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2020 was een roerig jaar voor iedereen. 
Door de pandemie stond wereldwijd alles 
op zijn kop, ook de manier waarop mensen 
gewend waren te werken. In Nederland 
werd thuiswerken, handen wassen en 1,5 
meter afstand houden de norm. Ook bij 
AVV maakten we de switch naar online 
werken. We sloten in 2020 zelfs de eerste 
cao af die geheel online tot stand is 
gekomen, bij Curium Pharma in Petten. Ook 
onze kaderleden moesten zich voor hun 
vakbondsactiviteiten aanpassen naar het 
nieuwe werken. Voor sommige kaderleden 
was deze overstap groter dan voor anderen 
en dat heeft natuurlijk alles te maken met 
de sector waarin ze werkzaam zijn.  
2020 was ook een jaar waarin we buiten de 
lijntjes kleurden en nieuwe wegen insloegen 
om werknemers te helpen. Bijvoorbeeld:  
• we deden een poging van de 

HEMA een coöperatie te maken om 
werknemers meer invloed op hun 
arbeidsvoorwaarden

• we organiseerden bij Miss Etam een 
massale collectieve loonvordering voor 
alle werknemers en 

• stapten meerdere keren met hen 
naar de Ondernemingskamer om de 
rampzalige acties van hun nieuwe 
eigenaar tegen te houden.  

Ondanks de omstandigheden is het 
gelukt actief te worden in nieuwe sectoren 

en bij nieuwe bedrijven. Een cao die er 
uitspringt is die van de Consumentenbond. 
Werknemers zochten zelf contact met 
AVV en vroegen ons actief te worden. Wij 
zijn trots dat we van hen het vertrouwen 
hebben gekregen om voor hun belangen 
op te mogen komen.  
Wat niet veranderd is, is het 
draagvlakmodel, de kern van onze 
vakbond. Nog steeds geloven we er  in 
dat het draagvlakmodel de toekomst is 
en de veranderingen die de toekomst 
ongetwijfeld gaat brengen, kan doorstaan. 
Dat is het afgelopen jaar meer dan eens 
duidelijk geworden.  
In dit jaarverslag laten we zien hoe 
we te werk zijn gegaan het afgelopen 
jaar, op welke manier het online werken 
voor verandering zorgde, welke groei 
we hebben meegemaakt en op welke 
manieren we ons hebben ingezet voor 
de werknemers. Je leest over AVV als 
werkgever, als vakbond, over ons unieke 
draagvlakmodel en op welke manier we 
zijn omgesprongen met de uitdagingen 
die we het afgelopen jaar voor de kiezen 
kregen.  
 
Martin Pikaart, voorzitter

Introductie



“Heerlijk! Je bent meer gefocust. Kijkt gesprekspartners voor het 
eerst recht in de ogen. Omdat het digitaal vergaderen andere 
vaardigheden vraagt, is de voorbereiding efficiënter en verloopt 
het gesprek gedisciplineerder. Eerst je handje opsteken en dan 
pas wat zeggen in plaats van elkaar niet uit laten spreken.  Al 
snel kom je tot de kern van de discussie en voor je het weet heb 
je overeenstemming.”

Digitaal werken en de eerste online 
cao 

2020 Was het jaar van de grote online 
transitie. De standaardwerkplek werd 
thuis en vergaderingen vonden online 
plaats via onder andere Teams en 
Zoom. 2020 Was dan ook het jaar 
waarin AVV voor het eerst een cao heeft 
afgesloten die volledig online tot stand 
is gekomen. René Koorn sloot deze 
cao van het bedrijf Curium Pharma in 
Petten, maar hij heeft er zijn woning in 
Groningen niet voor hoeven verlaten. De 

onderhandelaars hebben elkaar geen 
enkele keer in levenden lijve gezien.  
De vaste routine van vroeg opstaan, 
naar een verlaten terrein afreizen, 
lauwe koffiemachine-koffie drinken 
en ’s avonds kliekjes opwarmen werd 
ingewisseld voor een aantal praktische 
zoom-sessies.   
Hoewel hij nu niet meer strategisch een 
plekje aan de onderhandelingstafel kon 
uitkiezen, is het online afsluiten van de 
cao René ontzettend goed bevallen. 

Pandemie in de 
polder



betrokkenheid, zowel in de aanloop naar een 
nieuwe cao alsook richting akkoord welke 
gedragen is door de meerderheid van alle 
medewerkers. 
De eerste stappen in de sector zijn in 2020 
gezet en we bouwen nu verder aan onze 
positie. Dat gaat niet altijd soepel. Deels 
omdat onze werkwijze onbekend is, deels 
omdat men in de sector nog moet wennen 
aan een partij die ook niet-leden laat 
meepraten en meebeslissen over hun eigen 
arbeidsvoorwaarden, en deels vanwege de 
afgelopen lock down perioden. Dan merk je 
dat het fysiek contact in een eerste fase bij 
het opbouwen van naamsbekendheid toch 
wel handig is. Desondanks hebben een kleine 
5% van de medewerkers AVV weten te vinden 
en heeft de meerderheid ingestemd met het 
cao-resultaat welke begin 2021 tot stand is 
gekomen. 
  
Nu gaan we verder bouwen aan een nog beter 
netwerk binnen de sector drinkwaterbedrijven. 
Zodra de mogelijkheden zich voordoen gaan 
we los.

