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CAO’s, onderhandelingen en akties    
Thuisarbeid en CAO  
In het thema van nummer 31 van Soli-

dariteit vertelde Elsa Bakker al iets over 

haar aktiviteiten binnen de Diensten-

bond FNV om de positie van thuisar-

beidsters te verbeteren. Dat heeft in-

middels resultaat gehad. In samenwer-

king met enkele andere thuiswerksters, 

een bestuurder van de Dienstenbond 

en het Steunpunt Thuiswerk Amster-

dam is een konceptvoorstel voor een 

CAO-regeling geformuleerd, dat aan de 

ledenvergaderingen zal worden voorge-

legd. Het gaat daarbij om de CAO voor 

het Boeken- & Tijdschriftenuitgeverijbe-

drijf.  

Het is de bedoeling dat in een speciale 
bijlage bepalingen ten aanzien van 
thuisarbeid worden opgenomen. Daarin 
worden onder meer zaken als toegesta-
ne werkhoeveelheid, werktijden en 
kostenvergoedingen (bijvoorbeeld voor 
”het in stand houden van de werkplek”, 
gebruik van elektriciteit, telefoon en 
dergelijke) nader geregeld. Ook (bij)
scholing en vergoeding van eventueel 
daarvoor te maken reiskosten zijn niet 
vergeten. Bovendien is in het voorstel 
een bepaling opgenomen op grond 
waarvan besluiten met betrekking tot 
thuiswerk ter advisering en/of instem-
ming aan de ondernemingsraden moe-
ten worden voorgelegd. 
 
Onverkort 
Het belangrijkste is echter dat de Dien-
stenbond FNV van mening is ”dat thuis-
werk in het uitgeverijbedrijf, mede in het 
kader van het beleid ten aanzien van 
Flexibilisering in het algemeen, altijd 
volgens de arbeidsvoorwaarden in de 
CAO zou moeten worden verricht” (Boek 
en Vakbeweging januari 1989). In de nu 
nog geldende CAO is slechts sprake van 
een ‘kursiefje’, waarin staat dat de 
werknemer die thuis op basis van een 
arbeidsovereenkomst arbeid verricht, 
onder de werkingssfeer valt van de 
CAO. In het koncept-voorstel staat nu: 
”Deze overeenkomst is onverkort van 
toepassing op werkneemsters die thuis 
arbeid verrichten.” 
Als de ledenvergaderingen akkoord 
gaan met het voorstel, is dat al een 
belangrijke stap vooruit. Maar papier is 
geduldig. We zijn heel benieuwd of de 
Dienstenbond FNV er dan ook écht aan 
gaat trekken. 
 
Hans Fransen van de Putte 
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