Vakmensen

Thema
werd ingelicht via een onpersoonlijk
e-mailtje midden in je weekend: je
leven staat even op zijn kop als je hoort
dat je je baan kwijt bent. Er breekt een
periode aan waarin je je kwetsbaar
en onbeschermd voelt. Logisch! Als
vakbond weten wij daar alles van, reden
waarom wij zo goed kunnen luisteren,
onderhandelen en allereerst jou
informeren met deze themafolder.

Lid zijn?
CNV Vakmensen is een vakbond die
solidariteit in praktijk brengt: de sterke
schouders kunnen de zwakkere dragen.
En trouw lidmaatschap wordt natuurlijk
altijd beloond!

Waarom een vakbond?
CNV Vakmensen is een vakvereniging
van 160.000 mensen met werk in
onder meer de bouw, industrie,
horeca, schoonmaak, vervoer, banken,
detailhandel. Dat zijn veel mensen in
veel sectoren, want dan hebben we
veel in te brengen bij werkgevers,
pensioenfondsen en overheid. Zo
kunnen wij de sterke, onafhankelijke,
beschermende onderhandelaar zijn voor
jou en voor je collega’s. We bewegen
mee met elke fase in je leven. En dat
doen we al 125 jaar.

Weten,

WAT IS JOUW VAKBONDSVOORDEEL

denken
doen

ALS JIJ WERKLOOS RAAKT?
- Altijd jouw toponderhandelaar
bij je werkgever over lastige
onderwerpen (namens jou en
jouw toekomstige collega’s!).
- CNV Vakmensen als jouw
ervaren vraagbaak over
loopbaanontwikkeling, je
inkomen. (dus ook voor steun
bij het ontslag, begeleiding
van werk naar werk, je nieuwe
arbeidscontract enz.)

WIL JE ONTSNAPPEN
HANDIGE
CHECKLIST voor
aan langdurige
jouw eigen werkloosheid?
stappen op www.cnvvakmensen.nl/verlofsoorten
Lees dan ook de handige tips
(enwww.cnvvakmensen.nl/werkloos
op
speciaal voor mantelzorgers links naar praktische mantelzorgerswebsites).

50%
Bel 030 75 11 007 of regel het op
www.cnvvakmensen.nl

De eerste 6 maanden ontvang je
als nieuw lid 50% korting op de
contributie, die is afgestemd op
jouw inkomenscategorie.

bij werkloosheid

- En als het nodig is, voordelige
juridische steun (in werk en privé).
- Hulp bij belastingaangifte (ook handig
voor je nieuwe salaris).
- Inspraak en invloed (op cao’s die gaan
over jouw vak).
- en hele andere voordelen... denk aan
korting op (ziektekosten)verzekering
of coaching bij carrièreveranderingen
(via www.jamesloopbaan.nl)
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OF JE HET NOU KEURIG IN
EEN GESPREK HOORDE of dat je

JE BAAN KWIJT
EN DAN?

VERDER NA ONTSLAG?
ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT

Vakbond is er gewoon nog steeds voor jou
En dan ineens weet je het zeker, een periode van grote onzekerheid over je
arbeidssituatie komt er aan. Denk niet meteen het ergste, veel is geregeld en
met wat moeite vind je de oplossing die bij je past. Weten, denken, doen is de
beste volgorde. De vakbond is er nog steeds voor jou! Kijk wat van toepassing is
op jou, vraag hulp in je directe omgeving en bespreek je vragen altijd met ons.

Reorganisatie & transitievergoeding Bij een reorganisatie betaalt
de werkgever volgens wettelijke afspraak een transitievergoeding
aan elke werknemer die een dienstverband van meer dan twee
jaar heeft. Ook als mensen meerdere dienstverbanden hebben, van
samen meer dan twee jaar, kan zo’n vergoeding mogelijk zijn. CNV
Vakmensen onderhandelt ook over de hoogte van de vergoeding. (Dit
geldt niet automatisch bij ‘beëindiging met wederzijds goedvinden’.)
Meer over reorganisatie lees je in de themafolder Weten, denken,
doen bij reorganisatie.

