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Introductie In 2016 schreven we in het 
beginselprogramma van AVV: de 
“doorbraak tekent zich inmiddels 
duidelijk af: in steeds meer sectoren 
liggen er kansen voor AVV. AVV groeit!” 
De afgelopen jaren is dit zo gebleven. 
AVV is uitgebreid, en steeds vaker weten 
groepen werknemers ons te vinden. Zij 
zijn op zoek naar een andere manier 
om voor hun belangen op te komen. Ze 
willen zelf aan tafel zitten, zelf hun koers 
bepalen. Die ruimte krijgen ze bij AVV.

Groei brengt veranderingen met zich 
mee. De polder kan niet meer om AVV 
heen. Dat is mooi. Het leidt tot meer 
aandacht voor onze doelstellingen 
en voor ons draagvlakmodel. Het 
brengt ook kritiek naar boven. Dat is 
onvermijdelijk en het is een waardevol 
onderdeel van de vrije samenleving 
waar we trots op zijn. Het zet ons aan 
tot hernieuwde reflectie: kunnen we 
door op de ingeslagen weg? Zijn er 
verbeteringen mogelijk? Hoe kunnen 
we niet alleen groeien, maar ook goed 
groeien?

2019 stond voor AVV in het teken van 
groeien - niet zo snel mogelijk, of ten 
koste van wat dan ook, maar goed. 
We zochten naar groei die mensen iets 

brengt, zoals ontwikkeling. Naar groei 
die gestaag is, zodat we ons werk altijd 
met tijd en aandacht kunnen doen. Naar 
groei die onze idealen verder brengt. En 
dat lukte: in 2019 is AVV goed gegroeid.

In dit jaarverslag geven we inzicht in de 
keuzes die AVV in 2019 gemaakt heeft. 
We doen dit uitgebreider dan voorheen. 
Dat vinden we belangrijk. We laten 
graag zien waarom we doen wat we 
doen. We leggen de verbinding tussen 
de inhoudelijke lijn die we kiezen, en het 
financiële plaatje waar dat toe leidt. Zo 
zijn we transparant, en geven we de 
lezer de kans zelf een mening te vormen 
over wat de vakbeweging nodig heeft.

Wat wij geloven? Wij staan achter het 
draagvlakmodel. Om te illustreren 
waarom, vind je in dit jaarverslag een 
paar korte verhalen uit de praktijk. Wat 
betekent het voor werknemers dat zij 
kunnen meepraten en meestemmen, 
en zelf kunnen bepalen voor welke 
arbeidsvoorwaarden ze willen knokken? 
Lees deze verhalen, en je ziet de kracht 
van AVV: De Democratische Vakbond.

Martin Pikaart, voorzitter AVV
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Om tot een cao te komen, gebruikt AVV 
het draagvlakmodel. Dit is een model 
dat we ontwikkeld hebben zodat ook 
mensen die geen lid zijn van AVV, de 
ruimte krijgen om mee te doen bij het 
vormgeven van de cao. De belangrijkste 
innovatie is dat alle werknemers die 
onder een nieuwe cao gaan vallen, aan 
het einde van de onderhandelingen 
mogen stemmen over het resultaat. Vind 
je het goed genoeg? Dan stem je voor. 
Zo niet, dan stem je tegen. Alleen als 
meer dan de helft van deze stemmen 
positief is, is AVV bereid de cao te 
ondertekenen. 

Dit staat in sterk contrast met hoe 
andere vakbonden beslissen of ze 
een cao wel of niet ondertekenen. Bij 
de modellen die de meeste andere 
vakbonden hanteren, praten en 
stemmen alleen de leden van de 
vakbond mee. De werknemers die geen 
lid zijn van een vakbond, kunnen niet 
meepraten over arbeidsvoorwaarden 
die wél op hen van toepassing zullen 
zijn.

Het zou geweldig zijn als werknemers 
allemaal lid wilden worden van 
een vakbond. Helaas is de realiteit 
anders. AVV vindt - net als de Sociaal-

Economische Raad1 - dat je dan op zoek 
moet naar oplossingen waarbij ook 
niet-leden expliciet betrokken worden 
bij het cao-proces. Dit doen wij met het 
draagvlakmodel.

