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In 2021 ging AVV verder op de weg 
die we al zestien jaar bewandelen: 
opkomen voor de belangen van alle 
werkenden. Dat doen we voornamelijk 
door het sluiten van cao’s, in steeds 
meer sectoren en bedrijven. Daarnaast 
doen we dit door landelijk thema’s aan 
te kaarten, en te laten zien dat een 
andere vorm van overleg mogelijk is in 
de vastgeroeste polder.  

In 2021 hebben we een reactie 
gegeven op de conceptwetten 
voor de pensioenhervorming. Een 
hervorming waarvoor AVV al sinds 
de oprichting pleit. Tenslotte hebben 
we een huzarenstukje van vier jaar 
geleden herhaald. Destijds, kort 
na de Tweede Kamerverkiezingen, 
sloten we een Sociaal Akkoord met 
werkgeversvereniging ONL. Dat akkoord 
hebben we aangeboden aan de 
formerende partijen, hetgeen leidde 
tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de 
WAB. In 2021 hebben we weer kort na de 
Tweede Kamerverkiezingen een Sociaal 
Akkoord gesloten, deze keer niet alleen 
met ONL, maar ook met een vereniging 
van zelfstandigen, VZN. ONL, AVV en VZN 
maken in dit nieuwe akkoord als eerste 
concrete afspraken over de uitvoering 
van de voorstellen uit het eindrapport 

van de Commissie Regulering van 
Werk (Commissie-Borstlap) over 
de benodigde hervorming van ons 
arbeidsmarktbeleid. Ook geven 
wij een aanzet voor een open(er) 
overlegeconomie waarin ook 
zelfstandigen zich vertegenwoordigd 
weten. 

Een belangrijke overwinning voor AVV 
in 2021 was een uitspraak van de Raad 
voor de Journalistiek, die oordeelde 
dat De Groene Amsterdammer bij 
het plaatsen van een kritisch artikel 
‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld en 
onterecht geen wederhoor toepaste. 
Verderop in dit jaarverslag gaan we 
daar uitgebreid op in. Dit was een 
belangrijke overwinning voor AVV, 
omdat het daarmee de aanhoudende 
stroom negatieve berichten en laster 
ontkracht.  

Wij zijn trots op dat wat we als AVV 
bereikt hebben in 2021 en delen dit 
graag met jullie in dit jaarverslag.

Martin Pikaart, voorzitter AVV

Introductie
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Dat het draagvlakmodel van AVV na 
zestien jaar nog altijd vernieuwend 
is, bleek wel uit de verkennende 
gesprekken die gevoerd zijn om actief te 
worden in sectoren. Zowel werknemers, 
OR-en als werkgevers zijn gecharmeerd 
van ons model. 

Enige wapenfeiten over de gesprekken 
die we in 2021 hebben gevoerd: 

Bilthoven Biologicals 

De OR van Bilthoven Biologicals heeft 
advies uitgebracht en stelde voor om 
AVV bij de overleggen aan te laten 
schuiven. Dit advies neemt werkgever 
over.   

MEDIQ 

Er zijn gesprekken gevoerd met 
werkgever en OR. Beiden waren 
enthousiast en hebben AVV gevraagd 
aan te schuiven bij het komend overleg.

Werknemers met een draagvlakcao 
in 2021
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 groothandel 40.000
Tilburg Trappers 26
Zelfstandige klinieken 5.000
Plantion 150
Consumentenbond 225
Waterbedrijven 1.920
Ricardo 170
RET 3.500
Totaal 271.000

Meer informatie over ons draagvlakmodel. 

Draagvlak-
model
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https://avv.nu/over-avv/het-draagvlakmodel


Opstarten in een pandemie, deels 
terug naar analoog 

In 2020 maakte AVV noodgedwongen 
de overstap naar online werken. 
Dat jaar zag de eerste volledig 
online onderhandelde cao het 
licht. Toen we in 2021 weer zo nu 
en dan terug konden naar de live 
ontmoetingen, hebben we dit slechts 
deels gedaan. In 2021 hebben we de 
algemene ledenvergadering hybride 
gedaan: wie wilde was welkom om 
naar Utrecht te komen en wie de 
vergadering liever online bijwoonde, 
kon thuis of op het werk blijven. Veel 
leden kozen ervoor om online de ALV 
te volgen.  