Vernieuwde cao’s  

Ook in 2020 timmerden we weer hard aan de 
weg met het actief worden in nieuwe sectoren 
en het afsluiten van cao’s. We werden actief bij 

de Consumentenbond en het hierboven 
genoemde Curium Pharma en 
hernieuwden de cao’s van sectoren waar 
we al actief waren. Een aantal cao’s 
liepen door tot in 2021, maar door de 
pandemie moesten deze op sommige 
vlakken aangescherpt worden. De sector 
Zelfstandige Klinieken Nederland en 
Retail non-food hadden weliswaar een 
lopende cao, maar voor deze cao spraken 
we tijdelijke wijzigingen af om goed in te 
kunnen spelen op de coronacrisis. 

We sloten opnieuw een cao af bij Blue 
Circle (Fremantle BV) en de Tilburg 
Trappers, bij de bloemendetailhandel én 
de Technische groothandel.



Nieuwe cao’s 

In 2020 zijn we toegelaten tot het 
cao-overleg van de waterbedrijven. 
Een sector waar ruim 5100 mensen 
werkzaam zijn. Leden van AVV hebben 
ons gevraagd om op te komen voor hun 
belangen. Ze waren deels verbolgen over 

de manier waarop de onderhandelingen 

in het verleden plaatsvonden en waren 

ervan overtuigd dat AVV een andere 

dynamiek teweeg zou brengen. Op hun 

verzoek hebben wij contact opgenomen 

met de werkgevers om toegelaten 

worden tot het cao-overleg. 

Ons verzoek om toegelaten te 

worden werd gehonoreerd door de 

werkgeversdelegatie. De reden was dat 

ook zij zoekende waren naar een derde 

partij aan de onderhandelingstafel. 

Het liefst een partij met een ruimere 

vertegenwoordiging onder het personeel, 

feitelijk precies hetgeen wat AVV te 

bieden heeft. Namelijk een model dat 

streeft naar een volledige

initiatiefnemers wierven voldoende leden en 
vervolgens zijn we naar de werkgever gestapt. 
Ook de werkgever zag een sociaal partnerschap 
met AVV zitten. Ze vonden het waardevol dat je 
niet per se lid hoeft te zijn om inspraak en een 
stem te hebben. Diek Schippers was aanwezig 
bij de MZ-platform bijeenkomsten en de 
onderhandelingen. Die platformbijeenkomsten 
waren nieuw voor de Consumentenbond en ook 
dat beviel goed. Het zorgde er ook voor dat de 
betrokkenheid bij cao-besprekingen een stuk 
groter wordt.   
“Voordat we met AVV werkten was het aantal 
mensen dat bezig was met cao’s en pensioenen 
en dat soort zaken beperkt. Het is met de komst 
van AVV gelukt hier meer interesse voor te 
krijgen, mensen zijn bewuster naar de cao gaan 
kijken.”   
 Met de komst van AVV, veranderde ook de 
demografie van de cao-geïnteresseerden.  
“In een later stadium kwamen de jongeren 
erachter dat er in de cao naar hun smaak iets 
te weinig rekening met de jongere garde is 
gehouden. We hebben wel het idee dat ze nu 
als het ware ‘aan staan’ en dat ze bij volgende 
gesprekken eerder zullen instappen en meer 
zullen meedenken.”  
Het was voor de Consumentenbond de 
eerste keer dat een vakbond op deze manier 
input ophaalde en naar zowel werkgever als 
werknemer open en duidelijk communiceerde. 

 

“René heeft telkens de verslagen gemaakt die 
we vervolgens gedeeld hebben op ons intranet. 
Dat terugkoppelen vanuit de gesprekken, dat 
was vrij nieuw en dat is positief ervaren. Eerder 
was het niet op deze manier georganiseerd. Het 
heeft positief gewerkt om uit te leggen waar je 
staat, wat de hiccups zijn of wat de winst is die 
behaald is in de gesprekken.”  

Voor de Consumentenbond was het ook nieuw 
om met twee vakbondspartijen aan tafel te 
zitten. Onderhandelaar René Koorn wist het 
overleg in goede banen te leiden. Het was 
voor AVV een van eerste cao-trajecten die 
grotendeels online verliepen. Dit vormde voor 
zowel AVV als de Consumentenbond echter 
geen probleem;  
“Onze organisatie was er inmiddels klaar 
voor. Pal voor corona was onze infrastructuur 
klaar om naar online thuiswerken te kunnen 
overstappen. In die zin was onze ICT-afdeling 
precies op tijd klaar. We hadden het niet 
voorzien, maar het kwam wel erg goed uit. De 
gesprekken met AVV en de werkgever gingen in 
dezelfde moeite mee.”  

Het cao-traject liep door tot in 2021, maar de 
overstap naar online onderhandelen is ons in 
dit traject in ieder geval goed bevallen.

