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voor medewerkers in de diervoederindustrie
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Een goed gevoel bij
Wie werkt en een gezin sticht, staat voor een aantal lastige af -

wegingen. Blijf ik werken? Ga ik minder werken? Hoe regel ik de

kinderopvang? Kunnen opa en oma bijspringen? Hoe kies ik een

goede dagopvang voor mijn kind? En wat gaat dat kosten?

In dit artikel beantwoorden we een aantal van deze vragen en

geven we tips om je verder te informeren.

ederlandse ouders maken veel gebruik van
kinderopvang. Drie van de vier kinderen tot drie
jaar oud brengen een of meer dagen per week
door bij andere mensen dan hun ouders. Bijna
de helft van de kinderen gaat naar een crèche of kinderdagverblijf. Zes van de tien ouders maakt gebruik van informele
opvang, zoals opa en oma of een gastouder.
Opvallend is dat Nederlandse kinderen gemiddeld minder
lang bij de kinderopvang te vinden zijn dan kinderen in andere landen. Dat komt doordat veel vrouwen al in deeltijd
werken of minder gaan werken als ze moeder worden.
Nederlandse kinderen brengen gemiddeld twee dagen per
week door in de kinderopvang. In Oost-Europa gaan veel
minder kinderen naar de dagopvang, maar als ze gaan, is
het meestal voor vier of vijf dagen.
Dat Nederlandse moeders relatief weinig gebruik maken van
kinderopvang, heeft verschillende oorzaken, weet Jessica
van Ruitenburg, beleidsadviseur Arbeid en Zorg bij de FNV.
Sommige moeders voelen zich schuldig. Dat is niet nodig,
vindt zij. “Een goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van je kind. Je kunt het zien als een gunst.” Zelf brengt
ze haar kind twee dagen per week naar de dagopvang.

N

Hoge kosten

Belangrijker dan mogelijk schuldgevoel zijn echter de kosten
van kinderopvang. Die zijn in Nederland hoog in vergelijking

Terwijl een startend gezin ook al veel andere kosten heeft.
Het gevolg is dat veel vrouwen stoppen met werken en dat is
slecht voor de participatie. Mensen met een laag inkomen
krijgen weliswaar een hogere kinderopvangtoeslag, maar ook
dan is het een aanslag op hun inkomen.”
Als je kinderopvangtoeslag wilt ontvangen, moet je aan een
aantal voorwaarden voldoen. Je moet voor het betreffende
kind ook kinderbijslag ontvangen. Dat is voor de Belastingdienst het bewijs dat het om jouw kind gaat. Verder moet de
kinderopvang geregistreerd zijn en je moet een schriftelijke
overeenkomst aangaan met de kinderopvang. En je moet
werken of studeren om in aanmerking te komen.
Je vraagt de toeslag aan op de website van de Belastingdienst. Hier vind je ook een rekenhulp om de hoogte van de
toeslag te berekenen. Die hangt onder meer af van je inkomen, het aantal uren dat je werkt, het aantal uren kinderopvang en de prijs van de kinderopvang. Je kunt ook een toeslag krijgen voor een gastouder, als die maar is geregistreerd
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Zorgvuldig kiezen

Hoe kies je een goede kinderopvang? Als je niet bij opa en
oma of bij andere relaties terecht kunt, kun je naar een kinderdagverblijf of gastouder. De Belangenverenging van Ouders
in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK) adviseert
nadrukkelijk om alleen zaken te doen met organisaties die
geregistreerd zijn in het eerder genoemde
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als een organisatie niet in
het LRKP is opgenomen, is de opvang illegaal.
Registratie is sowieso een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.
Via het register heb je ook inzage in inspectierapporten. De
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bezoekt elke geregistreerde kinderopvang eens per jaar om te kijken of ze voldoen aan de criteria. BOinK en Van Ruitenburg raden aan om
verschillende adressen voor opvang te bezoeken voordat je
een keuze maakt. “Je moet er zelf een goed gevoel bij hebben”, aldus Van Ruitenburg.