Weet: het is niet jouw schuld
Verlies je je baan buiten jouw schuld, dan heb je recht op een
werkloosheidsuitkering. Onthoud dat je één zekerheid hebt: je
ontslag heeft niets met jouw persoonlijk functioneren te maken.
Dreig je ontslagen te worden? Ga daar niet mee akkoord en

NEEM ZELF OFFICIEEL AFSCHEID en vertrek dus met geluid:

schakel meteen de hulp in van cnv vakmensen.

Van werk naar werk, ook via de vakbond ...
Als je nieuw werk zoekt, helpt het altijd contact te
maken met mensen in dezelfde situatie.
We bieden je een kant-en-klaar netwerk van mensen
die net als jij tijdelijk of gedeeltelijk zonder werk zijn.
Met workshops en vier keer per jaar bijeenkomsten
bij jou in de buurt. Je wisselt er ervaringen en
tips met elkaar uit over vacatures, solliciteren en
praktische zaken rond uitkeringen.
Vele contacten rijker en met een positief gevoel
over je mogelijkheden ga je weer naar huis. Zo voel
je letterlijk dat je niet alleen bent als je even tussen
twee banen in zit!
... en inspraak via de Anders Actievenraad
Als ‘anders actief vakbondslid heb je in de
vakvereniging gewoon je plek en dus nog steeds
inspraak. Dat loopt via de Andersactievenraad waar je
van harte welkom bent!
De raad komt op voor werklozen bij gemeentelijke of
landelijke overheden, ze werkt aan zichtbaarheid
en ontwikkeling van werklozen, stelt uitkerings-,
pensioens- en arbeidskwesties aan de kaak en neemt
initiatief voor ontmoetingsdagen.

laat maar komen die borrel, dat etentje.

Is het ontslag officieel?
Via de juristen van CNV Vakmensen controleer je of jouw werkgever zich aan
de officiële opzegtermijn houdt. Jouw WW-periode gaat pas in op de dag dat
die termijn is verstreken. Het kan ook zijn dat je een ontslagvergoeding afspreekt met je werkgever. CNV Vakmensen onderhandelt daarover voor je bij
je werkgever.
Begin met nieuw werk vinden zodra duidelijk is dat je ontslag eraan komt. Het
is een goed moment te onderzoeken waar je naar wilt solliciteren en wat past
bij je leven op dit moment. Overhaast niets, maar goed rondkijken kan je zeker
wel helpen. Ga ook eens naar www.jamesloopbaan.nl voor meer informatie
over loopbaanhulp.

ZO ROEP JE HULP IN Wil je doorlezen over de

onderwerpen uit deze folder? Goed idee! Doe wat nodig is om
goed uit de werkloze periode te komen. Onze zoekmachine vindt
voor jou altijd de actuele feiten via www.cnvvakmensen.nl. Ook
vind je er naam en telefoon van de collega van CNV Vakmensen
die actief is voor jouw bedrijf of sector (kijk dan bij ‘cao’s’). Via de
site kun je (ook ‘s avonds) chatten met een deskundige van CNV
Vakmensen. Of je stuurt je vraag per e-mail naar info@cnvinfo.nl
Wil je liever meteen telefonisch contact? De betrokken en
deskundige collega’s van de informatielijn 030 75 11 007 zijn
dagelijks bereikbaar van 08.00-18.00 uur.
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Werkloosheid en een uitkering
Word je uiteindelijk werkloos, dan krijg je te maken met de WW, de
Werkloosheidswet. Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en
maximaal 38 maanden. Let op: deze termijn wordt per 2016 afgebouwd
naar 24 maanden in 2019.
Je gaat eerst naar het UWV Werkbedrijf voor inschrijving als een
werkzoekende. Daarna meld je je aan bij het UWV voor een uitkering. Je
vindt de procedure op www.uwv.nl
Voor onafhankelijke antwoorden op vragen hierbij kun je altijd mailen en
bellen met ons! (Zie oranje kader hiernaast.)

