen en tussen de diverse landen in stand moeten 
blijven en of bepaalde arbeidsvoorwaarden anders ingere-
geld kunnen worden. Voordat we hierover met onze leden 
in gesprek konden gaan, werden die gesprek vanwege het 
Cao-conflict opgeschort. 

Kandidaat-bestuursleden 
gezocht

D e VHP2 is als kleine vakbeweging op zoek naar  
 een grote toekomst.  Dat betekent dat er nu 
besluiten genomen worden die bepalen hoe de VHP2 
er over een paar jaar uit kan gaan zien.   Inbreng van 
leden is daarbij nodig naast een actieve ledenraad en 
een sterk bestuur.
Helaas zijn in de afgelopen maanden een aantal 
bestuursleden om uiteenlopende redenen gestopt. De 
VHP2 is daarom op zoek naar leden die geïnteresseerd 
zijn om in het Algemeen Bestuur zitting te nemen. In 
die rol ben je in staat om mee te denken en te beslissen 
over de toekomst van de VHP2 en de manier waarop 
we ons inzetten voor onze leden. Het lidmaatschap van 
het algemeen bestuur houdt in dat je ongeveer 6 regu-
liere vergaderingen per jaar voorbereidt en bijwoont, 
wat ongeveer 40 uur tijdsbesteding betekent. Daar-
naast zijn er een vijftal vergaderingen met de ledenraad 
en er kunnen een beperkt aantal speciale thema-verga-

deringen zijn die een verdieping van het bestuurswerk 
vormen of dienen om een belangrijk besluit nader uit 
te werken. De totale tijdsbesteding op jaarbasis gaat de 
100 uur niet te boven.
Naast het algemeen bestuur is er ook een dagelijks be-
stuur, dat meer operationeel betrokken is en de overige 
vergaderingen voorbereidt. In het DB is op dit moment 
een vacature voor secretaris. Hiervoor zoeken we ie-
mand met bestuurservaring die bereid is om ongeveer 
200 uur per jaar te investeren in de VHP2.
Als je interesse hebt kun je contact opnemen met Hans 
van Sprang en een afspraak maken voor een oriënte-
rend gesprek.

Namens het bestuur van de VHP2
Hans van Sprang
Hans.van.sprang@gmail.com
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W

Women@vhp2

  e gaan alweer hard richting het einde 
  van het jaar. Ik kijk terug op een bewogen 
jaar voor vrouwen in Arbeidsland. Vele krantenarti-
kelen heb ik voorbij zien komen die gaan over vrou-
wen en werk. Een greep uit de krantenkoppen die ik 
heb verzameld: Topvrouwen zijn tevreden met een 
lager salaris, Kloof tussen vrouwen onderling groter 
dan die tussen mannen en vrouwen, Vrouwen in de 
Wetenschap, Nederland scoort goed met gelijkheid 
vrouwen, Jonge vrouw werkt vaker in deeltijd, In-
vesteringsfondsen stappen zelden in start-ups van 
vrouwen. 
Heel wat stof om met elkaar over van gedachten 
te wisselen en dat hebben we ook dit jaar volop 
gedaan met Women@vhp2. Gaan we door? Jazeker! 
Wij hopen ook in 2019 inspirerende en interessante 
sessies aan te kunnen bieden voor onze leden. 
Je bent van harte welkom om eens een bijeen-
komst bij te wonen. Stuur dan een e-mail naar 
info@vhp2.nl onder vermelding van je naam en 
telefoonnummer. We nemen dan contact met je op. 

Thérèse Beurskens
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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 
nieuwsbrieven die jij wilt ontvangen, aan te vinken. Van-

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

Rechtsbijstand 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.

Heb je een juridisch geschil dat is ontstaan voor 
de ingang van het lidmaatschap, dan wel ontstaat 
gedurende de eerste zes maanden van het 
lidmaatschap, dan is voor juridische ondersteuning 
zowel de instemming van de directie als een 
inschrijfgeld van € 650,- verschuldigd. Hiervoor 
wordt tien uur juridische bijstand verleend. Worden 
de tien uren overschreden, dan is voor de verdere 
dienstverlening ten aanzien van het geschil € 70,- per 
uur verschuldigd.