'Goede kinderopvang draagt bij
aan de ontwikkeling van je kind'
met andere landen. Volgens een recent onderzoek van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gaat 20 procent van het gezinsinkomen op
aan kinderopvang. In Europa zijn alleen ouders in Zwitserland, Groot-Brittannië en Ierland duurder uit.
“Vooral voor middeninkomens hakt het erin”, zegt Van
Ruitenberg. “Het gaat om honderden euro’s per maand.
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de kinderopvang

Zorgverlof
Heb je eenmaal een kinderopvang gekozen waar je kind met plezier
naartoe gaat, dan kan het toch nog zĳn dat je soms voor problemen
komt te staan. Bĳvoorbeeld als je kind ziek is. Want de kinderopvang
wil niet dat je een ziek kind bĳ hen brengt. Dat vraagt te veel aandacht en ze zĳn bang dat jouw kind andere kinderen aansteekt.
Bovendien wil je misschien dan zelf voor je zieke kind zorgen.
Als je kind ziek is, kun je een beroep doen op kortdurend zorgverlof.
Je hebt recht om in een periode van 12 maanden maximaal tweemaal het aantal werkuren per week op te nemen. Dus als je 32 uur
werkt, mag je maximaal 72 uur zorgverlof opnemen. Dat mag alleen
als er niemand anders is die voor je kind kan zorgen. Je krĳgt dan
70 procent van je salaris doorbetaald. Je werkgever kan vragen om
bewĳs dat je kind echt ziek is, bĳvoorbeeld een doktersverklaring.

Belangrijk is ook hoe de opvang met zijn eigen personeel
omgaat, vindt Van Ruitenberg. “Krijgen de kinderen te maken
met vaste gezichten of zijn er veel flexkrachten? Herkenbare,
vaste gezichten zijn heel belangrijk voor een kind.” Aan een
kind mogen maximaal drie vaste beroepskrachten worden
toegewezen, van wie er per dag minimaal één in de groep
van dat kind is.

Checklist

Op de website van BOinK vind je een checklist waarmee je
zelf verschillende locaties voor dagopvang met elkaar kunt
vergelijken. Naast de hierboven genoemde zaken kun je

onder meer kijken of een dagopvang is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang,
prijs en kwaliteit, hoe ze met kinderen omgaan,
welke voeding de kinderen krijgen en welke
activiteiten er zijn voor de kinderen.
Veel mensen in de diervoederindustrie werken
in ploegen. Kinderdagopvang is meestal alleen
open op werkdagen van ongeveer 7.30 tot
18.30 uur. Sommige instellingen, zoals ziekenhuizen, hebben wel een kinderopvang die ook buiten kantooruren open is. Deze opvang is echter vaak exclusief voor
medewerkers van het ziekenhuis. Als je in ploegendienst
werkt, kun je daarom het beste goede afspraken maken met
je partner, op zoek gaan naar een flexibele gastouder en
misschien toch opa en oma te hulp roepen.

Meer informatie:
•
•
•

www.boink.info
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
www.landelijkregisterkinderopvang.nl
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Trots op
Wie?

Wim Kornegoor en Johan Klein Gotink

Functie?

Procesoperators bĳ De Hoop Mengvoeders BV, Zelhem

En ook?

Verzamelaars van landbouwminiaturen

Landbouwmachi
Wat verzamel je?

Wim: Ik verzamel tractors en andere landbouwmachines, alles schaal
1 op 32. Verschillende merken, verschillende types. Op dit moment
koop ik alleen nog Fendt-modellen en machines die ik mooi vind.
Johan: Ik spaar alles van Claas, een Duits merk. Bestaat al meer dan
honderd jaar. Voor mij mag het ook een andere schaal zijn dan 1 op
32, als het maar Claas is.

Hoe is het zo gekomen?

Wim: Ik kom van de boerderij. Als kind reed ik mee met mijn vader
op de tractor en ik speelde met kleine tractors. Die liefde is eigenlijk
nooit overgegaan. Mijn vader reed altijd op Fendt-tractors. Dat is
nog steeds mijn favoriete merk.
Johan: Ik ben ook op de boerderij opgegroeid. Maar de liefde voor
miniaturen bloeide pas goed op toen ik in aanraking kwam met
modelspoorbanen. Ik kwam een Claas-miniatuur tegen en vond die
heel mooi. Daar wilde ik er meer van hebben.