We begonnen in 2021 
ook weer voorzichtig met 
platformbijeenkomsten op locatie, 
met ook de mogelijkheid om online 
aan te sluiten. Conform de richtlijnen 
zijn we weer eens in de twee weken 
ons wekelijks werkoverleg op kantoor 
gaan voeren. Vakbondswerk blijft toch 
mensenwerk.  

Volle kracht 
vooruit
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Op zoek naar draagvlak

Reinier van Dijk van Bilthoven Biologicals

In 2021 was Reinier van Dijk voorzitter van de OR van het 

farmaceutische bedrijf Bilthoven Biologicals. In dat jaar is 

AVV aan de cao-tafel gekomen. De OR wilde het proces van 

het tot stand brengen van een nieuwe cao onder de loep 

nemen en kwam met zes adviezen. Een van die adviezen 

was om meer draagvlak te creëren voor de cao.

‘We zagen dat de invloed van medewerkers beperkt was, 

omdat relatief weinig medewerkers lid waren van een 

bond. We nodigden werkgeversvereniging AWVN uit om 

mee te kijken naar de mogelijkheden om dit te vergroten. 

Een van die mogelijkheden was AVV en na interne 

discussies hebben we AVV uitgenodigd om langs te 

komen. Op basis van inhoudelijke gesprekken met AVV en 

onze ondernemingsraad zijn we unaniem akkoord gegaan 

om de directie te informeren AVV te laten aansluiten aan 

de onderhandelingstafel. We hebben hierbij aangegeven 

dat we huidige bonden ook moeten respecteren en dat 

betekent dat we drie partijen rond de tafel hebben.

 AVV uitnodigen was dus niet het eerste doel, maar deze 

vakbond biedt waar wij naar op zoek zijn, namelijk 

draagvlak creëren.’

Ontwikkelingen in bestaande 
sectoren 

Bloemisten 

In 2050 moeten alle primaire 
grondstoffen in de Nederlandse 
economie hergebruikt worden: een 
volledig circulaire economie. In 2021 
onderzochten we wat dit voor de 
Bloemensector zou betekenen. We 
kwamen samen tot de conclusie dat 
er in de bloemensector nog veel 
zal moeten veranderen om mee te 
kunnen doen in een volledig circulaire 
economie, waaronder het voorlichten 
en voorbereiden van werknemers op 
een nieuwe manier van werken in een 
nieuwe economie. In 2022 gaan we hier 
mee verder. 

Blue Circle 

In 2021 is er nauw samengewerkt met 
een klankbordgroep die uit ervaren en 
nieuwere medewerkers bestond. Uit 
de cao-besprekingen is voortgevloeid 
dat er behoefte was om intern eens bij 
elkaars afdelingen een dagje mee te 
lopen en zo te leren van elkaar.  

Kringloopbedrijven 

Ondanks herhaald aandringen 
van AVV om te beginnen met de 
onderhandelingen, bleven werkgevers 
volharden om niet in gesprek te gaan. 
Onder andere corona maakte dat deze 
sector, waarin de marges laag zijn, 
geen mogelijkheden zag om een cao te 
sluiten in 2021.  

Kunsteducatie 

In 2021 is er hard gewerkt aan 
een nieuw functiehuis. Bureau 
Leeuwendaal heeft een nieuw generiek 
functiewaarderingssysteem opgesteld 
dat meer maatwerk kan bieden in 
deze sector. Er is een nieuwe schaal 
9 opgenomen in het loongebouw, die 
eerder ontbrak.  