“Mensen zijn bewuster naar de cao gaan 
kijken” 
- Diek Schippers, medewerker 
Consumentenbond

In 2020 werd AVV actief bij de 
Consumentenbond. Nadat voorgaande cao-
onderhandelingen met een andere vakbond 
stroef verliepen, vroegen veel werknemers van 
de Consumentenbond zich af of dat niet anders 
kon. Een van hen raakte in gesprek met Mei Li 
Vos en zo ook AVV en van daaruit rees de vraag 
of werknemers AVV aan tafel wilden. We hebben 
onze manier van werken en het draagvlakmodel 
uitgelegd en het bleek dat veel medewerkers 
het tijd vonden voor een frisse wind. De 



AVV werkt met het draagvlakmodel 
om tot een cao te komen. Dit 
model hebben we ontwikkeld zodat 
iedereen input kan leveren en een 
stem krijgt wanneer wij aan de 
onderhandelingstafel zitten, en niet 
alleen mensen die lid zijn van AVV. Alle 
werknemers die onder een nieuwe 
cao gaan vallen, mogen stemmen 
over het resultaat. Als je het goed 
genoeg vindt, stem je voor en als 
dit niet het geval is, stem je tegen. 
Wanneer meer dan de helft van de 
stemmers positief stemt, is AVV bereid 
om de cao te ondertekenen. 
Dit wijkt nogal af van de methode die 
andere vakbonden handhaven. Bij 
de modellen die de meeste andere 

vakbonden hanteren, het ledenmodel, 
praten en stemmen alleen de leden 
van de vakbond mee. Wanneer je 
als werknemer geen lid bent van een 
vakbond, kun je dus niet meepraten 
over arbeidsvoorwaarden die wél op 
jou van toepassing zullen zijn. 
Idealiter zijn alle werknemers lid 
van een vakbond, maar om dat 
de realiteit helaas anders is, vindt 
AVV dat je op zoek moet gaan 
naar oplossingen waarbij ook niet-
leden expliciet betrokken worden 
bij het cao-proces. Dit doen wij 
met het draagvlakmodel en dat 
werkt goed. De afgelopen jaren 
heeft AVV keer op keer in de praktijk 
laten zien dat het werkt. Natuurlijk 

Draagvlakmodel

Het 
draagvlakmodel 
zelf is in 2020
hetzelfde 
gebleven ten 
opzichte van 
eerdere jaren. 



is het niet zo dat alle werknemers 
opeens staan te trappelen om mee 
te denken over een cao, maar het 
biedt een laagdrempelige manier 
voor mensen om mee te doen. 
De vakbondsdelegatie kan zo de 
werknemers met inhoudelijke vragen 
benaderen, in plaats van met een 
lidmaatschapsformulier. Op die 
manier praten in iedere sector waar 
wij aan de cao-tafel zitten, mensen 
mee die dat anders niet gedaan 
hadden.  
Wil je meer weten over onze 
werkwijze? Ga dan naar avv.nu/over-
avv.

Implicaties voor de financiering 

Het feit dat steeds minder mensen 
lid zijn van een vakbond, heeft 
grote gevolgen voor de financiering 
van bonden. Van oudsher worden 
vakbondsactiviteiten mogelijk 
gemaakt door de contributies die 
de leden betalen. Ook nu hebben 
bonden natuurlijk inkomsten uit 
ledencontributies, maar dit aandeel 
daalt rap. Hierdoor worden de 
vakbonden al sinds de jaren

 zestig voor een steeds groter deel 
gefinancierd uit bijdragen van 
werkgevers of uit sectorfondsen. 

 In 2020 is er meerdere  keren 
aandacht in de  media geweest voor  
deze situatie. AVV springt  hierbij in het 
oog, omdat ledencontributies bij ons 
een kleiner aandeel vormen dan bij 
andere bonden. Dit komt vooral door 
de opzet van het draagvlakmodel. 
Het draagvlakmodel draait immers 
veel minder om ledenaantallen, 
maar vooral om het bereiken van 
zo veel mogelijk werknemers. 
Deze werknemers betalen geen 
contributie als ze geen lid zijn, en 
dragen dus niet bij aan onze kas. 
Om ons werk toch goed te kunnen 
doen, spreken we met werkgevers 
af dat zij een bijdrage leveren aan 
het bondswerk of werkenwe op basis 
van financiering uit sectorfondsen. 
Dit doen andere vakbonden ook. 
Het risico dat benoemd wordt, is 
dat bonden op deze manier te 
afhankelijk worden van werkgevers, 
en daarom niet meer goed kunnen 
opkomen voor hoe een cao tot 
stand komt. Alle werknemers mogen 
volgens ons cao-protocol stemmen 
over het onderhandelingsresultaat. 



Wapenfeiten

In 2020... 

• Kregen werknemers bij bloemisten de grootste 

loonsverhoging sinds 15 jaar, ondanks pandemie

• Maakten platformbijeenkomsten 

met ondernemingsraden de 

switch naar online en hybride 

• Werd AVV de grootste 

vakbond binnen de OR van 

provincie Zuid-Holland 

• Sloten we de eerste digitale 

cao af 

• Werden we actief bij Curium Pharma en De 

Consumentenbond 

• Stapten we meerdere keren met de OR van Miss Etam 

naar de Ondernemingskamer

• Deden we een poging van de HEMA een coöperatie 

te maken om werknemers meer invloed op hun 

arbeidsvoorwaarden te geven

• Namen we een extra (kantoor)ruimte erbij 

• Werden we actief in de sector Drinkwater waar ruim 

5300 medewerkers werkzaam zijn

• Regelden we een spelersraad 

voor Tilburg Trappers

• Ging ons geplande 15-jarig 

jubileum met mini-symposium 

niet door vanwege Corona

• Hielden we verschillende webinars over 

pensioen voor ambtenaren

• Kregen werknemers bij bloemisten  eindelijk 

een reiskostenvergoeding in hun cao en een 

scholingsregeling

• Maakten we een nog betere professionaliseringslag 

door een intensieve scholing teameffectiviteit, 

strategiesessies, een cursus schrijven op B1 niveau en 

een media- en communicatietraining

Het uitgangspunt van dit protocol 
- maximaal draagvlak onder 
alle betrokken werknemers - is 
verankerd in onze statuten. Zo is onze 
afhankelijkheid gegarandeerd. (Lid 
worden mag natuurlijk altijd!

