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Binnenkort zijn de verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) van
Lidl Nederland. Leden van de OR verrichten belangrijk werk. De OR
oefent invloed uit op de arbeidsomstandigheden en draagt
oplossingen voor bij problemen op de werkvloer. Door regelmatig
overleg te voeren met de directie zorgt de OR ervoor dat de mening
van de medewerkers wordt gehoord. Een goede zaak, want
betrokken en kritische medewerkers zijn een voorwaarde voor het
succes van Lidl. FNV Bondgenoten heeft een lijst met betrokken en
kritische medewerkers samengesteld en vraagt jou je stem aan een
van onze kandidaten te geven.
Waarom een FNV-lid?
Ondernemingsraadsleden die lid zijn van FNV Bondgenoten kunnen
gebruik maken van de kennis en ervaring die de grootste vakbond in
huis heeft. Ze worden bijgestaan en geadviseerd door een
professionele bestuurder. Zo kan een lid van FNV Bondgenotenlid het
beste de belangen van de werknemers van Lidl behartigen.
Dus vind je het belangrijk dat jouw stem wordt gehoord en wil je
graag kritische en actieve collega’s in de OR? Stem dan vanaf 5
november voor de FNV Bondgenoten kandidatenlijst!
Met vriendelijke groet,

Onno van Crey
Fatma Bugdayci-Karatas
Vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten

Het Puntenplan van FNV Bondgenoten voor de ondernemingsraad
van Lidl Nederland GmbH voor de periode 2012-2016
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Respect op de werkvloer. Werknemers moet zich veilig
voelen als ze bij Lidl Nederland werken. Daarom willen wij
een ander systeem van vertrouwenspersonen, die goed
getraind zijn en verder af staan van de afdeling
personeelszaken.

NALEVING
CAO

Aanpakken van de werkdruk. Werk moet haalbaar zijn in de
beschikbare tijd. We willen hierbij speciale aandacht voor de
 
       

3

Aandacht voor arbeidsomstandigheden. Werk moet veilig en
gezond zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tillen en
tocht.
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Aandacht voor roosters en ADV. Iedereen moet het gewenste
aantal uren kunnen werken.

RESPECT
OP DE
WERKVLOER
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Naleving cao en andere afspraken. De ondernemingsraad
heeft een opdracht om naleving van de cao te bevorderen.
We willen dit mogelijk maken door meer voorlichting over
arbeidsvoorwaarden van het bedrijf voor de werknemers,
zodat werknemers ook weten welke afspraken er zijn
gemaakt.
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Werk maken van concrete klachten op de werkvloer. Wij
krijgen bijvoorbeeld veel klachten van medewerkers over het
etenspasje. Daarom houden wij een enquête om te kijken of
dit probleem door de rest van het personeel ook zo wordt
ervaren.

Iets toe te voegen? Vertel het onze kandidaten. Zij horen graag welke
zaken aandacht verdienen bij Lidl Nederland.