Het draagvlakmodel werkt. Dit heeft 
AVV de afgelopen jaren laten zien in 
de praktijk. Het is geen wondermiddel 
waardoor ineens alle werknemers mee 
willen denken over de cao, maar het 
biedt verschillende en laagdrempelige 
manieren voor mensen om mee te 
doen. Het stelt de vakbondsdelegatie in 
staat om werknemers met inhoudelijke 
vragen te benaderen, in plaats van met 
een lidmaatschapsformulier. Zo 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.

Het draagvlakmodel in 2019

In 2019 is AVV actief geworden in nieuwe 
sectoren. Het draagvlakmodel werd hier 
voor het eerst toegepast. Je leest meer 

1   Sociaal-Economische Raad. 2013. Verbreding 
draagvlak cao-afspraken, Advies 13/03, augustus 
2013, p. 40

Draagvlak-
model
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hierover in het hoofdstuk ‘Groei in de 
polder’.
Het draagvlakmodel zelf is in 2019 
hetzelfde gebleven ten opzichte 
van eerdere jaren. Wel hebben we 
doorgewerkt aan de professionele 
uitvoering ervan. In 2019 zijn 
verbeteringen doorgevoerd in de 
uitvoering van de stemmingen. 
Samen met onze softwareleverancier 
Genkgo en onderzoeksbureau 
Labyrinth heeft AVV de beveiliging van 
de stemprocedure verder verbeterd. 
AVV gebruikt nu 2-factorauthenticatie 
om de veiligheid en betrouwbaarheid 
van de stemming zoveel mogelijk 
te waarborgen. In samenwerking 
met een privacy-expert zijn de 
controlemogelijkheden vergroot om 
onrechtmatige handelingen, zoals 
stemfraude, te onderzoeken en 
daartegen op te treden. 

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 als sinds de jaren zestig voor 
een steeds groter deel gefinancierd 
uit bijdragen van werkgevers of uit 
sectorfondsen.

In 2019 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 niet om 
ledenaantallen, maar om het bereiken 
van zoveel 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 werken 
we op basis van financiering uit 
sectorfondsen, waar werkgevers geld in 
storten. Dit doen de andere vakbonden 
ook.

Het risico dat benoemd wordt, is dat 
bonden op deze manier te afhankelijk 
worden van werkgevers, en daarom 

Alleen percentage 
voorstemmers wordt 
gepubliceerd, geen aantallen

Stemmingen uitgevoerd 
door vakbond

Alleen leden stemmen over 
eigen cao

Cao-proces vindt plaats 
binnen de bond, alleen 
zichtbaar voor leden

Cao is exclusief terrein 
van vakbond, doorgaans 
geen samenwerking met 
ondernemingsraden

Landelijke, centrale cao-
eisen: top-down

Positioneel onderhandelen: 
vanuit eigen stellingnames, 
strijdmodel

Traditioneel model

Transparant: publicatie van rapportage met aantal 
stemmers, uitslagen stemmingen en opmerkingen 
van stemmers

Objectief: stemmingen uitgevoerd door een extern 
bureau

Elkkkkkeeeeeee weeeeeeeeeerrrrrrrrrknemmmmmmmeeeeeeer mmmmmmmmmag ssssstemmmmmmmmmmmmmennnnn oooooooveeeeeeerrrrrrrrrrrr eiggggggggeeeennnnn caooooo

Samen: leden én niet-leden worden betrokken bij het 
hele cao-proces volgens cao-protocol

In contact: vakbond betrekt ondernemingsraden 
nauw bij het cao-proces.

Outside the box: Ruimte voor maatwerk per cao, 
bottom-up

Constructief: uitgangspunt is zoeken naar gedeelde 
belangen & voeren van een constructieve dialoog 
(Harvard Onderhandelen)

Het draagvlakmodel & 
vernieuwing in de polder
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niet meer goed kunnen opkomen 
voor de belangen van werknemers. 
Dit risico treedt bij AVV echter juist 
het minste op, doordat we maximaal 
transparant zijn over hoe een cao tot 
stand komt. Alle werknemers mogen 
volgens ons cao-protocol stemmen 
over het onderhandelingsresultaat. 
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!)