Provincies 

Sinds 2015 is AVV actief bij de 
Provincies, naast de traditionele 
partijen FNV, CNV en CMHF. Inmiddels 
zijn er in diverse provincies actieve 
ledengroepen van AVV en ook binnen 
de ondernemingsraden zijn we 
vertegenwoordigd.  
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Retail non-food

We konden in 2021 weer een paar 
keer met ons MZ-platform live bij 
elkaar komen in plaats van online. De 
medewerkers gaven ons tijdens deze 
bijeenkomsten weer veel informatie 
uit de sector, en knelpunten op de 
werkvloer. In het platform bespraken 
we ook mogelijke oplossingen zodat 
we altijd goed voorbereid waren voor 
gesprekken over de cao.  

Technische groothandel 

In deze sector loopt het overleg tussen 
sociale partners erg stroef. In de zomer 
hebben sociale partners besloten een 
procesbegeleider aan te trekken om 
ervoor te zorgen dat de onderlinge 
relaties beter worden en daarmee de 
aankomende onderhandelingen vlotter 
gaan verlopen. 

Tilburg Trappers 

In de cao van 2019-2021 spraken we 
af een Spelersraad op te richten. De 
Spelersraad krijgt inzicht in de financiële 
gegevens, kan ideeën aandragen en 
meedenken over praktische zaken zoals 
parkeren en huisvesting. Daarnaast 

is de spelersraad ook een klankbord 
voor AVV. We kunnen met de betrokken 
spelers de onderhandelingen 
voorbereiden. De onderhandelingsinzet 
is in 2021 op deze manier tot stand 
gekomen.  

Zelfstandige klinieken 

Onderhandelingen over een nieuwe 
cao startten vanaf het najaar. We wilden 
verbeteringen in de werk-privé balans, 
een regeling voor ouder wordende 
werknemers en een salarisverhoging. 
Dat hebben we uiteindelijk gekregen 
maar daar ging veel tijd overheen. 
De uitslag van de stemming voor 
deze cao werd definitief in 2022 en 
de werknemers reageerden positief 
op het behaalde resultaat van de 
onderhandelingen.  

Toekomst van de pensioenregeling 

De Wet Toekomst Pensioenen komt 
eraan, en daarmee gaat het karakter 
van de huidige pensioenregeling 
wijzigen. De zogenoemde ‘harde 
uitkeringen’ verdwijnen, daarvoor in 
de plaats komen premieregelingen. 
De Wet Toekomst Pensioenen geeft 
twee opties; de flexibele en de 
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solidaire premieregeling. AVV heeft 
een studie laten uitvoeren naar de 
flexibele premieregeling met twee 
vernieuwingen, een in de opbouwfase 
en een in de uitkeringsfase. De studie 
is een update van een eerdere 
studie, uit 2019. Die eerdere studie 
wees uit dat met name de flexibele 
premieregeling met een dynamische 
lifecycle een goede invulling voor 
de pensioenhervorming zou zijn. De 
update, aangepast naar de huidige 
omstandigheden, bevestigt deze 
resultaten. Het algemene beeld is dat 
bij verwacht ‘goed weer’ scenario’s de 
dynamische lifecycle beter presteert 
dan de huidige regeling, met 
uitzondering van oudere deelnemers 
zonder startkapitaal. Bij ‘slecht weer’ 
presteert de huidige regeling beter, bij 
goed weer de dynamische lifecycle. 
Anders dan de traditionele bonden, 
kiest AVV daarom voor het invoeren 
van de flexibele premieregelingen als 
gewenste nieuwe pensioenregeling.  

Nieuwe cao’s 

In 2021 hebben we bij verschillende 
bedrijven een cao afgesproken. 
Meestal voorzichtige afspraken. 
Immers, Corona is niet weg. De 

Wapenfeiten 

In 2021... 