Sector Aantal werknemers (ca.)

Bloemisten 7.000
Blue Circle 170
Curium Pharma 260
Kunsteducatie 2.600
Provincies 10.000
Retail non-food 200.000
Technische groothan-
del

40.000

Tilburg Trappers 26
Zelfstandige klinieken 5.000
Totaal 265.000

Werknemers met een draagvlak-cao 
in 2020



Toen AVV in 2005 opgericht werd, 

werd het dagelijkse vakbondswerk 

grotendeels door vrijwilligers gedaan. 

Dit veranderde in 2014, toen AVV 

financieringsmogelijkheden kreeg 

nadat ze voor het eerst aan een 

cao-tafel kwam te zitten. Hierdoor 

kon AVV mensen inhuren en 

professionaliseren, maar vanwege 

de onzekerheid rond financiering 

werd tot 2017 alleen personeel 

op zzp-basis ingehuurd. Vanaf 

2017 is AVV gestart met het bieden 

van arbeidsovereenkomsten aan 

medewerkers die op structurele 

basis werkzaamheden verrichten. 

In 2020 is dit team uitgebreid naar 

4,3 fte, verdeeld over in totaal 7 

medewerkers. 

Arbeidsvoorwaarden bij AVV  

Bij AVV werken medewerkers in de volgende 
functies: vakbondsbestuurder, communicatie-
medewerker, coördinator stemmingen, IT-
functionaris, projectleider en jurist. Een aantal 
functies wordt als dubbelfunctie uitgevoerd 
vanwege de kleine omvang van het team 
 
Bij AVV werken we met een 40-urige werkweek. 
Het beloningsbeleid en de loontabel zijn 
gebaseerd op die van andere vakbonden 
en vervolgens door de leden in een ALV 
vastgesteld. De lonen stijgen op basis van 
de algemene stijging van de cao-lonen. De 
loontabel was in 2020 als volgt. 
 
Functie Bandbreedte o.b.v. bruto 

voltijd, excl. vakantiegeld
Bestuurder Jr. 3674,00 - Sr. 5773,00
Jurist/
stafmedewerker

Jr. 3674,00 - Sr. 4723,00

Communicatie-
medewerker

Jr. 2624,00 - Sr. 3779,00

Werkcultuur  

Bij AVV heerst een open, ontspannen 
werkcultuur: met z’n allen gaan we ervoor. 
Samen werken we aan nieuwe ideeën en 
plannen. De werkzaamheden en functies lopen 
vaak in elkaar over doordat we met een klein 
team zijn.

AVV als 
werkgever



van AVV. Argos bleek deze stukken 
te hebben ontvangen van personen 
die door de FNV naar onze 
ledenvergadering waren gestuurd. 
In deze documenten stonden 
voor-, en achternamen van leden 
(vakbondslidmaatschap is een 
bijzonder persoonsgegeven onder 
de privacywetgeving). Publicatie 
van deze namen diende geen enkel 
journalistiek doel en kon vervelende 
gevolgen hebben, aangezien door 
leden en vakbondsbestuurders 
van een andere vakbond al eerder 
bedreigingen waren geuit op social 
media tegen AVV. Daarom is door 
AVV direct een privacy advocaat in 
de arm genomen. Deze advocaat 
heeft contact gezocht met Argos 
over de kwestie, waarna het 
betreffende artikel is aangepast en de 
documenten met persoonsgegevens 
zijn verwijderd. De betreffende leden 
zijn door AVV in kennis gesteld van 
het datalek met een waarschuwing 
over de mogelijke gevolgen daarvan. 
Daarnaast is een melding gedaan 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
met een weergave van de toedracht. 
Vervolgens zijn de interne procedures 
onder de loep genomen om een 

Zo houdt een vakbondsbestuurder 
zich niet alleen bezig met de 
onderhandelingen  zelf, maar 
ook met alle zaken rondom het 
vakbondswerk. Een bestuurder houdt 
zich ook bezig met het beantwoorden 
van juridische vragen, het uitvoeren 
van projecten in de sector en met 
het contact met de achterban. 
Hierdoor zijn de functies erg divers. 
Een medewerker geeft naar eigen 
inzicht invulling aan de functie en 
hier is ook voldoende ruimte voor. 
Van medewerkers wordt verwacht 
dat zij proactief met hun functie aan 
de slag gaan, en autonoom hun 
werk doen. In een tijdschrijfsysteem 
registreren medewerkers wat zij elke 
dag doen, hierdoor kan iedereen 
verantwoording afleggen en 
transparant zijn over wat ze doen. 
Regelmatig wordt als team bekeken 
of de inzet en kosten corresponderen 
met de planning die gebaseerd is op 
de beschikbare budgetten per sector. 
 