In de praktijk bewijst het draagvlakmodel 
zich wat dat betreft ook. Zelfs als er een 
krappe meerderheid is voor een akkoord, 
tekenen wij niet per se. Dit kwam in 
2019 voor bij de cao-onderhandelingen 
bij het bedrijf Ricardo Rail, een 
ingenieursbureau gespecialiseerd in 
spoorwegen. 
Een grote groep werknemers werd 
lid van AVV en vroeg AVV mee te 
doen aan de cao-onderhandelingen. 
Na lang onderhandelen kwam de 
werkgever met een eindbod waar AVV 
en onze bedrijfsledengroep niet achter 
konden staan. AVV heeft het eindbod 
ter stemming voorgelegd aan al het 
personeel. Hoewel de uitslag nét positief 

was, was duidelijk dat er een zeer dun 
draagvlak was voor dit resultaat. AVV 
heeft daarom de cao niet getekend. 
Helaas hebben FNV en CNV daarna 
alsnog getekend, ondanks afspraken om 
als bonden gezamenlijk op te trekken. 
In 2020 wordt bij Ricardo Rail verder 
gepraat en zal AVV opnieuw in gesprek 
gaan voor arbeidsvoorwaarden met 
stevig draagvlak.

Werknemers met een draagvlak-cao 
in 2019

Sector Aantal werk-
nemers (ca.)

Bloemisten 7.000

Blue Circle 100

Kunsteducatie 4.000

Provincies 10.000

Technische groothandel 40.000

Tilburg Trappers 22

Retail non-food 250.000

Zelfstandige klinieken 5.000

Totaal 320.000
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Steeds vaker weten werknemers AVV 
te vinden als zij energie willen zetten 
achter de ideeën die zij hebben voor 
hun sector. Nieuw binnenkomen 
aan een cao-tafel is meestal niet 
makkelijk. Werkgevers kunnen er 
huiverig voor zijn met een vakbond in 
gesprek te gaan die zij nog niet goed 
kennen. Bijna overal zijn bovendien 
al bonden actief, die er lang niet 
altijd interesse in hebben dat ook een 
andere vakbond zich in de discussie 
mengt.

Voor werknemers is het vaak echter 
belangrijk. Als zij ontevreden zijn 
over hoe hun arbeidsvoorwaarden 
nu geregeld worden, is het niet meer 
dan terecht dat ze hierover willen 
meepraten, en hun eigen prioriteiten 
willen bepalen en bepleiten.

Aan tafel komen

AVV heeft inmiddels een schat aan 
ervaring met ‘aan tafel komen’. Het is 
dan ook niet vreemd dat werknemers 
met vernieuwingszin AVV weten te 
vinden. Vaak sluiten zij zich aan bij 
AVV. Als ze genoeg medestanders 
vinden binnen hun sector, en zo een 
ledenbasis weten te creëren, wordt de 

Tegen de stroom in zwemmen 
Lesley van Gilst, coördinator Veiligheid bij RET

“Het begon allemaal in 2018, 

toen de nieuwe verkiezingen 

voor de ondernemingsraad 

eraan kwamen binnen ons 

OV-bedrijf, RET. Een groep 

gemotiveerde collega’s 

kwam bij elkaar, omdat 

ze een vernieuwende 

en andere visie hadden 

op medezeggenschap. 

Zo ontstond ONS RET: 

Onderweg Naar Samenwerking. Vanuit onze eigen kracht, 

met onze eigen middelen.

We kandideerden ons voor de OR. Dat het allemaal niet 

vanzelf zou gaan, daar waren we ons zonder meer van 

bewust. We spraken af om altijd, wat wij noemen, te 

‘leiden vanuit onze eigen kracht’: vertellen wat onze 

ideeën zijn, en vooral niet met modder gooien.

De gemoederen liepen hoog op. Al snel werden we 

weggezet als de ‘werkgeverspartij’. We incasseerden, 

staken de koppen bij elkaar, en gingen door. Het resultaat: 

vanuit het niets naar drie zetels in de OR!

Het was een nieuwe wereld, en we merkten dat we op 

sommige vlakken, zoals bij de cao, buitenspel stonden. 