• deed de Raad van journalistiek uitspraak in 
ons voordeel over het artikel in de Groene 
Amsterdammer 

• sloten we bij vijf nieuwe bedrijven 
voor het eerst een nieuwe cao 
af 

• hebben we voor het 
eerst de Groene Baan 
opgenomen in een cao 

• hebben we een sociaal 
akkoord gesloten met 
ONL en ZZP’ers 

• schreven we een ultimatieve 
brief aan RET met als resultaat dat er 
toch een cao kwam 

• hielpen we winkelmedewerkers om hun 
vaste toeslagen doorbetaald te krijgen tijdens 
de coronaperiode 

• demonstreerden we bij 
pensioenfonds ABP voor een groen pensioen 

• voerden we samen met de OR van Miss Etam 
een grote loonvorderingsactie uit voor 

het personeel, nadat Miss Etam 
was overgenomen door een 

‘bedrijvendokter’ 

• publiceerde onze voorzitter 
zijn nieuwe  boek Het 
Polderkartel 

• organiseerden we 
een scholingsdag ‘OR en 

ondersteuning’ 

• zijn er drie medewerkers bij AVV 
in dienst getreden 

• is onze helpdesk uitgebreid, zodat we nog 
meer werknemers kunnen ondersteunen 
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impact op de bedrijven is nog niet 
helder en de langetermijneffecten 
ongewis. Dat maakt dat bij het 
onderhandelen over aanpassingen en 
verbeteringen van arbeidsvoorwaarden 
andere afwegingen zijn gemaakt. 
Desondanks hebben we stappen gezet 
en is het ons gelukt om afspraken te 
maken, zoals bij de volgende bedrijven: 

Consumentenbond 

In 2021 heeft de werkgever na een 
lange periode van onderhandelen 
een eindbod voor een nieuwe cao 
aan vakbonden voorgelegd. Dat 
betekent dat zij geen ruimte meer 
zagen om andere voorstellen op te 
nemen of met ons overeen te komen. 
Wij hebben aangegeven niet te kunnen 
instemmen met verslechteringen van 
arbeidsvoorwaarden. We hebben 
de werknemers over het voorstel 
laten stemmen en 80,9% heeft hun 
stem uitgebracht waarbij een krappe 
meerderheid van 51,6% heeft ingestemd 
met het eindbod van de werkgever. 
Het eindvoorstel werd met tegenzin 
door de werknemers geaccepteerd. In 
de terugkoppeling naar de werkgever 
hebben we deze meningen gedeeld. 
Hierdoor heeft de werkgever eenzijdig 

een aantal onderdelen van het voorstel 
in positieve zin aangepast.  

Plantion 

In 2021 maakte AVV kennis met 
bloemenveilingbedrijf Plantion en in 
hetzelfde jaar hebben we een cao 
afgesloten. Het was de eerste cao 
waarin we de Groene Baan hebben 
vastgelegd. Een onderdeel in de cao 
waarin werkgever zich committeert aan 
het verduurzamen van de werkvloer. 
Van de 150 werknemers hebben 111 
mensen hun stem uitgebracht, waarvan 
91 positief stemden voor het voorstel. 
Bovendien zijn we met werknemers 
en werkgever bezig om een nieuw 
pensioenfonds te zoeken. 

RET 

Deze cao-onderhandelingen waren 
ronduit tumultueus. Er was geen ruimte 
om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. 
De voorstellen van werkgever waren 
allen verslechteringen. De bijdrage van 
AVV was gericht op het meedenken 
over mogelijke maatregelen om erger 
- vervallen van arbeidsplaatsen - te
voorkomen. Eind maart 2021 is er toch
een onderhandelaarsakkoord voor
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Horen en weten wat er speelt

Ramon Liebrand van het Retail non-food-platform

AVV zit al een aantal jaar 

aan de cao-tafel bij de 

sector Retail non-food. In 

deze sector organiseren 

we regelmatig 

platformbijeen-

komsten, waar leden van 

ondernemingsraden van 

allerlei verschillende 

bedrijven uit de sector 

naar toe komen. Zo ook Ramon Liebrand, die al bijna 12 

jaar lid is van de ondernemingsraad van de Boerenbond.

‘Ik vind de platformbijeenkomsten altijd interessant. Het 

is ook leuk om vanuit de andere bedrijfstakken geluiden 

te horen en zo te weten wat er speelt in de markt. Je 

hoort dan dat er overal soortgelijke problemen spelen. 