Het inschrijfgeld staat los van de contributie die bij 
aanvang van het lidmaatschap moet worden voldaan. 
Daarnaast verplicht men zich om het lopende jaar en de 
2 jaar nadien VHP2 lid te blijven

VHP2 lid n.a.v. de juridische dienstverlening:

Ben blij dat de juriste de onderhande-

ling voor mij heeft gedaan. Gezien de 

expertise heeft dit zeker toegevoegde 

waarde voor werknemer die dit mee 

maakt. Daarnaast is er sprake van 

betere ondersteuning dan via rechts-

bijstand omdat de VHP2 juriste per-

soonlijker is en meer bekend is met 

bedrijven in de omgeving.

Legal aid is free for those members of the VHP2 who have been registered for more than six months. The dispute 
should not already exist at the moment of registration. In all other cases VHP2 staff can decide to offer legal aid for an 
amount of € 650 which includes 10 hours service.
If more than 10 hours are needed, an amount of € 70 per hour will be charged.
€ 650 does not include the membershipfee of € 175 per year, which has to be paid as well.

Legal aid

af dat moment krijg je deze automatisch in je mailbox. 
Op deze wijze kun je je ook aanmelden voor de net-
werkbijeenkomsten die wij regelmatig organiseren voor 
onze leden. 
Nb nieuwsbrieven en uitnodigingen worden alleen nog 
op deze manier aangeboden. 
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Mutaties doorgeven 

Gele Kegels Eindhoven | Kennedyplein 1-5 | 5611 ZS Eindhoven
040 - 202 60 00 | welkom@gelekegelseindhoven.nl | www.gelekegelseindhoven.nl

Zoekt u een uitstekend bereikbare locatie voor een 
training, vergadering of congres tot 120 personen? Met 
onze Brabantse gastvrijheid, kleurrijke locatie en 
professionele, hartverwarmende service garanderen we u 
een succesvolle bijeenkomst. Daarnaast bieden wij u ook 
de ruimte voor een zakelijke ontmoeting, een dag 
flexwerken of een coachingsessie. 

Beamers, speakers en Wi-Fi zijn vanzelfsprekend 
aanwezig en met onze 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 de lunch of het diner. Gele Kegels 
Eindhoven ligt op slechts 1 minuut loopafstand van 
parkeergarage Kennedyplein en Eindhoven CS. 

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website 
www.gelekegelseindhoven.nl of neem contact op met één 
van onze Meeting Experts. Wij denken graag met u mee en 
adviseren u bij de totaaloplossing van uw bijeenkomst!

Geeft kleur aan uw bijeenkomst op 
Eindhoven Centraal.

17
Zaaloplossingen

All-Cables-
Available-Service

Flex-werkplekken

Brabantse gastvrijheid

Advertentie

Om onze ledenadministratie up to date te houden 
kunnen jullie wijzigingen, zoals adreswijzigingen, 
e-mail wijzigingen, 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 eerst volgende 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. 

Hiervoor vragen wij jullie om ons een actueel 
inschrijvingsbewijs van het UWV toe te sturen. Dat dient 
ieder jaar in november opnieuw aangeleverd te worden, 
want alleen dan kunnen wij de contributiekorting 
voortzetten. 

*) Aanpassingen van het contributiebedrag vanwege 
werkloosheid?
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Nieuwjaarsreceptie
Beste Leden,
 
Ook dit jaar nodigt het bestuur u uit om tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst het glas te heffen en elkaar te 
ontmoeten. Wij zullen natuurlijk de gelegenheid  
gebruiken om samen met u kort stil te staan bij de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar en hoe we 
invulling gaan geven aan de ambitie voor het komende 
jaar. Kortom Gezelligheid en inspiratie.
 

U bent van harte welkom in de Lounge op de Strip van 
de HTC in Eindhoven
High Tech Campus 1 (The Strip) 5656 AE Eindhoven
Op: donderdag 17 januari 2019 van 17.00-19.00 uur

Parkeren kan in parkeergarage 0

Aanmelden via info@vhp2.nl 

Hans van Sprang, namens het VHP2 bestuur