Zo kwamen we uiteindelijk terecht bij AVV. Door deze 

samenwerking werden we opnieuw geconfronteerd 

met negativiteit. We bleven weer bij onszelf. Inmiddels 

is bekend dat AVV mag aansluiten bij de cao-tafel. Dat 

vinden wij een succes, want nu krijgen alle RET-collega’s 

een stem.”

Groei in de
polder
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kans steeds groter dat ze via AVV kunnen 
gaan meepraten over de cao. Als hen 
dit lukt, komt er bovendien in één klap 
invloed voor alle werknemers, omdat 
zij nu ook bij AVV mogen stemmen over 
het onderhandelingsresultaat. In 2019 
kwamen we aan tafel in de volgende 
sectoren. 
• Consumentenbond
• Curium
• Kringloopbedrijven 
• RET
• Ricardo Rail
• Technische groothandel
Sommige cao’s werden in 2019 ook 
aangenomen. Voor andere sectoren 
hebben we  goede hoop op nieuwe cao’s 
in 2020. 
 
Nieuwe cao’s
 
Naast cao’s in sectoren waar we voor het 
eerst actief werden, heeft AVV in 2019 vier 
nieuwe cao’s afgesloten in sectoren waar 
we al sociale partner waren. AVV hecht 
eraan relaties te bestendigen, en samen 
met werkgevers te werken aan goede 
arbeidsvoorwaarden die passen bij de 
behoeftes van werknemers in de sector. 
Soms loopt dit voorspoedig, andere keren 
is het pad naar een cao hobbeliger.

In de volgende sectoren sloot AVV in 2019 
een cao af.
• Blue Circle
• Kunsteducatie
• Provincies
• Zelfstandige klinieken

Er zijn ook sectoren waarin AVV actief 
is, maar waar in 2019 geen nieuwe 
cao werd afgesloten omdat de looptijd 
nog niet voorbij was. Nieuws over 
ontwikkelingen in deze sectoren kun je 
lezen op onze website avv.nu.

Niet altijd alleen maar groei

Horeca

In 2019 is AVV begonnen met het 
opbouwen van een achterban in de 
sector Horeca. In de horeca werken veel 
flexwerkers en zijn weinig werknemers 
lid van een traditionele bond. Ons 
draagvlakmodel past daar goed bij. 
Verkennende gesprekken leidden tot 
mogelijk perspectief in de sector voor 
AVV. Omdat de horeca een grote 
sector is, hebben we in 2019 een nieuw 
personeelslid aangetrokken om zich 
op deze sector te richten. Ondanks 
de opgebouwde achterban werd AVV 
uiteindelijk niet uitgenodigd voor de cao-

De weg naar meer loon is vol 
hobbels

De AVV’ers in de kunsteducatie weten er inmiddels 

alles vanaf: een nieuwe cao heb je niet zomaar. Ruim 

vier jaar lang onderhandelden de bonden van de 

kunsteducatie en van de bibliotheken om samen 

tot één cao te komen. Kleine, culturele sectoren die 

de handen ineenslaan - het lijkt een goed idee. De 

uitvoering bleek lastig. Er moesten veel partijen 

akkoord, terwijl de cao Kunsteducatie al was verlopen. 

Na lang wachten kwam er niet op tijd uitsluitsel, en 

kon de gezamenlijke cao niet worden afgesloten.

Wat nu? De werkgevers hadden lang niet over een 

alternatief willen nadenken. AVV en collegabond 

Kunstenbond hadden wel een idee: waarom het 

onderhandelingsresultaat niet toepassen in de sector 

kunsteducatie alleen? Het was een mooi resultaat, 

waar de werknemers enthousiast van werden. 

En dat lukte! Daar zijn we blij mee. In de cao KE is 

een mooie loonsverhoging afgesproken, 5% tot juli 

2021. Ook staan duurzame inzetbaarheid en werkdruk 

opgenomen in protocolafspraken. Daarnaast wordt er 

aandacht besteed aan zzp’ers in de branche en aan de 

Fair Practice Code.
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onderhandelingen. Om deze reden 
hebben we 2019 met een verlies van 
ca. 50.000 euro moeten afsluiten.