Hoe ziet jullie verzameling er uit?

Johan: Ik heb tussen de vier- en vijfhonderd modellen, in een
speciale kamer op schappen langs de muur. De meeste heb ik in
de oorspronkelijke doos. Dan zijn ze meer waard.
Wim: Ik heb ze uitgestald op planken, zes hoog, ongeveer vijfhonderd stuks. De dozen heb ik weggedaan. Vanwege de ruimte,
en omdat ik het model wil zien.

Wat hebben jullie met Zwolle?

Wim: In Zwolle is ieder jaar in november dé beurs voor landbouwminiaturen. Ik zit in de organisatie. 240 standhouders, 8000 vierkante
meter beursvloer. Circa 10.000 bezoeker over twee dagen. En een
speciaal beursmodel: de CASE IH Magnum 315. We hebben er
2250 laten maken.
Johan: De beurs is een geweldige ontmoetingsplaats voor liefhebbers van miniaturen. Jong en oud, arm en rijk. Daar kijken we
allemaal ieder jaar naar uit. Ik ga altijd twee dagen. De eerste dag
kijken of ik modellen kan vinden die ik nog niet heb, de tweede dag
om op mijn gemak rond te lopen.
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Wim (links) en Johan (rechts)
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Kennis delen om explosiegevaar
te beteugelen
Een stoffige omgeving brengt risico’s met zich. Heel fijne deeltjes zijn bijvoorbeeld erg
brandbaar. Onder bepaalde omstandigheden bestaat zelfs het gevaar van stofexplosies.
Nevedi heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Nevedi organiseerde vier workshops
over de risico’s van stofexplosies in de diervoedersector en wat ertegen te doen.

K

laas Lok is veiligheidskundige bij Agrifirm en hij verzorgde de workshops. “Europese regelgeving, zoals de
ATEX-richtlijn, verplicht producenten van diervoeder om
explosiegevaar in kaart te brengen en maatregelen te nemen
om de risico’s te beperken”, legt hij uit. “In een enkel geval komt
de Inspectie SZW situaties tegen waar verbetering nodig is. Om
de bedrijven te ondersteunen om aan de eisen te voldoen, heeft
Nevedi workshops georganiseerd. Met de workshops willen we
hen verder op weg helpen.”

Ingrijpende gevolgen
Het gevaar van ontploffingen wordt
nog wel eens onderschat, aldus Lok.
Klaas Lok
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“Een klein incident kan al ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld als de Inspectie daarna het bedrijf stillegt. “Als je niet kunt
produceren en je inkomsten vallen weg, kan zelfs het voortbestaan op het spel komen te staan.”
Tijdens de workshops vertelde Lok over de wetgeving en de
risico’s. Daarna behandelde hij hoe je als bedrijf in stappen de
risico’s kan inventariseren en maatregelen kan nemen. “Het is
belangrijk dat je weet waar het over gaat”, vindt hij. “Het is best
ingewikkeld. Ik heb er zelf jaren over gedaan om de nodige

‘Een klein incident kan al
ingrijpende gevolgen hebben’

oh zit
dat zo

kennis te verzamelen. Maar als je niets weet,
ben je overgeleverd aan adviseurs.”
Niet dat die adviseurs onbetrouwbaar zijn,
maar het is wel handig als je een goede gesprekspartner bent. Want het bedrijf is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gemaakte
keuzes. “Je moet een afweging maken tussen
de risico’s en de maatregelen. Daarbij wil je
elke euro zo efficiënt mogelijk investeren en
de belangrijkste risico’s afdekken. Dan moet
je wel enig verstand van zaken hebben.”

Serieus aan de slag

Veilig werken
op hoogte

Johan Roseboom is plantmanager bij Navobi.
“De wetgeving is complex, vooral als het
gaat om implementatie op de werkvloer”,
zegt hij. “Tijdens de workshop heb ik mijn
kennis kunnen bijspijkeren. Het was heel

Ieder jaar zijn 230.000 werknemers betrokken bij een
arbeidsongeval, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag. Bijna één op de drie ongelukken komt
doordat een werknemer uitglijdt, struikelt of valt.
Veilig werken voorkomt slachtoffers.

