
 

Onno van Crey stelt zich 

voor 
   

Mijn naam is Onno van Crey en  

ben 49 jaar. Inmiddels werk ik 

al 10 jaar voor Lidl en ben 

direct als AFM begonnen. 

Vergeleken met 10 jaar terug is 

er veel veranderd binnen de 

organisatie. Gelukkig is er veel 

ten goede veranderd. Op het 

gebied van o.a. opleidingen en 

automatisering is er veel goed 

werk gedaan.  

Toch blijven werkdruk en 

intimidatie knagen op de 

werkvloer. Lidl geeft een 

positief signaal af wat betreft 

maatschappelijke 

betrokkenheid maar vergeet 

haar eigen mensen die 

KEIHARD werken. 

 De komende tijd wens ik dat 

de cao nu eens fatsoenlijk 

wordt nageleefd, met een 

vertrouwenspersoon die 

onafhankelijk is, fatsoenlijke 

roosters en een menselijk 

gezicht. 

 

 

OR Campagne Editie 
 

Beste collega’s.  

Vol trots presenteren wij alweer 

de 3e nieuwsbrief van de 

kadergroep. We blijven met 

onderwerpen komen die ons 

allemaal raken. In deze nieuws- 

brief o.a. OR verkiezingen, 

Jaaropgave contributie vakbond. 

Jullie kunnen ons nog steeds 

massaal bestoken met vragen en 

aandachtspunten. 

 

 

Velen hebben ons al gevonden.  

Nu u nog. De kadergroep is er 

voor jullie. 

 
onnovancrey@upcmail.nl 
fabian.hettema@home.nl 
c.steenbergen12@upcmail.nl 
rvdf-kaderfnv@hotmail.nl 
  

 

 

OR verkiezingen 

 

5 november is het dan eindelijk 

zo ver. Tijd voor de 

Ondernemingsraadverkiezingen. 

En dit jaar gaan wij het goed 

aanpakken.  

Daarom heeft de kadergroep in 

samenwerking met  FNV 

Bondgenoten ervoor gekozen om 

het land in te trekken om onze 

collega’s op de werkvloer te 

ontmoeten. De OR Campagne 

week dus. Bewapend met onze 

brochure met daarin ons 

puntenplan, inschrijf- 

formulieren en portemonnee 

bezochten wij alle DC’s en zeer 

veel filialen. De ontvangst op 

het DC en filialen was zeer 

hartelijk en werd zeer positief 

ontvangen door veel collega’s. 
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5 November staan OR Verkiezingen gepland. Gebruik u 

stem voor een sterke achterban. 
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In een persoonlijk gesprek met 

de collega’s hebben wij ze 

gevraagd om een enquête over 

de etenspas in te vullen. Dit was 

noodzakelijk omdat de 

kadergroep veel klachten heeft 

ontvangen over de etenspas. Wij 

gaan de gegevens ordenen en 

gebruiken na de verkiezingen.  

De FNV Lidl kadergroep heeft 

een aantal kandidaten 

geselecteerd die zeer geschikt 

zijn om de werknemers te 

vertegenwoordigen in de OR. Nu 

is de tijd gekomen om onze stem 

te laten horen en U kunt  er voor 

zorgen dat onze kandidaten in de 

OR komen.  

Hoewel ze nog niet eens zeker 

zijn van een zetel in de OR zijn zij 

al wel volledig opgeleid en 

voorbereid voor deze taak. 

Dankzij de deskundigheid en 

opleidingstrajecten van FNV-

bondgenoten kunnen zij meer 

voor jullie doen. Laat dus van je 

horen tijdens de verkiezingen. 

Samen staan we sterk en kunnen 

we er voor zorgen dat de OR 

voor uw belangen opkomt. Zoals 

dit ook altijd  de bedoeling is 

geweest. 

 

 

Ronald van der Flier (dc Tiel) 

Onno van Crey (dc Weert) 

Marianne Dollee (dc Etten leur) 

Fabian Hettema (dc Heerenveen) 

Cor Tersteeg (dc Etten leur) 

Arjan v Lingen (dc Heerenveen) 

Helaas hebben wij niet alle 

filialen kunnen bezoeken en dat 

is natuurlijk jammer. Voor de 

leden van FNV Bondgenoten 

geef ik hier ons puntenplan weer 

waarmee wij ons willen 

manifesteren in de OR. 

 

 

. 

 

 

 

- Respect op de 

werkvloer 

- Aanpakken vd 

werkdruk 

- Aandacht voor 

arbeids 

omstandigheden 

- Aandacht voor 

roosters en adv 

- Naleving cao 

- Werk maken van 

concrete klachten 

Wil je het hele verhaal lezen ga 

dan naar 

www.fnvbondgenoten.nl/lidl . 

De gehele brochure is hier te 

downloaden en te lezen. Ook op 

deze pagina staat het gehele 

verhaal van onze campagne te 

lezen. 

IK ZEG; Doen 

 

Verdien je contributie deels 

terug! 

Ook dit jaar kun je weer in 

aanmerking komen voor de 

voordelige fiscale regeling 

vakbondscontributie. Krijg jij een 

deel van je betaalde contributie 

terug? In de VGL CAO is een 

regeling voor fiscale verrekening 

van de vakbondscontributie 

afgesproken. Maak dan een 

profiel aan op Mijn FNV•B en 

download je jaaropgave 2012 

(alleen voor leden). De getekende 

jaaropgave van de betaalde 

contributie kun je indienen bij je 

werkgever. Doe dit wel vóór half 

november van het lopende jaar, 

anders heeft je werkgever geen 

tijd meer om de regeling toe te 

passen. 

Stuur je jaaropgave naar: 

Lidl Nederland 

T.a.v. Afd. PZ 

Postbus 198 

1270 AD Huizen 

Je werkgever handelt het af 

De  werkgever verrekent 

eenmalig de betaalde contributie 

met je bruto maandsalaris. En 

daardoor loopt je voordeel al snel 

op tot 40 % op het betaalde 

contributiebedrag! Dat voordeel 

is afhankelijk van je 

belastingtarief en loopt voor de 

meesten al snel op tot 70 euro. 

Op www.fnvbondgenoten.nl kan 

je alles nalezen. 

Onze kandidaten 

Ons 

PuntenPlan 
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