Op dit moment is dat vooral het personeelstekort en de 

salariëring. Er zitten echter wel grote verschillen in hoe de 

werkgevers verschillende zaken qua norm hanteren.’

‘De cursusdagen die AVV organiseert vind ik ook altijd 

interessant. Zo ben ik onder andere aanwezig geweest 

bij een cursus waar werd uitgelegd hoe onderhandelen 

volgens de Harvard methode gaat. Een andere keer 

organiseerden ze een informatiemiddag over pensioenen. 

Het ging hierbij over de hervormingsplannen die destijds 

net boven tafel kwamen. Het doel van de middag was om 

ons wegwijs te maken in hoe deze hervorming eruit kan 

komen te zien.’

een nieuwe cao bereikt. Afspraken 
die zijn gemaakt gaan over een 
eenmalige uitkering, een taskforce 
productiviteitsverbeteringen/ transitie 
arbeidsmarkt, verlenging van het 
Sociaal Statuut en een regeling voor 
vervroegd uittreden.  

Ricardo 

Bij Ricardo hebben we een verkennend 
gesprek gehad over de invulling en 
invoering van het ‘nieuwe werken’. 
Werkgever stelde voor dat de bonden 
dit samen met de OR bespraken, 
ondanks dat de meeste onderwerpen 
taken van de OR zijn. AVV heeft toen 
gestimuleerd dat werkgever de wensen 
in eerste instantie met de OR besprak. 
Zodra het onderwerp over primaire 
arbeidsvoorwaarden ging, is AVV weer 
aangeschoven. Zo hebben we een 
overeenstemming bereikt voor een 
1-jarige cao.

Waterbedrijven 

Bij de waterbedrijven sloten we ons 
eerste akkoord. Op hoofdlijnen kwamen 
we het volgende overeen: een looptijd 
van 2 jaar, een bruto loonsverhoging 
van € 75,- per maand, een 

salarisverhoging van 1,5% per 1 januari 
2022, aanvulling van het geboorteverlof 
tot 100%, een afspraak voor een 
regeling voor vervroegd uittreden, en 
de intentie om voor het einde van deze 
cao de discussie over garantielonen, 
het toekomstig personeelsbeleid 
en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers gevoerd en afgerond te 
hebben. 
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Pensioen

In 2019 en 2020 zijn het kabinet 
en sociale partners het nieuwe 
Pensioenakkoord overeengekomen, 
en in 2021 heeft het ministerie van 
SZW dit akkoord verder uitgewerkt. 
In het nieuwe pensioenakkoord vindt 
de grootste pensioenhervorming 
van een halve eeuw plaats. De vele 
ontwerpfouten in ons pensioenstelsel, 
waardoor pensioenfondsen 
stelselmatig geld van jong naar oud 
pompen, worden daarmee eindelijk 
gecorrigeerd. AVV heeft vanaf de 
oprichting in 2005 aangedrongen op 
deze hervorming. Met de hervorming 
wordt het pensioen persoonlijker, 
transparanter en eenvoudiger. In 
2021 heeft het ministerie de concept 
wettekst voor internetconsultatie 
voorgelegd. AVV heeft hierop een 
reactie gegeven. Pas in 2022 heeft het 
ministerie alle commentaren verwerkt 
en wordt de wettekst aan de Tweede 
Kamer aangeboden. 

Sociaal plan / SER advies

In het voorjaar van 2021 heeft 
AVV het initiatief genomen om tot 
een alternatief sociaal akkoord te 