V

gestructureerd. Hoe je een probleem analyseert, hoe je kijkt naar zoneringen in het
bedrijf, alles kwam aan bod. We kunnen nu
zelf analyses uitvoeren en maatregelen
nemen. Ook het uitwisselen van kennis met
collega’s uit de sector was heel waardevol.”
In één workshop kun je niet alle kennis overdragen om expert te worden, beseft Lok.
“Ik hoop dat de deelnemers de ernst van de
situatie inzien en er serieus mee aan de slag
gaan. Het heeft ook een gunstig effect op
het bedrijf. Als je het bijvoorbeeld schoon en
stofvrij houdt, vermindert het risico en verbeteren de werkomstandigheden. En als er
minder stof is, zijn er ook minder schoonmaakkosten.”
Nevedi helpt de lidbedrijven om het explosiegevaar in te dammen. Met de workshops,
en ook met de Grondstoffendatabank en de
handleiding ATEX-richtlijn, die toegankelijk
zijn via het ledennet van Nevedi. In de grondstoffenbank zijn eigenschappen te vinden
van honderden grondstoffen, zoals de maximale explosiedruk. Deze gegevens zijn essentieel voor het inschatten van de risico’s
en het vaststellen van maatregelen.

algevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van arbeidsongevallen. Werkgever en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Werkplekken
dienen zo goed mogelijk te bereiken zijn. Ook plekken waar je regelmatig
heen moet om te inspecteren, schoon te maken of storingen op lossen, moet
je goed kunnen bereiken. Het veiligst is een vaste trap met een bordes. Een
bordes moet een leuning hebben en een opstaande rand, zodat voorwerpen
niet per ongeluk naar beneden kunnen vallen. Gebruik losse trappen en
ladders zo min mogelijk, alleen als het voor korte tijd is en als je er op een
andere manier niet bij kunt komen.

Zet een ladder vast
Het Arbobesluit geeft richtlijnen voor de veiligheid van trappen, ladders en
rolsteigers. Als je toch een ladder moet gebruiken, zorg dan dat die niet kan
wegglijden. Het mooiste is als je de ladder aan de bovenkant kunt vasthaken. Als dat niet kan, zorg dan dat de ladder aan de onderkant stevig staat,
bijvoorbeeld op rubber. Zorg in ieder geval voor een stabiele en stroeve
ondergrond. Valgevaar dient altijd onderdeel te zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De veiligheidsgrens wordt op 2,5 meter gelegd,
maar ook bij een val van minder hoog kun je letsel oplopen. Zorg dat een
werkplek op hoogte altijd goed opgeruimd is. Zo voorkom je dat je struikelt,
uitglijdt of je verstapt.

Tuigje tegen het vallen
Als de situatie ondanks genomen maatregelen onveilig is, of als maatregelen niet mogelijk zijn, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk.
De medewerker krijgt dan een tuig om met een beveiligingskabel. Die moet
vastzitten aan een stevig bevestigingspunt. Verder moet er een valstopapparaat of valdemper zijn om de val te breken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in de Arbocatalogus Graan (www.arbocatalogusgraan.nl), op de website van het Sociaal Fonds (www.graancao.nl/arbo) en
op de website Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.arboportaal.nl).
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Colofon
WERKVLOER
Werkvloer is een uitgave van de Stichting Sociaal
Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven.
De Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven is eind 2011 opgericht door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en Nevedi.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen
gaan is in 2015 gestegen naar 64,4 jaar. Deze stijging gaat
door, want de AOW-leeftijd gaat tot 2021 in stappen omhoog naar 67 jaar. Werknemers moeten langer doorwerken.
Terwijl ze dit lang niet altijd willen of kunnen.

