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Beste Collega’s  

Dit is alweer het laatste nieuwsbrief van 2014. Een jaar waarin we succesvol actie hebben gevoerd in  

Heerenveen en Huizen. Ook hebben wij weer veel complimenten gekregen tijdens het rondje Nederland. 

En weten jullie ons, per e-mail,  steeds beter te vinden. Hiervoor bedanken wij jullie.  

Met ons laatste onderzoek over stapelen van pallets “Lidl vertil je niet aan je succes” zijn we nog niet 

klaar. Hoewel Lidl hierover al bericht heeft in haar nieuwsbrief zullen we de stapelhoogtes binnenkort 

aan tafel van de directie brengen. Wordt vervolgd. 

 

Fiscale verrekening contributie 

Op de website van FNV Bondgenoten kunt u weer het formulier downloaden voor fiscale 
verrekening van uw contributie. Ontvang tot maximaal 70 euro retour via uw salaris. Dat is dus 
mooi meegenomen. 
Doe je dit voor het eerst? Lees dan wat je moet doen op de website. Eerst een account aanmaken 
met o.a. je lidmaatschap nummer. Formulier downloaden. Ondertekenen met je 
medewerkersnummer en je handtekening,. Het medewerkersnummer kan je vinden op je 
salarisstrook of je vraagt het aan je filiaal manager  
 
 
Aan het woord : Murat Otegen 
 
In deze nieuwsbrief is het woord aan Murat. Zijn antwoorden zijn zowel in het Nederlands als in het  

Turks te lezen. 

1. Wat is je naam, en je leeftijd? 
 Mijn naam is Murat Otegen en ik ben 38 jaar oud 

2. Hoe lang werk je al voor de Lidl? 
 10 jaar  

3. Welke functie heb je hier? 
 Agf  controleur en verantwoordelijk  
 sebze/meyva bölümünün kontrolcusu ve sorumlusuyum 

 

 



 

 

 

 

 

   

4. Heb je een korte beschrijving van de dagelijkse werkzaamheden  

 Leveranciers komen met de vracht dat wordt door mij gelost,  gecontroleerd  en 

getest. Als ik het goed gekeurd heb wordt het aangenomen. Daarna  wordt het naar 

de standplaats gebracht 

 sipariş edilen ürünler firmadan tirla geliyor sonra ben gelmiş olan ürünleri kontrol ve 

test ediyorum eğer kaliteleri iyi ise kabul ediyorum ve ürünleri yerlerine bırakıyoruz   

5. Heb je hier altijd dezelfde functie gehad, of ben je wel eens veranderd van functie? 

 eerst was ik controleur van de goederenontvangst daarna ben ik Agf  controleur 

geworden  

 ise ilk kontrol cu olarak başladım sonrasinda sebze meyve bölümünün kontrolcusu 

ve sorumluluğunu aldim 

6. Welk werk/functie heb je vóór de Lidl gedaan? 

 cd fabriek gewerkt 

 cd fabrikasında çalıştım  

7. Was je toen ook al lid van het FNV? 

 nee ik was  toen nog niet lid van de Fnv  

 hayır o zaman üye değildim  

8. Waarom ben je lid geworden van de Kadergroep Lidl binnen het FNV?  

 ik ben lid geworden om een stem te zijn voor mijn collega's en voor hun belangen op 

te komen 

 ben üye oldum çünkü is arkadaslariminda sesi olmaya vede  haklarımızı korumak icin 

9. Wat hoop je te bereiken als lid van deze Kadergroep 

 om misstanden aan de kaak te stellen en ze opgelost zien te krijgen  

 yanlış olan seyleri soz konusu yapıp çözüm yolu bulmalıyız   

10. Wat zou je graag veranderd willen zien binnen Lidl  

 dat we met zijn allen een respect volle werkplek hebben en zien te behouden dus er 

is nog werk aan de winkel. 

 hep birlikte saygı çerçevesi icinde calismak sonrasında işe daha verimli 

olabileceğimizi düşünüyorum 

 

Lidl; Vertil je niet aan je succes 

Heb je de laatste nieuwsbrief van Lidl ook op je thuis adres gekregen? Dan heb je vast gelezen dat per 1 

Januari 2015 geen enkele pallet meer hoger mag zijn dan 1.75m + een doos. Dat is goed nieuws. 

Uiteraard wisten wij dat al want dat onderzoek van veel te hoge pallets hadden wij immers , met uw 

hulp,  al gedaan. Het is fijn dat Lidl in hun “eigen onderzoek”  ook tot dezelfde conclusie is gekomen. Zijn 

we dan klaar met dit onderwerp. Het antwoord is NEE. Wij blijven er boven op zitten. Dit doen wij graag 

ook met uw hulp. Meld het ons als de pallets weer hoger zijn dan de deur. Goed werkgeverschap is niet 

zomaar een belofte.  

Ook in 2015 blijven wij er bovenop zitten en houden wij Lidl aan hun commitment. Het wordt nu al een 

leuk jaar 