Vacatures 

Vaker wel dan niet komen nieuwe 
medewerkers voort uit onze 
vereniging. Zij zijn vaak al langer 

lid van AVV. Hierdoor voelen onze 
mensen zich betrokken bij de 
vereniging, delen ze dezelfde idealen 
en dragen met veel energie het 
draagvlakmodel van AVV uit. De 
bewuste keuze van medewerkers om 
bij AVV te gaan werken, zorgt ervoor 
dat er weinig verloop is binnen het 
team. In 2020 zijn er geen vacatures 
geweest. 
 

Bestuur 

In 2020 vertrok Mei Li Vos uit het 
bestuur, maar we kregen er Han 
Baartmans voor in de plaats. De rest 
van het bestuur veranderde niet. 
Ook woonden het bestuur en de AVV 
medewerkers een strategiesessie bij 
waarin we samen spraken over de 
toekomst van de AVV-organisatie. 
 

Datalek 

Begin maart 2020 verscheen 
een artikel op de website van 
Radioprogramma Argos over 
‘shoppen voor een cao’. Bij dit artikel 
werden de integrale notulen van 
een algemene ledenvergadering 
en het jaarverslag voor leden 
gepubliceerd zonder toestemming 



dergelijk datalek te voorkomen. Dat 
is een lastig vraagstuk, omdat AVV 
een vereniging is en de algemene 
ledenvergadering het hoogste orgaan 
binnen onze vereniging. Dit verhoudt zich 
niet goed tot het feit dat AVV nu te maken 
heeft met leden van een andere vakbond 
die proberen lid te worden van AVV om de 
algemene ledenvergadering te verstoren 
of op een andere wijze de vereniging 
willen schaden. Toch zijn, binnen dit kader, 
diverse beveiligingsmaatregelen genomen 
rondom de algemene ledenvergadering 
en de documenten voor de leden. 
Onderdeel daarvan is dat een digitaal 
spoor kan worden achterhaald wanneer 
documenten van AVV zonder toestemming 
worden doorgestuurd. Wij gaan ervanuit 
dat met deze maatregelen een dergelijke 
situatie niet meer zal voorkomen. 
 

Financiële situatie 

In 2020 hebben we veel thuisgewerkt door 
de pandemie. Hierdoor waren we fors 
minder kosten kwijt aan reizen. Helaas 
waren er een stuk minder evenementen, 
maar het scheelde wel dat we hierdoor 
minder kosten kwijt waren aan de 
zaalhuur.  
 

Personeelskosten 

De totale personeelskosten in 2020 
bedroegen € 443.366 inclusief sociale 
premies en pensioenlasten. In 2020 zijn er 
geen nieuwe collega’s bijgekomen. 

Salaris voorzitter 

De loonkosten van onze voorzitter, 
Martin Pikaart, bedroegen in 2020 bruto 
€106.478. 
Dat zijn de totale bruto loonkosten, op 
basis van een fulltimecontract inclusief 
sociale premies en pensioenlasten. 

Algemene cijfers 2020 2019
Inkomsten (baten) €  617.300 €  
Uitgaven (lasten & 
kosten)

€  624.014 €  665.500

Saldo in en uit - €    6.714 - €     48.596
Reserve per 31-12 €    108.838 €    115.552

Uitsplitsing inkomsten 2020 2019
Contributies €  19.385 € 18.540
Werkgeversbijdragen €  139.683 €  136.281
Structurele subsidies 
Sociaal Fondsen

€    451.065 € 435.412

Overige baten €    7.167 8.059
Vacatievergoedingen € - 8.612
Totale inkomsten € 617.300 € 606.904

Gewaagd plan van notoire 
dwarsdenker Mei Li Vos

Begin 2020 verkeerde 
de HEMA in zwaar 
weer. Enige jaren 
daarvoor 
werd HEMA 
overgenomen 
door Lion Capital 
en volgehangen 
met schulden. De 
rentelast over deze 
schulden woog als een molensteen om 
de nek van Hema en het bedrijf dreigde 
eronder te bezwijken. Werknemers van 
Hema zagen dit met lede ogen aan. Zij 
klaagden bij AVV over de situatie en over 
de HEMA cao, die was gesloten met CNV. 
Er was veel stress en onrust onder de 
medewerkers. De moeilijke situatie van 
zo’n mooi oer-Hollands bedrijf ging ons aan 
het hart en het was jammer te horen dat 
werknemers niet blij waren met hun cao, 
ook al was AVV daarbij geen partij.  
 
In het hoofd van destijds nog 
vakbondsbestuurder Mei Li Vos kwam een 
gewaagd plan op: wat als werknemers, 
consumenten en leveranciers de HEMA 
met liefdevol kapitaal uit handen van 



Vervolgens werd een gewaagde stap gezet: Stichting HENA mengde zich in het 
biedingsproces, presenteerde een plan voor de toekomst en bracht een bod uit op de HEMA.

Het innovatieve was dat met het idee van volkskapitalisme in het achterhoofd een eigen 
fonds werd opgericht, een zogeheten Special purpose acquisition company (SPAC). Met het 
bijeengebrachte geld van burgers wilden de kartrekkers de eigenaren van HEMA een aanbod 
doen om aandelen te kopen.  