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, Sjerp Holterman, Ed van Benthem,
Stefan van der Linden, Henk Flipsen en Jeanette

Langer doorwerken
en eerder (een beetje) stoppen

Speksnijder. Suggesties en ideeën voor de Werkvloer
kunt u per e-mail sturen naar: info@graancao.nl of
via telefoonnummer: 085 773 19 73. Ook voor vragen
kunt u contact opnemen met de redactie van de
Werkvloer.

Door Frans van de Veen
anuit CNV Vakmensen heb ik een
pensioenopleiding gevolgd aan de
Erasmus Universiteit. Daarbij heb ik
de behoefte aan deeltijdpensioen onderzocht
onder werknemers van 60 tot 65 jaar in de
private sector, waaronder de cao Graan. Bij
deeltijdpensioen werk je minder uren in de
week in krijg je een gedeeltelijke pensioenuitkering voordat je echt met pensioen gaat.

V

Onbemind
Zeven van de tien werknemers zijn niet of
slecht op de hoogte van de mogelijkheden
van deeltijdpensioen. Daar valt dus nog veel
te verbeteren, in de eerste plaats door de
pensioenuitvoerders. Onbekend maakt
onbemind.
Bij het Molenaarspensioenfonds waren in
2015 geen deelnemers aan deeltijdpensioen.
Van ondernemingen met een dispensatie in
de Graan zijn geen cijfers bekend. CNV-onderzoek wijst uit dat er in de sector wel mensen
zijn met een deeltijdpensioen.
Deeltijdpensioen is geen wettelijk recht, maar
kan een keuze zijn in het eigen pensioenreglement. De voorwaarden kunnen per pensioenuitvoerder verschillen: bijvoorbeeld vanaf
welke leeftijd (meestal vijf jaar voorafgaand
aan AOW) en of er wel of geen AOW-overbrugging is als het deeltijdpensioen ingaat
voor de AOW-datum.

Korter werken
Veel oudere werknemers willen graag
minder werken voordat ze volledig met
pensioen gaan. Dertig procent van de
oudere CNV-leden wil zelfs langer dan
twee jaar meer dan vier uur per week
korter werken. Dat los je meestal niet
op met extra vakantiedagen. Zeker als
‘vakantieplassen’ beperkt worden doordat oude vakantiedagen vervallen. Aan
de andere kant vindt dertig procent het

8

December 2016

Werkvloer 4

niet nodig om minder te werken.
De wil om minder te werken kan komen
doordat het werk op oudere leeftijd zwaarder
wordt of doordat de gezondheid achteruit
gaat. Het kan ook zijn dat de oudere werknemer meer vrije tijd wil om leuke dingen te
doen buiten het werk. Deeltijdpensioen is
dan een optie.
De werknemer betaalt deeltijdpensioen uit
zijn eigen opgebouwde pensioen. Deeltijdpensioen komt in de private sector vaker voor
bij werknemers die fulltime werken en een
hoger opleidingsniveau hebben. In ploegendienst is het moeilijker te organiseren, omdat
elke ploeg voldoende bezet
moet zijn.
Het merendeel van de
werknemers vindt dat ook
de werkgever een financiële verantwoordelijkheid
heeft als het gaat om
minder werken. Een deel
van de medewerkers
heeft behoefte aan speciale seniorenregelingen,
maar dat is voer voor de
cao-onderhandelingen.
Alleen al op het terrein
van deeltijdpensioen is
nog veel te winnen.
Frans van de Veen is
bestuurder bij CNV Vakmensen
Behalve de papieren uitgave is er
ook een digitale versie van Werkvloer. Deze is te vinden op
www.graancao.nl/werkvloer. Wil je
Werkvloer vier keer per jaar digitaal
ontvangen? Stuur dan een e-mail
naar de redactie van Werkvloer:
info@graancao.nl.

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

Frans van de Veen, CNV Vakmensen,
030 751 15 70, f.veen@cnvvakmensen.nl

Sjerp Holterman, De Unie,
06 52 52 20 30, sjerp.holterman@unie.nl

Henk Flipsen, Nevedi,
085 773 19 77, info@nevedi.nl

Jeanette Speksnijder, Nevedi Services BV
085 773 19 73, speksnijder@nevediservices.nl
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