Maatschappij
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komen. Dat hebben we in 2017 ook 
gedaan. Dat leidde tot een akkoord met 
werkgeversvereniging Ondernemend 
Nederland, ONL, dat door de 
formerende politieke partijen is omhelsd 
en vervolgens de basis vormde voor 
de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In 2021 
lukte het ons weer om tot een sociaal 
akkoord te komen. Een uniek sociaal 
akkoord deze keer, omdat niet alleen 
werkgeversvereniging ONL partij is bij 
het akkoord, maar ook VZN, Vereniging 
Zelfstandigen Nederland. Het akkoord 
is grotendeels een uitwerking van het 
rapport Borstlap over de kloof tussen 
flex en vast. In ons Sociaal Akkoord 
staat bijvoorbeeld het advies ‘maak 
flex zekerder en vast flexibeler’. Dat 
is het uitgangspunt van AVV vanaf de 
oprichting in 2005. De impact van ons 
akkoord was dit keer niet zo groot als 
in 2017, maar AVV heeft weer laten zien 
de uitdaging aan te durven, vooruit 
te kunnen en durven denken, en op 
landelijk niveau tot werkbare afspraken 
te kunnen komen. 

Helpdesk 

AVV heeft een helpdesk voor verschillen-
de sectoren opgezet. Daar kwamen 
veel uiteenlopende vragen binnen. 

Bijvoorbeeld over het recht op een 
maaltijdvergoeding of over het zonder 
overleg inplannen van een werknemer 
bij min-uren.  
Zowel leden als niet-leden van AVV 
binnen een bepaalde sector die wij 
vertegenwoordigen, kunnen hun vraag 
via de helpdesk opzoeken of stellen.  

Uitspraak van de Raad voor de 
Journalistiek

In maart 2020 publiceerde weekblad De 
Groene Amsterdammer een artikel over 
vakbonden. De journalisten hadden 
een aantal mensen geïnterviewd, 
waaronder AVV-voorzitter Martin 
Pikaart. De Groene Amsterdammer 
schilderde AVV in dit artikel meermaals 
negatief af, met woorden als 
‘spookvakbond’ en ‘nepvakbond’, en 
werd AVV in het rijtje geplaatst van 
bonden met een bedenkelijke reputatie. 
De journalisten in kwestie hadden 
voorts een groot deel van het artikel 
niet voorgelegd voorafgaand aan 
publicatie, in strijd met de afspraken en 
standaard journalistieke waarden. AVV 
heeft bij De Groene Amsterdammer 
om een rectificatie gevraagd, maar 
die weigerde dat. Daarom diende AVV 

Nauw contact met ondernemings-
raden 
Chantal Klei, adviseur medezeggenschap

Sinds 2021 werkt Chantal 

bij AVV als adviseur 

medezeggenschap. 

AVV was op zoek naar 

iemand die contacten 

legt en onderhoudt met 

ondernemingsraden. 

Chantal gaat op 

zoek naar nieuwe 

ondernemingsraden 

om zich aan te sluiten bij AVV. Zo’n 

medezeggenschapsadviseur is een belangrijk tussenstuk, 

want AVV haalt informatie op, en zet stemmingen uit via 

ondernemingsraden. 

Ervaring 

Chantal heeft vier jaar in een ondernemingsraad 

gezeten die ze samen met collega’s heeft opgezet 

bij haar vorige werkgever. Voor het opzetten van de 

ondernemingsraad, heeft ze zich een jaar lang verdiept in 

wat ondernemingsraden kunnen en mogen.  

Ze leert veel in haar huidige functie bij AVV. Deze kennis 

kan ze vervolgens weer overdragen aan anderen.  

Mensenwerk 

Het is een afwisselende functie met administratief 

werk en veel persoonlijk contact. Het contact leggen 

en onderhouden met mensen ligt Chantal erg goed. De 

grootste uitdaging vindt ze het in contact komen met 

ondernemingsraden. Omdat er geen centrale plek is 

waar alle ondernemingsraden te vinden zijn, moet ze 

veel netwerken en mensen via via benaderen. 
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een klacht in bij de Raad voor de 
Journalistiek, die in april 2021 tot de 
volgende conclusie kwam: De Groene 
Amsterdammer heeft onzorgvuldig 
gehandeld door ‘diskwalificaties 
zonder deugdelijke grondslag’ te 
publiceren, en ook door ‘onvoldoende 
wederhoor toe te passen’. Een 
duidelijke steun in de rug voor AVV: 
AVV is géén ‘spookvakbond’, en als 
journalist mag je dat dus ook niet 
opschrijven.  

