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NIEUWSBRIEF 

28 mei stakingen in het Openbaar Vervoer (cao ov en mumo) voor een 
goed pensioen! 
Waar schrijven we ons in? 
 
Werkgevers hebben ook baat bij een goed pensioen en hebben dus ook als bedrijf voordeel van 

alle eisen die de vakbonden hebben gesteld. Daarom hebben de werkgevers vandaag aan 

gegeven dat we op de stallingen mogen inschrijven, behalve bij Connexxion. 

Connexxion heeft aangegeven op geen enkele wijze mee te willen werken aan de actie (hoewel 

ook in hun voordeel). Daarom wordt aan stakende werknemers de toegang tot de stalling 

geweigerd. De actieleiders op de stallingen vangen je bij aanvang van de dienst bij de poort op en 

verwijzen je naar de inschrijflocatie. 
 

Alle werknemers die staken moeten: Zich vanaf het tijdstip van aanvang dienst melden op de 

stalling. Met de werkgevers is afgesproken dat na het inschrijven (en een kopje koffie of thee) de 

stakers de stalling dienen te verlaten.  

Vakbonden hebben met elkaar afgesproken dat daar waar geen CNV collega-kaderlid aanwezig is, 

ingeschreven kan worden bij de FNV en vice versa. 

 

Late diensten:  

Schrijven zich tussen 9.00 en 11.00 uur in als staker. 

 

Werkgevers maken om 7.00 uur de balans op! 

Let op: Om 7.00 uur ’s ochtends maken de werkgevers de balans op of zij toch een gedeelte van 

de diensten rijden gaan rijden of niet.  

NB:  Werkwillenden kunnen nooit gedwongen worden om het werk van een staker over te 

nemen!  

 

Hoe lang leggen we het werk neer? 

Treinpersoneel  (machinist, ASL en stewards) – vallend onder de cao openbaar vervoer of mumo - 

legt het werk neer van 28 mei 04.00 uur tot 29 mei 04.00 uur (i.vm. het parallel laten lopen met 

de NS-collega’s). 

Busgerelateerd personeel -  vallend onder de cao openbaar vervoer of multimodaal - legt het 

werk neer vanaf 28 mei 04.00 uur tot 28 mei 23.00 uur. Dat betekent dat alle bussen op 28 mei 

om 04.00 uur terug zijn op de stalling. 

 

Staken is altijd heftig. Maar helaas is het nodig. Den Haag wil niet luisteren. En wie niet luisteren 

wil, moet maar voelen. Helaas wordt de reiziger getroffen, maar uiteindelijk heeft ook de reiziger 

profijt van onze actie: Een goed pensioen! 

Werkgevers in het openbaar vervoer denken overigens dat het met de actiebereidheid wel mee 

valt. 

 

Samen voor een goed pensioen op 28 mei! 
 
Team Streekvervoer 

 


