VHG en vakbonden zetten Medewerkertransferpunt op

‘Een mooi instrument om mensen te behouden’
crisis, hebben de VHG en de vakbonden het Medewerkertransferpunt opgezet. Bedrijven
met meer mensen dan werk, kunnen hun medewerkers beschikbaar stellen zodat collegabedrijven hen kunnen inlenen. Egbert Roozen (VHG) en John Koudys (CNV) lichten het
digitale instrument toe.

“H
O R G A N I S AT I E

et Medewerkertransferpunt
is opgezet met het oog op de
economische ontwikkelingen
in de branche”, zegt Egbert Roozen.
De directeur van de VHG vervolgt: “Als het
even wat minder gaat met een bedrijf maar
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ze toch hun medewerkers in dienst willen
houden, dan kunnen ze hen tijdelijk
onderbrengen bij bedrijven die juist meer
mensen kunnen gebruiken. Vraag en aanbod
worden op deze manier dus bij elkaar
gebracht.” Het Medewerkertransferpunt is

een initiatief van de CAO-partijen in de
sector. “Het opzetten ervan kwam tijdens
de CAO-onderhandelingen op tafel”, weet
John Koudys, die namens het CNV aan de
onderhandelingstafel zat. “Er is een geringe
loonsverhoging gerealiseerd en daardoor
raakten we al snel in gesprek over dit
initiatief. Het is gezamenlijk tot stand
gekomen.”

Instrument

De VHG is belast met de daadwerkelijke
uitvoering van het Medewerkertransferpunt
en dat werkt verbluffend simpel. “Via een
instrument op onze website”, legt Roozen
uit. “Bedrijven maken anoniem melding
van het feit dat ze een of meer medewerkers
tijdelijk of definitief elders onder willen
brengen. Andere bedrijven kunnen daar
weer op reageren. De bedrijven maken daar
onderling afspraken over, wij brengen alleen
vraag en aanbod samen.” Het grote voordeel
van het contactmiddel is volgens de directeur
dat medewerkers voor de sector behouden
blijven. “Het transferpunt is er ook om
definitief overtollig personeel in de sector te
behouden. Je voorkomt uitstroming.
Personeel van bedrijven waar het even
minder gaat kunnen tijdelijk elders aan de
slag en zijn daarna weer beschikbaar voor
hun eigen werkgever. Daarbij gaat het om
de gehele branche, want het transferpunt is
niet alleen bestemd voor VHG-leden.”

Problemen

Hoeveel medewerkers tijdelijk van baan
zullen verwisselen, durven zowel Roozen
als vakbondsman Koudys niet te zeggen.
Die laatste: “Tot nu toe lijken de problemen
in de branche mee te vallen. Maar er wordt
natuurlijk veel gewerkt op contractbasis en ik
ben bang dat een flink aantal opdrachtgevers
bij het afsluiten van nieuwe contracten na
de zomer de hand op de knip houdt. De
branche loopt gewoon het risico dat er straks
minder werk is. Dat geldt voor bedrijven in
de particuliere sector én in het bedrijfsleven.
Consumenten zullen minder snel geneigd
zijn hun tuin te laten doen, maar ook het
bedrijfsleven zal nog eens goed naar het
onderhoud kijken. En wat te denken van de
budgetten van overheden? We verwachten
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dus wel dat het werk afneemt, maar hoeveel
is niet te zeggen.”

O R G A N I S AT I E

Om te voorkomen dat medewerkers in de sector het slachtoffer worden van de economische

Behoefte

Ook volgens Egbert Roozen blijft het
koffiedik kijken. “Maar de CAO-partijen
denken wel dat hier behoefte aan is en
hebben daarom besloten dit op te zetten.
In principe tot en met het einde van het jaar.
Daarna volgt er een evaluatie. Het zou dus
zomaar kunnen dat het Medewerkertransferpunt ook volgend jaar wordt voortgezet,
maar het is moeilijk aan te geven wat de
effecten van de huidige economische situatie
precies zijn. We houden de ontwikkelingen
wat dat betreft in de gaten.” Nodig of niet,
uniek is het digitale middel in ieder geval wel.
“Ja, volgens mij wel ja”, zegt John Koudys.
“In andere sectoren ontstaan ook initiatieven
om een eventuele terugloop van het werk
op te vangen, vaak in samenwerking met het
UWV. Maar dit Medewerkertransferpunt
is geloof ik redelijk uniek. Ik heb begrepen
dat er in de CAO van de glastuinbouw een
soortgelijke afspraak is gemaakt maar daar
weet ik te weinig van om dat goed te kunnen
beoordelen.”
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Het Medewerkertransferpunt is te bereiken
via de website van de VHG: www.vhg.org.
Alle bedrijven in de branche hebben inmiddels
een brief ontvangen waarin het transferpunt
wordt toegelicht.
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