Het verzamelen van steun en geld ging beter dan verwacht, 15.000 Nederlanders steunden 
het initiatief en honderden legden al geld in terwijl het nog onzeker was of de SPAC 
van stichting HENA HEMA kon kopen. Spannende gesprekken volgend met advocaten, 
financieel experts, hoge heren en dames, advocaten en nog meer advocaten. Het bod was 
helaas niet genoeg om de HEMA te kopen. De nieuwe eigenaren zijn de Nederlandse 
investeringsmaatschappijen Parcom en Mississippi Ventures, dat zijn geduldige 
kapitaalverschaffers. 

De nieuwe eigenaren wilden echter wel samenwerken met Stichting HENA, het is 
wereldwijd uniek dat klanten en werknemers zoveel van een merk houden dat ze met een 
burgerinitiatief de keten willen kopen. De eigenaren willen daarom met de stichting verder 
werken aan meer werknemers-, en burgerparticipatie bij HEMA.

Hoewel het niet gelukt is om HEMA te kopen, heeft het initiatief laten zien dat je met veel 
durf en doorzettingsvermogen daadwerkelijk verschil kunt maken. Jezelf verenigen en de 
samenwerking zoeken met elkaar, helpt. En het kan tot bijzondere situaties leiden.

Zo ontstond het idee om de medewerkers 
op een onconventionele manier te 
helpen: door de HEMA te kopen met een 
burgerinitiatief. De HEMA zou daarmee 
behouden kunnen blijven en werknemers 
en consumenten zouden vanuit hun 
eigenaarschap invloed kunnen uitoefenen 
op hun arbeidsvoorwaarden en op de koers 
van het bedrijf.

Mei Li ging aan de slag met het idee van 
een coöperatie die HEMA kon financieren 
met volksaandelen. Ze verdiepte zich in 
financiële overnames en zocht contact met 
allerlei partijen die bij dit ambitieuze plan 
konden helpen. Dat was niet makkelijk. 
Een plan als dit en van deze omvang was 
nog niet eerder gedaan in Nederland. Ook 
in verhouding tot het buitenland was het 
uniek. 

Met een aantal kartrekkers werd de klok 
rond gewerkt om van dit idee een concreet 
plan te maken. Onder deze kartrekkers 
bevonden zich een ervaren financieel 
expert die aan de Londense beurs had 
gewerkt, de voormalig voorzitter van 
de ondernemingsraad van Hema en de 
eigenaar van een softwarebedrijf dat 
aandelen uitgaf, The Share Council. Er 
werd samengewerkt met het innovatieve 
aandelenplatform Nxchange. AVV richtte 
samen met deze mensen stichting HENA 
op: Het Enige Nederlands Alternatief. 



Maatschappij Bijdragen aan het maatschappelijk 
debat is altijd een grondslag van AVV 
geweest. Sinds de oprichting zet AVV 
zich in voor een toekomstbestendig 
pensioenstelsel. Ook de positie van 
flexwerkers op de arbeidsmarkt 
is een centraal thema. En we 
maken ons natuurlijk hard voor het 
draagvlakmodel. 
 

Pensioen 

Sinds de oprichting van AVV in 
2005 hebben wij de hervorming 
van ons onhoudbaar geworden 
pensioenstelsel benoemd en op 
de politieke agenda gekregen. 
Onze hartenkreet om hervorming is 
gelukkig niet alleen doorgedrongen 
tot alle polderpartijen, maar zelfs 
uitgewerkt in een pensioenakkoord. 
Dit akkoord maakt de overstap 
van toegezegde uitkeringen naar 
toegezegde premieregelingen. 
Daartoe biedt het akkoord twee 
varianten: (1) een regeling op 
basis van de Wet verbeterde 
premieregeling en (2) een nieuwe, 
nog niet uitontwikkelde, variant. AVV 
is blij dat regering en centrale sociale 
partners hun verantwoordelijkheid 



werd tijdens de Corona pandemie eens 
te meer duidelijk. Eerder werd in het 
rapport van de commissie Regulering 
van werk, in de volksmond ook wel de 
Commissie Borstlap genoemd,  gepleit 
voor een grondige aanpak voor een 
werkende arbeidsmarkt. AVV bepleit 
Vooral een veel betere positie van 
flexwerkers, in ruil waarvoor eventueel 
meer flexibiliteit in het vaste contract 
mag worden gebracht. 
In 2020 zagen we helaas dat de mensen 
met flexibele arbeidscontracten en 
zzp’ers de klappen van de economische 
crisis moesten opvangen. Net zoals ze 
dat tijdens de financiële crisis van 2008 
ook hebben gedaan. Dat is namelijk 
het makkelijkst, de harmonica van de 
economie indrukken door de flexwerkers 
te laten gaan. 
2020 heeft duidelijk gemaakt dat we 
nog steeds niets hebben geleerd van 
het verleden. Waarom hebben we deze 
totale ongelijkheid ooit kunnen laten 
ontstaan? Waarom accepteren we 
dat mensen met onzeker werk op elk 
moment in een diep gat kunnen vallen? 
Waarom hebben mensen met onzeker 
werk niet recht op meer loon en vettere 
sociale zekerheid dan mensen met 
zekerheid? Waarom is deze hele slechte 

deal ooit ontstaan? 
Wij snappen best dat werkgevers 
niet altijd evenveel werk hebben voor 
iedereen. Maar wij snappen niet dat 
de polder, de politiek al die jaren niet 
in staat is gebleken om de flexibele 
schil op de arbeidsmarkt meer sociale 
zekerheid te geven. We blijven ijveren 
voor hun positie. 