Xenos

In 2019 heeft AVV samen met de 
bonden CNV en De Unie verkend 
of aansluiting van Xenos bij de cao 
Retail non-food aantrekkelijk was. 
Xenos viel tot dat moment net als 
Dille & Kamille onder de cao Gebra. 
CNV, De Unie, AVV en de werkgever 
bereikten in de zomer van 2019 een 
onderhandelingsresultaat.

Tijdens de stemming van AVV 
werd echter door diverse mensen 
opgeroepen om stemfraude te 
plegen. Zo werd een poging gedaan 
de besluitvorming te saboteren. Uit 
controles bleek dat er daadwerkelijk 
was gefraudeerd. De onrechtmatige 
stemmen zijn verwijderd en tegen 
een aantal stemfraudeurs is aangifte 
gedaan. Uiteindelijk zijn bij
Xenos twee stemmingen gehouden,
over twee verschillende versies van 
het onderhandelingsresultaat, beiden 
met een negatieve uitslag. AVV 
heeft daarom de cao niet getekend. 
Xenos heeft nu een eigen cao die 

Wapenfeiten

In 2019... 

• kregen we voor elkaar dat de wet werd aangepast 

voor topijshockeyers. Zij hebben nu dezelfde 

uitzonderingspositie als profvoetballers. Het aantal 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten dat de ijshockeyers 

al hebben gehad, is geen beperkende factor meer bij 

nieuwe contractbesprekingen.  

• startten we een rechtszaak tegen 

de werkgeversvereniging in de 

bioscoopsector om weer aan 

tafel te komen voor een cao. 

Helaas hebben we deze 

verloren. 

• ontdekten we dat 

veel werknemers in de 

bloemistensector een 

verkeerde pensioenpremie 

betaalden en regelden we hiervoor 

een compensatie. 

• organiseerden we prikacties bij Ricardo om actie te 

voeren voor een betere cao. 

• ontdekten we met de MZ-groep Kringloop dat de 

functies in de Kringloop dusdanig waren veranderd 

door maatschappelijke ontwikkelingen dat er nieuwe 

functie-omschrijvingen nodig waren. 

 

 

 

 

 

• maakten we afspraken over een vooruitstrevend 

opleidingsbudget in de cao Retail non-food. 

• ondersteunden we ondernemingsraden en actieve 

leden met themabijeenkomsten over de nieuwe WAB 

wetgeving. 

• volgden we met het hele platform Retail 

non-food een dag lang een cursus 

Harvard onderhandelen. 

• mochten álle RET werknemers 

laten weten wat zij belangrijk 

vinden in de campagne ‘wat is 

jouw wens voor de nieuwe cao?’ 

• werden in de Kunsteducatie 

voor het eerst door AVV en 

collegabond FNV Kunstenbond 

sámen bijeenkomsten georganiseerd om 

werknemers te helpen werkdruk te verminderen 

en organiseerden we gezamenlijke stemmingen over 

sociale plannen. 
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alleen is gesloten met CNV en De Unie. 
Er heeft geen toetreding tot de cao 
Retail non-food plaatsgevonden. AVV 
heeft nog steeds goede contacten met 
de ondernemingsraad van Xenos en we 
hebben een achterban in het bedrijf. We 
gaan ervan uit dat we in de toekomst 
alsnog als vakbond voor de werknemers 
van Xenos van betekenis kunnen zijn.

De representativiteit

AVV meet de representativiteit met name 
af aan de respons en de uitslag van 
stemmingen over cao-akkoorden. Bij de 
stemming over de aansluiting van
Dille & Kamille bij de cao Retail nonfood
stemden bijvoorbeeld 99 van de
circa 200 werknemers, zo’n 50% dus. Bij
Xenos stemden 295 van de circa 2.000
werknemers – zo’n 15% dus. Dat is een 
stuk minder dan 50%, maar nog steeds 
geen slecht percentage, zeker als je 
bedenkt dat bij Xenos veel mensen 
werken die alleen weekenddiensten 
draaien, en daardoor wellicht minder 
betrokken zijn bij het bedrijf dan mensen 
met grotere contracten.
Wij denken dat wij hiermee veel meer
werknemers betrekken bij de cao dan
gebruikelijk is in deze sector. 