De Raad riep de Groene op 
om de uitspraak ‘ruimhartig te 
publiceren’. Helaas heeft de Groene 
Amsterdammer daar geen gehoor 
aan gegeven: ruim twee jaar na de 
publicatie staat het gewraakte artikel 
nog steeds online bij De Groene 
Amsterdammer, zonder rectificatie en 
zonder verwijzing naar de uitspraak 
van de Raad voor de Journalistiek. 

Je inzetten voor je toekomstige collega’s

Harry Groote van bloemenveilingbedrijf Plantion

In 2021 is AVV bij Plantion aan de cao-tafel gekomen. We vroegen aan Harry hoe hij het proces heeft 

ervaren.

‘Wanneer je een overleg hebt waarbij alle medewerkers inbreng hebben, wordt er een daadwerkelijk 

democratisch besluit genomen. Dat is een van de prettige dingen aan de samenwerking met AVV. 

Dat cao-proces is daardoor goed verlopen. Er is ook geen strijd meer geweest tussen de directie, 

vakbond en de ondernemingsraad zoals voorheen.’

‘We hebben door de samenwerking met AVV ook een andere cao. Dit komt doordat er meer 

afspraken voor de lange termijn zijn gemaakt. Er wordt niet alleen gekeken naar het huidige of komende jaar, maar er is ook 

gekeken naar, hoe ga je zorgen voor continuïteit. 

Het belangrijkste van deze cao vind ik de werkgroepen. Met de werkgroep pensioen kijken we naar een pensioenverzekeraar 

die voor zowel de medewerkers als de directie werkt. Bij de andere werkgroep werken we aan wat ik het cafetariamodel 

noem. Hierin zit zowel het mobiliteitspunt als ook het opleidingsbudget en het loongebouw en functiehuis.’ 

Harry is al sinds de jaren zeventig lid van een vakbond. ‘Ik ben door schade en schande wijs geworden en heb altijd gezegd 

dat ik me ga verdiepen wanneer ik ergens werk, ook wat betreft pensioenzaken. Ik ben inmiddels 65, dus ik zit er meer voor 

mijn collega’s dan voor mezelf, en ik vind het ook belangrijk dat mensen dat doen.’ 
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Werkcultuur 

Hoewel AVV gegroeid is qua aantal 
medewerkers, zijn we nog steeds 
een klein team. Daarom lopen 
werkzaamheden en functie op 
veel vlakken in elkaar over en zijn 
de functies divers. We overleggen 
regelmatig met het hele team zodat 
iedereen op de hoogte is van wat er 
gaande is en wat er moet gebeuren. 
Als team bekijken we regelmatig of de 
inzet en kosten corresponderen met 
de planning die gebaseerd is op de 
beschikbare budgetten per sector. 

Vacatures 

In 2021 hebben we nieuwe medewer-
kers aangenomen. Naast een tweede, 
tijdelijke, communicatiemedewerker, 
en een ICT-medewerker, nam AVV ook 
een adviseur medezeggenschap aan. 
Meer over deze laatste functie lees je 
in het interview met Chantal. Als AVV 
willen we graag iets betekenen in de 
ontwikkeling en opleiding van jonge 
mensen. Daarom verwelkomden we 
in 2021 onze tweede stagiair vanuit 
de opleiding SJD (Sociaal Juridische 
Dienstverlening). 

AVV als 
organisatie
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Financiële situatie 2021 

In 2021 hebben we wederom veel 
thuisgewerkt en minder evenementen 
georganiseerd door de pandemie. 
Hierdoor waren we minder kosten kwijt 
aan reizen en aan zaalhuur.   

Personeelskosten  

De totale personeelskosten in 2021 
bedroegen € 405.477 inclusief sociale 
premies en pensioenlasten.  

Salaris voorzitter  

De loonkosten van onze voorzitter, 
Martin Pikaart, bedroegen in 2021 bruto 
€107.574. Dat zijn de totale brutoloon-
kosten, op basis van een fulltimecontract 
inclusief de werkgeverskosten (sociale 
premies en pensioenlasten).