hebben genomen met dit akkoord, 
dat decentrale partijen in staat stelt 
nu echt de hervorming te realiseren. 
AVV zit aan tafel bij het Pensioen-
platform Detailhandel, waar 
AVV zich ook in 2020 inspant om 
de noodzakelijke hervorming 
snel door te voeren. Daarnaast 
heeft AVV aangedrongen op 
meer transparantie en invloed 
van andere sociale partners bij 
PFZW, niet alleen de traditionele 
partijen. Dat heeft geresulteerd in 
het Contactprogramma waarin 
bestuurders zich open stellen voor 
vertegenwoordigers van diverse 
sociale partners en met hen één-op-
ééngesprekken voeren. 
Om pensioen verder onder de 
aandacht te brengen heeft Martin 
Pikaart met de LVOP, de onafhankelijk 
fractie in het verantwoordingsorgaan 
van pensioenfonds ABP, een podcast 
opgenomen https://lvop.nl/podcasts/ 
 
  

Flexwerkers en arbeidsmarkt 

Een van de andere speerpunten van 
AVV sinds de oprichting is de slechte 
positie van flexwerkers. Dit onderwerp 



AVV verschijnt wanneer Miss Etam in zwaar weer verkeert

In 2020 rommelde het flink bij FNG Group, het concern waar Miss Etam onder valt. Uit het financieel 
jaarverslag bleek dat er zaken niet klopten, er was veel geld verdwenen en er was al sprake van grote 
verliezen. Tel daar ook nog de pandemie bij op en de FNG Holding moest faillissement aanvragen 
voor haar Belgische onderdelen. De toenmalige directie onderzocht of het mogelijk was om 
Nederland autonoom te krijgen, maar dat lukte niet en korte tijd later moest ook Nederland aan het 
faillissement geloven.  
  
FNG Nederland zou worden opgekocht onder de afspraak dat de huidige directie, waaronder de CEO, 
het bedrijf zouden blijven besturen. Een oud-medewerker en lid van de ondernemingsraad vertelt 
over wat er allemaal gebeurde sinds het bedrijf verkocht werd. 
  
“In het faillissement heeft Martijn Rozenboom FNG Nederland opgekocht met de afspraak 
dat de huidige directie het bedrijf zou blijven besturen en de plannen die al waren gemaakt 
zou gaan uitvoeren. Volgens Rozenboom ging er eigenlijk niets veranderen. Er waren 
verschillende kopers geïnteresseerd in FNG of afzonderlijke merken, met name Miss Etam, 
maar de directie wilde het liefst het bedrijf als geheel verkopen en de enige die daar volgens 
de curator interesse in had was Martijn Rozenboom.”  
  
Helaas bleek Rozenboom helemaal niet het beste met het bedrijf voor te hebben en was er niets waar 
van zijn eerder vermelde intenties. 
“Vanaf het moment dat het in handen kwam van Rozenboom zijn er alleen maar rare dingen 
gebeurd. Op de dag dat het van hem was, kondigde hij aan het personeel aan dat hij al twee 
merken had verkocht, zonder de directie hierbij te betrekken. Dat terwijl de deal was dat hij 
het als geheel zou houden: dat was de reden dat hij het uiteindelijk heeft kunnen kopen.”  
  
Verwarring en onzekerheid heersten bij de medewerkers van het doorgestarte Miss Etam.  
“Er waren veel mensen die werkten voor alle vier de merken die we hadden ‘Blijf ik nu bij 
dit merk, of ga ik naar het andere merk dat nu verkocht is?’ Er was heel veel onduidelijkheid, 
maar de directie had nergens antwoord op, die wisten het namelijk ook niet. Het bedrijf was 
stuurloos op dat moment.” 
  



 jullie gebeld en het verhaal gedaan en toen heeft Martin Pikaart het direct heel serieus 
opgepakt. We zijn met stap 1 begonnen om bij Martijn Rozenboom het salaris op te eisen.” 
  
Maar Rozenboom wilde niet luisteren. 
“De OR had op aanraden van AVV een advocatenkantoor in de arm genomen die zeiden ‘Je 
moet zorgen dat je als OR erkend wordt.’ We dreigden met faillissement, maar zouden dat 
niet doorzetten als het salaris weer betaald zou worden én we als OR weer erkend zouden 
worden” 
  
Wekenlang vonden er gesprekken plaats tussen de OR, AVV en de advocaten terwijl het bedrijf onder 
leiding van Rozenboom aftakelde.  
“Hij heeft heel veel dingen gedaan die niet door de beugel konden. Hij kwam beloftes nooit 
na en heeft het bedrijf, in ieder geval het merk Miss Etam, bewust vernield en daarmee ook 
veel werkgelegenheid. Hij betaalde niks meer en zijn idee was om alle goederen naar de 
winkel te sturen om ze daar voor dumpprijzen te verkopen. De omstandigheden in de winkel 
waren erg vervelend. Hij geloofde niet in online verkopen en wilde dat stopzetten.” 
  
Als Martijn Rozenboom dacht dat hij het bedrijf in het geniep om zeep kon helpen, had hij het mis. 
“De pers is er de hele tijd bij betrokken geweest en Martin heeft altijd vanuit ons met de pers 
geschakeld. Martijn Rozenboom vond de pers altijd heel erg vervelend en dan deed hij wel 
weer dingen, maar het ging altijd met strijd. We hebben met de OR en AVV en de advocaten 
wel gezorgd dat er meer duidelijkheid kwam voor medewerkers en dat we betaald bleven 
krijgen.” 
  