Overigens lukt het ons ook lang niet altijd 
om een dergelijke respons te bereiken. 
Zeker als de cao weinig spannends bevat 
is het animo onder werknemers laag. 
Desalniettemin laten werknemers weten 
het fijn te vinden dát ze kunnen stemmen. 
Te weten dat je je kunt uitspreken als je 
wilt, is een fijn gevoel.
AVV heeft als ambitie om in de toekomst,
naast de respons en de uitslag, ook in 
beeld te brengen hoeveel werknemers 
we bereiken in de sectoren waar 
we werkzaam zijn, omdat dat een 
aanvullend beeld geeft van onze 
representativiteit.
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AVV is opgericht in 2005. In de 
beginperiode werd het dagelijkse 
vakbondswerk door vrijwilligers 
gedaan. Dit bleef lange tijd zo, 
totdat AVV in 2014 voor het eerst 
aan een cao-tafel kwam te zitten 
en financieringsmogelijkheden 
kreeg. Daardoor werd het mogelijk 
om mensen in te huren en de 
organisatie te professionaliseren. 
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 2019 is dit team uitgebreid naar 
4,2 fte, verdeeld over in totaal 8 
medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden bij AVV 

AVV kent de volgende functies: 
vakbondsbestuurder, communicatie-
medewerker, coördinator 
stemmingen, IT-functionaris, 
projectleider en jurist. Vanwege de 
kleine omvang van het team worden 
sommige functies als dubbelfunctie 
uitgevoerd.

Groei in de 
organisatie
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AVV kent 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 2019 als volgt.

Functie Bandbreedte o.b.v. bruto 
voltijd, excl. vakantiegeld

Bestuurder Jr. 3580,50 - Sr. 5626,50
Jurist/
stafmedewerker

Jr. 3580,50 - Sr. 4603,50

Communicatie-
medewerker

Jr. 2557,50 - Sr. 3682,80

Werkcultuur 

AVV kent een open, ontspannen 
werkcultuur: samen de schouders 
eronder. We werken met elkaar aan 
nieuwe ideeën en plannen. Doordat 
we met een klein team zijn, lopen 
werkzaamheden en functies vaak in 
elkaar over. Een vakbondsbestuurder 
houdt zich bijvoorbeeld bezig met alle 
zaken rondom het vakbondswerk, en niet 
alleen met de onderhandelingen zelf. 
Zo houdt een bestuurder zich ook bezig 
met het contact met de achterban, het 
uitvoeren van projecten in de sector, of 
het beantwoorden van juridische vragen. 
Dit maakt de functies heel divers. Er is 

veel ruimte om op basis van eigen inzicht 
invulling te geven aan de functie. Van 
medewerkers wordt verwacht dat zij 
proactief met hun functie aan de slag 
gaan, en autonoom hun werk doen. 
Verantwoording kunnen afleggen en 
transparant zijn over wat je doet, betekent 
ook dat medewerkers registreren wat zij 
elke dag doen in een tijdschrijfsysteem. Als 
team wordt regelmatig bekeken of de inzet 
en kosten in de pas lopen met de planning 
en de beschikbare budgetten per sector.

Vacatures

Nieuwe medewerkers komen in veel 
gevallen voort uit onze vereniging. Vaak 

zijn zij al langer lid van AVV. Onze mensen 
voelen zich betrokken bij de vereniging, 
delen dezelfde idealen en dragen met veel 
energie het draagvlakmodel van AVV uit. 
Door de bewuste keuze van medewerkers 
om bij AVV te gaan werken, is er weinig 
verloop binnen het team.

In 2019 zijn ter uitbreiding van het team 
twee vacatures gesteld op onze website 
voor vakbondsbestuurder en facilitair 
medewerker. De functie van facilitair 
medewerker is beschikbaar gesteld als 
participatiebaan voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Op beide 
functies hebben we enthousiaste, nieuwe 
teamleden mogen verwelkomen. Een
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Algemene cijfers 2019 2018
Inkomsten (baten) €  606.904 €  448.946
Uitgaven (lasten & 
kosten)

€  655.500 €  442.954

Saldo in en uit - €    48.596 €     25.992
Reserve per 31-12 €    115.552 €    164.148

Uitsplitsing inkomsten 2019 2018
Contributies €  18.540 € 17.025
Werkgeversbijdragen €  136.281 €  117.053
Structurele subsidies 
Sociaal Fondsen

€    435.412 € 314.868

Overige baten €    8.059 -
Vacatievergoedingen € 8.612 -
Totale inkomsten € 606.904 € 448.946

derde vacature, voor de functie van
projectleider duurzaamheid, is ingevuld
via gerichte werving.