Algemene cijfers
Algemene cijfers 2021 2020 

Inkomsten (baten) € 833.147 € 617.300

Uitgaven (lasten & kosten) € 695.524 € 624.014

Saldo in en uit € 137.623 - € 6.714

Reserve per 31-12-2021 € 246.206 € 108.838

Uitsplitsing inkomen 2021 2020 

Contributies € 27.000 € 19.385 

Werkgeversbijdragen € 261.165 € 139.683 

Structurele subsidies 
Sociaal Fondsen 

€ 536.772 € 451.065 

Overige baten € 3.193 € 7.167 

Vacatievergoedingen € 5.017 - 
Totale inkomsten € 833.147 € 617.300 

Bestuur 

In 2021 heeft Wim Wispelweij 
aangegeven te gaan stoppen als 
penningmeester in het bestuur. Hij 
was sinds mei 2018 in functie. Vanuit 
zijn rol als penningmeester heeft Wim 
verbeteringen aangebracht in de 
financiële administratie en het financiële 
beheer van AVV. Daarmee heeft hij 
ervoor gezorgd dat de financiële 
continuïteit van onze vereniging beter is 
geborgd.  

Wij zijn Wim zeer dankbaar voor al zijn 
inspanningen.  

Zijn opvolger is Huub Brouwer, docent 
Ethiek en Politieke Filosofie aan de 
Tilburg University. Naast zijn werk als 
universitair docent doet Huub onderzoek 
naar de vraag hoe de samenleving 

rechtvaardiger kan worden door 
hervormingen in het arbeidsrecht, 
belastingstelsel en sociale zekerheid. In 
het bestuur van AVV wil hij een bijdrage 
leveren om de hervormingen waarover 
hij schrijft ook in de praktijk te brengen. 
Alvorens zich te verdiepen in ethiek en 
filosofie was Huub econoom. Tijdens 
zijn werk op de treasury afdeling van 
een multinational heeft hij ervaring 
opgedaan met (internationaal) 
financieel management. Deze kennis en 
ervaring gaat hij nu voor AVV inzetten.   

Er waren in 2021 geen verdere 
wisselingen in het bestuur dat naast 
Huub Brouwer bestond uit Martin 
Pikaart (voorzitter), Michelle Rijntjes 
(secretaris), Jojanneke Vanderveen 
(algemeen bestuurslid) en Han 
Baartmans (ook algemeen bestuurslid). 
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Duurzaamheid & groene banen 

De Klimaattransitie krijgt steeds 
meer vorm. Het Nederlandse 
Klimaatakkoord is het document 
waarin die transitie naar een 
meer duurzame samenleving 
wordt beschreven. Deze transitie 
zal ook impact hebben op de 
arbeidsmarkt. Bedrijven zullen hun 
productieketen en bedrijfsvoering 
moeten verduurzamen, en ook 
pensioenfondsen zullen hun 
beleggingsportefeuille moeten 
verduurzamen. Voor zover dit gebeurt, 
kunnen banen in toenemende mate 
‘groene banen’ worden genoemd 
en pensioenen die uitkeren op basis 
van duurzame investeringen, ‘groene 
pensioenen’. 

In 2021 werkten we voor de sector 
Retail non-food aan een project 
om de werknemer meer invloed 
te geven op het verloop van de 
klimaattransitie op de werkvloer. 
Dat vonden we nodig omdat in het 
hele Klimaatakkoord het woord 
‘werknemer’ maar enkele malen 
voorkomt. We vinden dat een cao een 
recht op groene banen en groene 
pensioenen kan verankeren. 

Toekomst-
perspectief
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Met de Groene Baan in een cao 
committeert de werkgever zich 
aan het verduurzamen van het 
bedrijfsproces en de werknemer 
krijgt een stem in dit proces. Een 
win-win situatie want werknemers 
hebben vaak goede ideeën over 
hoe het bedrijfsproces kan worden 
verduurzaamd, en behouden zo meer 
de regie over de transitie. 

AVV: De Democratische Vakbond
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