2020 eindigde niet beter dan het begon omdat Rozenboom uiteindelijk zelf faillissement aanvroeg, 
maar de medewerkers hebben in AVV in ieder geval een partij gevonden die zich blijft inzetten voor 
het goed voor het bedrijf.

Rozenboom claimde voor de aankoop dat 
hij geld had om te investeren in het bedrijf. 
Maar als hij dit geld had, heeft hij het niet 
geïnvesteerd. 
“Toen kwam ook de vraag of we wel betaald 
gingen worden. Het bleek dat Rozenboom 
heel veel dingen nog niet geregeld had. 
Er moest geld komen want we waren 
met nieuwe collecties bezig en dat moest 
betaald worden want anders krijg je die 
goederen niet binnen. Iedere dag opnieuw 
vroegen we Martijn of het geld eraan kwam 
en iedere dag opnieuw zei hij dat het eraan 
kwam, maar het kwam maar niet en hij had 
niets geregeld.” 
  
De directieleden, die door Rozenboom overal 
buiten werden gehouden, verdwenen een voor 
een.
“De CEO mocht niet meer bij zijn mail en 
zijn telefoon was afgesloten, en dat was ons 
aanspreekpunt. Een ander directielid heeft 
zelf gezegd dat hij wegging omdat hij niet 
wilde werken met iemand die hij niet kon 
vertrouwen. Het was één groot zooitje.” 

De directie was weg, salaris werd niet betaald 
en er waren geen duidelijke plannen voor het 
bedrijf. 
“Ik dacht, we moeten de vakbond 
inschakelen want we hebben hulp nodig en 
moeten iets vanuit het collectief gaan doen. 
We hadden toen nog de oude OR en daarin 
was iemand lid van AVV. Dus we hebben 



Toekomst-
perspectief

Duurzaamheid  

In 2020 deden we een 
onderzoek naar de impact 
van het Klimaatakkoord op de 
arbeidsomstandigheden en de 
arbeidsmarkt in de sectoren Retail 
Non-food en Bloemendetailhandel. 
De conclusie is dat er veel moet en 
gaat veranderen in alle sectoren 
maar dat werknemers hier nog 
onvoldoende op voorbereid zijn. 
Hier zijn we als AVV mee aan de slag 
gegaan. Maar ook AVV was niet goed 
voorbereid, want ook wij hadden nog 
geen duidelijke visie over wat onze rol 
zou moeten zijn in de aankomende 
energietransitie. Inmiddels is die er 
wel. AVV profileert zich als ‘groene 
vakbond’. Dit houdt in dat wij naast 
het trainen en voorbereiden van 
werknemers op de energietransitie, 
ook een voortrekkersrol voor onszelf 
zien weggelegd in de polder. 
De aankomende jaren zullen we 
werknemers betrekken bij de transitie, 
samenwerkingen opzoeken met 
andere duurzame organisaties en 
zorgdragen dat onze toekomst op de 
werkvloer en de aarde zelf positief 
blijft.  
 



Digitaal werken 

In 2020 ondervonden we dat we als 
vakbond prima digitaal kunnen werken. 
De online cao-onderhandelingen 
verliepen goed en we vonden nieuwe 
manieren om met elkaar in contact 
te blijven. We voerden nieuwe 
contactmomenten in om als team elkaar 
op de hoogte te houden van onze 
bezigheden. We hebben het wel gemist 
om onze achterban in levenden lijve te 
kunnen zien en te kunnen sparren. Wat 
ons betreft blijft AVV ook in de toekomst 
in ieder geval deels online werken, 
pandemie of niet. 
 

Ontwikkeling in de cao 

We hebben ingezet op maatregelen 
voor werknemers door afspraken te 
maken over duurzame inzetbaarheid, 
mantelzorg, persoonlijke keuzevrijheid, 
eigen regie, werk-privébalans 
en het invoeren van individuele 
ontwikkelbudgetten. 
We streven in de cao’s naar maatwerk. 
We willen mogelijkheden voor bedrijven 
en organisaties om afspraken te 
maken die specifiek bij ze passen, 
en bescherming voor werknemers 
tegen druk om mee te moeten in te 

veel flexibiliteit en de waan van de 
dag. We geloven dat constructieve 
samenwerking tussen sociale partners 
leidt tot afspraken met draagvlak. Ook 
in de uitvoering van de cao hechten we 
belang aan deze samenwerking. 
 

Binnen AVV 

Het afgelopen jaar hebben we gezien 
dat werknemers ons steeds beter weten 
te vinden. We zagen dat steeds meer 
mensen lid worden en we hopen dat 
dit doorzet in 2021. Het is namelijk onze 
ambitie dat het draagvlakmodel steeds 
meer bereik krijgt, zodat steeds meer 
werknemers hun stem kunnen laten 
horen over hun arbeidsvoorwaarden. 
In 2020 is het gelukt om een paar 
nieuwe sectoren aan te haken, voor 
2021 willen we die groei doorzetten. 
We hopen in ieder geval dat we samen 
met werknemers en werkgevers nog 
lang aan de weg kunnen timmeren. 
Benieuwd hoe het er op het moment 
voorstaat? Neem gerust een kijkje op 
avv.nu
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