Financiële situatie

Nieuwe collega’s verwelkomen kan alleen 
als er ook middelen zijn om hen in dienst 
te nemen. In 2019 was dit mogelijk door 
hogere inkomsten. De hogere inkomsten 
kwamen voort uit het groeiende aantal 
sectoren waarin AVV actief is, en uit twee 
subsidies die aan AVV werden toegekend 
voor een project over duurzaamheid in 
de detailhandel (zie verhaal op pagina 
14). Uiteindelijk sloten we het jaar helaas 
wel af met een tekort; een sector waar 
al wel veel uren in geïnvesteerd waren, 
ging uiteindelijk toch niet met AVV in zee. 
Hierdoor waren de inkomsten alsnog 
lager dan gehoopt.

Personeelskosten

De totale personeelskosten in 2019 
bedragen € 391.274 inclusief sociale 
premies en pensioenlasten.

Salaris voorzitter

De loonkosten van onze voorzitter, Martin 
Pikaart, bedroegen in 2019 bruto €103.101.  

Dat zijn de totale bruto loonkosten, op 
basis van een fulltimecontract inclusief 
sociale premies en pensioenlasten.

Als je meer wilt weten over de financiële 
situatie van AVV, dan verwijzen we je 
graag naar ons financiële jaarverslag. 
Voor wie niet al te diep in de cijfers 
wil duiken, geven we hierna een kort 
overzicht van een aantal centrale posten.
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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 hebben genomen 
met dit akkoord, dat decentrale partijen 
in staat snel nu echt de hervorming te 

realiseren. 
AVV zit aan tafel bij het Pensioen-
platform Detailhandel, waar AVV 
zich 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.

Flexwerkers en arbeidsmarkt

Een van de andere speerpunten van 
AVV sinds de oprichting is de slechte 
positie van flexwerkers. Ook dit 
onderwerp hebben wij op de politieke 
agenda weten te krijgen, en ook dit 
heeft in 2019 geleid tot aanzienlijke 
stappen. De minister van Sociale 
Zaken & Werkgelegenheid heeft de 
commissie Regulering van werk in het 
leven geroepen, Commissie Borstlap 
in de volksmond, om te komen tot een 
grondige aanpak voor een werkende 
arbeidsmarkt. De commissie heeft 
met verschillende belangengroepen 
gesproken, waaronder AVV, en het in 

Groei in de 
maatschappij
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januari 2020 uitgebrachte rapport 
Borstlap bevat veel ideeën die AVV al 
vanaf de oprichting heeft geuit: een 
veel betere positie van flexwerkers, in 
ruil waarvoor meer flexibiliteit in het 
vaste contract mag worden gebracht.

Positie van vakbonden

Zoals je in het hoofdstuk 
‘Draagvlakmodel’ kunt lezen, 
onderscheidt AVV zich door alle 
werknemers die onder een cao 
gaan vallen, de mogelijkheid te 
geven om te stemmen over een 
onderhandelingsresultaat. We maken 
ons graag publiekelijk hard voor dit 
model. Langzaamaan ontstaat er 
meer bekendheid met onze manier 
van werken.

Het is niet verwonderlijk dat dit 
dan ook vragen en kritiek oproept. 
Het jaar 2019 kenmerkte zich door 
vergrote aandacht voor het draagvlak 
model. Zo verscheen er een aantal 
kritische artikelen op mediakanalen. 
Het voornaamste punt van kritiek 
gaat over financiële afhankelijkheid 
van werkgevers. Met dit jaarverslag 
leggen we uit waarom we werken 
zoals we doen, en hoe we onze 
onafhankelijkheid waarborgen. In 

De maatschappij vraagt om duurzaamheid

Judith van Ooijen, onderzoeker & projectleider duurzaamheid

“Mijn vader zei het al toen ik 3 was: die moet bij de vakbond. Een drang 
om de wereld rechtvaardiger te maken, zit gewoon in mijn bloed. Daarom 
werd ik vijf jaar geleden lid van AVV. Als lid van de ondernemingsraad 
in een vorige baan had ik gezien dat er in de vakbondswereld ook sterke 
conservatieve krachten zijn. AVV vertolkt een ander geluid. Hier zie je geen 
van bovenaf opgelegd programma, maar een nieuwsgierigheid naar wat 
mensen écht nodig hebben in hun werk. Om dit te steunen, werd ik lid. 

