
Inzichten op grond van reactie leden, over lidmaatschap op maat bij Philip 
Morris Holland 
 
Een aantal weken geleden hebben we in het kader van de pilot ‘lidmaatschapvernieuwing’ een 
vragenlijst verstuurd aan de leden en de ‘pilot’ leden van De Unie bij Philip Morris. De vragen die 
gesteld zijn hadden betrekking op de voorkeuren die er bestaan ten aanzien van een nieuw te 
vormen lidmaatschap dat beter aansluit bij de specifieke behoeftes van de werknemers bij Philip 
Morris. Ook is het de bedoeling van De Unie om met de inzichten die in deze pilot ontstaan om haar 
algehele lidmaatschap te vernieuwen naar een meer passender vorm voor werknemers anno 2019. 
 
De volgende inzichten heeft de survey opgeleverd (een analyse per vraag): 
 

1. Omschrijf hier in je eigen woorden wat je van een vakbond verwacht. In het algemeen en bij 
Philip Morris in het bijzonder. 
Over het algemeen geven leden aan dat de nadruk op belangenbehartiging aan de cao-tafel 
moet liggen. Daarbij dient er niet alleen oog te zijn voor de ploegendiensten maar ook voor 
werknemers met dagdiensten. 

2. De volgende diensten zijn relevant voor mij: 
Met name vertegenwoordiging bij de cao-onderhandelingen wordt als zeer relevant gezien 
(83% waardeert dit als zeer relevant). Daarnaast geeft 50% aan dat juridische dienstverlening 
en ondersteuning bij pensioenvraagstukken relevant is. Ondersteuning bij vraagstukken rond 
de persoonlijke financiën wordt als minder relevant gezien.   

3. Er is een duidelijke voorkeur voor een lage contributie met basis dienstverlening en 
bijbetaling voor gebruik van diensten ten opzichte van een hoge basiscontributie waarbij alle 
dienstverlening is inbegrepen. 

4. De leden hebben hier gemiddeld € 10,- per maand voor over 
5. Van de voorgestelde aanvullende diensten die afgenomen kunnen worden in deze nieuwe 

lidmaatschapsvariant scoren de volgende diensten het hoogst: 
o Advies bij dreigend ontslag 
o Controle van mijn vaststellingsovereenkomst (bij ontslag) 
o Boventalligheidscheck (is mijn boventalligheid wel rechtmatig?) 
o Adviesgesprek bij ziekte/arbeidsongeschiktheid 

De minste voorkeur bestond er voor de volgende diensten: 
o Scan van mijn persoonlijke financiën 
o Workshop netwerken / workshop presenteren / workshop onderhandelen 

6. Leden willen met name betrokken worden bij de cao-onderhandelingen door periodiek een 
mail te krijgen met de ontwikkelingen. 50% wil actief inbreng leveren voor de cao-
onderhandelingen, 30% wil graag als vertegenwoordiger namens andere werknemers 
optreden of deelnemen in een commissie. Een enkeling wil ook aanschuiven bij de 
onderhandelingen over de cao. Vervolgens geven alle respondenten aan dat ze wel een 
functie van vraagbaak voor andere leden zou willen vervullen. 

7. Leden die een actieve rol ambiëren als lid van De Unie verwachten van De Unie dat zij tijd 
voor vakbondswerk met de werkgever afspreken (60%) en daarnaast aanvullende informatie 
over de gang van zaken rond de cao-onderhandelingen. 

8. E-mail behoort tot het meest favoriete communicatiemiddel gevolgd door fysieke 
bijeenkomsten op het werk. Whatsapp, Facebook en bijeenkomsten buiten het werk hebben 
de minste voorkeur. 

 
Het is lastig om algemene conclusies te trekken uit deze uitkomsten gezien het geringe aantal 
respondenten (minder dan 40% van alle leden) maar het beeld dat ontstaat is dat men over het 
algemeen de verwachting heeft dat De Unie zich richt op haar traditionele kerntaken op een manier 
die ook traditioneel is (email communicatie en ledenbijeenkomsten op het werk). Wel verkiest men 
duidelijk een lagere contributie met basisdienstverlening en aanvullende diensten tegen betaling. Dit 
in tegenstelling tot het lidmaatschap zoals dit momenteel wordt aangeboden. 


