
FNV Bondgenoten 

Een betere cao voor 
uitzendkrachten
Doe mee voor gelijke beloning en meer zekerheid!
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Ik wil een werkgever, een betrokken uitzendbureau en meer betrokkenheid van de inlener. 

Uitzendkrachten moeten beter beloond worden dan vaste medewerkers omdat ze geen zek-

erheid hebben. Er moeten meer mensen in vaste dienst komen. Dan kan de betrokkenheid van 

werknemers weer worden zoals die zou moeten zijn en zou de huidige crisis snel voorbij zijn. 

Dan kunnen we samen de schouders eronder zetten en vertrouwen hebben in de toekomst. 

Waarom nemen werkgevers geen vast personeel meer aan? We zijn volwaardige werknemers! 

De inlener behandelt ons zo, nu de uitzendbureaus nog. Rechtsbescherming. Opdrachtgevers 

zouden je niet te pas en te onpas weg mogen sturen. Uitzendbureaus moeten er meer zijn voor 

de uitzendkrachten en niet voor de opdrachtgevers die denken dat zij zich alles kunnen permit-

teren. Gelijk werk, gelijke rechten, gelijk loon. Een uitzendkracht moet veel meer op zijn tenen 

lopen om zijn werk te behouden dan een vaste medewerker. Schep de voorwaarden voor een 

reële kans op doorstroom naar vast werk. Ik vind het belangrijk dat ik niet langer op de schops-

toel zit. Ik wil meer zekerheid, meer geld en veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en oordop-

pen. Goede scholing en weg met fase A! De waarde van de uitzendkracht wordt sterk onderschat. 

Voorkom misbruik van uitzendkrachten. Maak het onmogelijk dat uitzendkrachten na 3 jaar en 

3 maanden naar huis worden gestuurd om vervolgens na een aantal maanden weer bin-

nengehaald te worden. Ik wil een beter pensioen. Bedrijven profi teren van de fl exibiliteit 

die uitzendkrachten bieden. De uitzend bureaus verdienen daar goed aan. Maar de werkne-

mer ziet daar weinig van terug. We zijn geen speelbal, maar mensen! Soms moet ik 4 uur rei-

zen om 3 uur te werken. Absurd! Bij iedere ziekte een wachtdag is onacceptabel. Hierdoor 

raken mensen, terwijl ze ziek zijn, ook nog in geldproblemen. Mensen zijn geen handelswaar.

Betere mogelijkheden voor scholing. Soms word ik pas laat gebeld dat ik de volgende dag moet werken. 

Je kunt haast geen goede afspraken meer maken in je privéleven. De fl exwet is in het leven geroepen 

ten behoeve van de uitzendkrachten, zodat wij meer kans zouden krijgen op een vaste baan. De realiteit 

is dat werkgevers ons nog steeds dumpen op het moment dat zij ons een vast contract moeten geven.
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Voorletters:	 Tussenvoegsels:

Achternaam:	 	 m	 v

Adres:	

Postcode:	 Woonplaats:	

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:	

Naam	werkgever:	

Adres	werkgever:								

Postcode:	 Vestigingsplaats:

Soort	bedrijf/sector/branche:

Ik	betaal	mijn	contributie	per	automatische	incasso	 Ja	 Nee

Rekeningnummer:

       Ja,	u	mag	met	mij	contact	opnemen	over	de	producten	en	diensten
van	FNV	Bondgenoten

Datum:

Handtekening:

Voorl.(s)	+	naam:

Adres:	

Postcode:	

Woonplaats:	

E-mailadres:	

Lidmaatschapsnummer:	

Ik	ontvang	mijn	wervingspremie	à	€	9,-

op	rekeningnummer:

Direct lid worden? Bel 0900-9690 (lokaal tarief)

Ik word lid en betaal de eerste 4 maanden E 25,-*

Ik werf een lid (Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet in 
een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.)

*	Voor	informatie	over	alle	lidmaatschapsmogelijkheden	en	algemene	voorwaarden	surft	u	naar
	 www.fnvbondgenoten.nl/contributie	of	belt	u	0900	-	9690	(lokaal	tarief). Uw lidmaatschap gaat in op 

het moment dat de klantenservice van FNV Bondgenoten dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde 
formulier naar FNV Bondgenoten, t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig.
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De onderhandelingen voor een betere 
cao voor uitzendkrachten zijn gestart
De cao voor uitzendkrachten loopt af. FNV Uitzendkrachten gaat daarom met de 

uitzendbureaus, verenigd in de ABU, om tafel om te onderhandelen over een nieuwe, 

betere cao. We willen afspraken maken over dingen die jullie belangrijk vinden. 