Maar lid zijn voelde uiteindelijk niet als genoeg. Ik wilde mensen echt een 
stem geven, en werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst. De wereld 
verandert. Een van de grootste maatschappelijke veranderingen wordt de 
komende decennia de omslag naar een duurzame samenleving. Het Klimaatakkoord speelt daarbij 
een grote rol. Het wordt ook wel ‘de grote verbouwing van Nederland’ genoemd. 

 Ik wil graag dat mensen weten wat er dan ‘verbouwd’ gaat worden, en dat ze daarbij worden 
betrokken – ook op de werkvloer. Daarom solliciteerde ik op de vacature van onderzoeker & 
projectleider duurzaamheid. Werknemers moeten mee kunnen praten over de gevolgen van de 
klimaatmaatregelen voor hun werk. Moeten ze bijvoorbeeld anders gaan reizen, en hoe dan? Of 
hebben ze kennis nodig over de duurzaamheid van producten die ze verkopen? Hier denk ik graag 
met werknemers over na, zodat zij met kennis het gesprek kunnen aangaan met hun werkgevers, en 
samen die grote verbouwing kunnen leiden.”
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Groeien is niet alleen groter 
worden. Het is ook beter worden, 
je ontwikkelen, nieuwe dingen 
leren. Bij AVV is altijd aandacht voor 
ontwikkeling, zowel binnen het cao-
proces, als binnen de organisatie.

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. 

Wij merken dat veel medewerkers 

Groei door 
ontwikkeling

een veranderde samenleving is een 
vakbond nodig die op een nieuwe, 
proactieve manier werknemers bij 
hun arbeidsvoorwaarden betrekt. 
Wij geloven dat het draagvlakmodel, 
gecombineerd met onze actieve inzet 
om werknemers te mobiliseren voor 
het cao-proces, die mogelijkheid 
biedt.

Al met al is duidelijk dat het 
vernieuwen van de polder een 
proces van de lange adem is, dat 
niet zonder slag of stoot verloopt. 
Toch zien we dat AVV stukje bij 
beetje meer bekendheid krijgt in de 
polder. Dit leidt ook tot meer begrip 
en waardering voor onze werkwijze 
bij collega’s van andere bonden 
die ook waarde hechten aan een 
democratisch cao-proces met ruimte 
voor de prioriteiten die medewerkers 
in sectoren zelf hebben. Wij gaan 
dan ook vol frisse moed vooruit. 
Vakbonden zijn onmisbaar. AVV zorgt 
ervoor dat de polder meegroeit met 
de tijd. Het kan. Wij doen het.
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interesse hebben in hun 
arbeidsvoorwaarden. Ze willen 
over hun cao meepraten en 
meebeslissen. Dat leidt ertoe dat 
ondernemingsraden of onafhankelijke 
fracties uit een ondernemingsraad 
contact met AVV opnemen, omdat zij 
zien dat AVV luistert en meedenkt.

Ontwikkeling binnen AVV

Regelmatig nodigen we experts uit 
om het team van AVV bij te praten 
over uiteenlopende onderwerpen, 
zoals pensioen in een internationale 
context. Ook heeft het team een 
mediatraining gekregen. Naast 
ontwikkeling voor het hele team, 
is er ruimte voor individuele 
opleidingstrajecten. Eén medewerker 
maakte hier in 2019 gebruik van.

Toekomst van AVV

En hoe ontwikkelt de club zichzelf? We 
gaan het zien. Het zou fantastisch zijn 
als over tien jaar de democratische 
werkwijze van AVV gebruikelijk is 
geworden in alle sectoren waar de 
organisatiegraad onder druk staat. 
De tijd zal het leren. Houd ons gerust 
in de gaten via avv.nu. AVV: De Democratische Vakbond

https://avv.nu/
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