Daarom hebben we de Nationale Uitzendkracht Enquête 2012 gehouden. Veel van 

jullie hebben die ingevuld. De uitkomst daarvan was helder. We gaan stevig inzetten op: 

> Gelijke beloning

> Doorbetaling bij ziekte

> Meer zekerheid voor uitzendkrachten 

> Naleving van de cao

Gelijk loon voor gelijk werk
Op dit moment krijg je als uitzendkracht het eerste half jaar dat je ergens werkt, 

meestal betaald volgens de loonschalen uit de uitzendcao, de ABU-schalen. Vaak krijg 

je daardoor minder betaald dan je vaste collega’s met hetzelfde werk. FNV Uitzend-

krachten wil afspreken dat je vanaf de eerste dag hetzelfde betaald wordt als je vaste 

collega’s. Inclusief de toeslagen, eindejaarsuitkeringen en dat soort zaken.

Doorbetaling bij ziekte
Als je nu ziek wordt, krijg je de eerste dag van ziekte niet uitbetaald. Dat is eigenlijk heel 

ongebruikelijk. Er zijn maar weinig bedrijven die dat zo doen. Het wordt tijd dat in de uit-

zendsector die zogenaamde ‘wachtdag’ bij ziekte wordt afgeschaft en je dus bij ziekte 

vanaf de eerste dag gewoon doorbetaald wordt.

Zekerheid
“De onzekerheid is soms ondraaglijk” schreef een van deelnemers aan de Nationale 

Uitzendkracht Enquête. Dat was één van de vele opmerkingen die we terugkregen over 

de onzekerheid van uitzendkrachten. Wij willen afspraken maken over meer uitzicht op 

vast werk. We zullen de komende jaren actief voor werkzekerheid strijden bij de werk-

gevers die uitzendkrachten inzetten. Dat kunnen we niet alleen: we zullen ons samen 

met jullie, de uitzendkrachten, sterk moeten maken.

Afspraak is afspraak
In de uitzendcao is een heleboel geregeld over dingen als loon, ATV, vergoedingen, 

toeslagen en contracten. Helaas zijn er uitzendbureaus die zich niet aan die afspraken 

houden. Dat kan niet. Afspraak is afspraak: iedereen moet krijgen waar die recht op 

heeft. Er moet dus meer controle komen op de naleving van de afspraken.

Doe mee!
We willen in de nieuwe cao bereiken dat uitzendkrachten geen tweederangs  

werknemers meer zijn. Als je hetzelfde werk doet als je collega die toevallig wel  

een vast contract heeft, dan verdien je dezelfde beloning, dezelfde behandeling  

en dezelfde waardering. 

We gaan daarom stevig onderhandelen met de uitzendbazen. Maar met praten alleen 

gaat het ‘m niet worden. We moeten met z’n allen laten zien dat uitzendkrachten achter 

ons staan. 

Ben je uitzendkracht of ‘vaste’ collega van uitzendkrachten?  
Je kan ons steunen door:
> Op de hoogte te blijven over de cao;

Dat kan via www.fnvbondgenoten.nl/uitzendkrachten. Je kan je daar ook 

aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Of volg ons op twitter: @fnvuitzend 

> Met elkaar te praten over wat er gebeurt;
 Organiseer bijvoorbeeld een bijeenkomst op het bedrijf waar jij werkt.  

Natuurlijk helpen we je daar bij. Laat ons weten als je wat wilt doen!

> Actie te voeren;
 Misschien moeten we wel actie voeren voor een goede cao voor uitzendkrachten.  

Als dat bij het bedrijf is waar jij werkt, zullen we je oproepen mee te doen.  

We hopen dat je daar, samen met je collega’s, dan gehoor aan geeft.

> Lid te worden;
 Steun ons door lid te worden van de bond. Gebruik het formulier  

in deze folder of meld je aan via www.fnvbondgenoten.nl 

Wijzigingsvoorstellen
Op basis van de enquête en een ledenvergadering hebben we een zogenaamde 

voorstellenbrief gemaakt. Daarin staan alle punten die we in de cao veranderd  

en verbeterd willen zien. De voorstellenbrief hebben we aan de ABU 

voorgelegd. De komende maanden gaan we daarover onderhandelen.  

In deze folder vind je de belangrijkste voorstellen. De volledige brief kan 

je vinden op www.fnvbondgenoten.nl/uitzendkrachten.

A5 6p Uitzendkrachten_def.indd   2 20-03-12   12:55


