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Als iets een saai onderwerp is, dan is het pensioen wel. Of is het juist een 
onderwerp dat de gemoederen hoog laat oplopen? Beide beweringen zijn 
waar. Beiden zijn in mijn ogen generatiegebonden. Jongeren zijn niet bezig 
met hun pensioen. Als ze er al mee bezig zijn, zeggen ze vaak ongefundeerd 
dat er later toch niets meer overblijft. Ze hebben er geen interesse in en 
vinden de ophef over pensioenen al snel saai en iets voor de ouderwetse 
vakbond. Ouderen daarentegen zijn er wél mee bezig. Zij voelen zich aan 
alle kanten tekort gedaan en vinden dat de vakbond te weinig voor ze doet. 
Ook al zijn deze beweringen in de ogen van veel mensen waar; ik ben het er 
niet mee eens.  
 
Pensioen is het inkomen wat je nu verdient voor later en daardoor zeer  
interessant. En de huidige pensioengerechtigden hebben het beter dan 
welke generatie dan ook. We hebben een mooi pensioenstelsel en ja dat 
moet meegaan met de eisen van deze tijd. Iedereen moet daarin zijn eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Laten we elkaar kritisch bevragen over het 
onderwerp, maar laten we onszelf ook kritisch laten aanspreken. In dat 
laatste zit de grootste uitdaging van het hele stelsel. Door goed naar elkaar 
te luisteren kunnen we veel negatieve gevoelens over het pensioenstelsel 
wegnemen. Vind je pensioen een lastig onderwerp? Praat dan eens met 
onze pensioen-experts. Zij kunnen je vast verder helpen. 
 
Reinier Castelein, Voorzitter De Unie
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Pensioen 
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Op 1 november 2018 loopt de huidige cao voor de reisbranche af.  
Een belangrijk moment voor iedereen die in de reiswereld werkt. 
De reisbranche zelf is niet meer te vergelijken met jaren geleden. 
De cao is niet mee veranderd. De sterk gewijzigde arbeidsmarkt 
en de groeiende diversiteit aan werkgevers en functies vragen 
om een eigentijdse en toekomstbestendige cao. 

Een moderne cao die past bij jou
Onze belangenbehartigers zetten zich in voor de 
collectieve afspraken. Zij voeren op dit moment 
gesprekken met andere cao partijen (ANVR, FNV 
en CNV) over een modernere cao. Onze belangen-
behartiger Han ter Halle voert deze gesprekken 
namens De Unie: ‘Wij willen dat de nieuwe cao 
beter aansluit bij deze tijd en toekomstbestendig 
is. Met een scherp oog voor het individuele 
belang. Aandacht voor thema’s als leren & 
ontwikkelen, marktconforme beloning en meer 
individuele keuzevrijheid voor medewerkers staan 
centraal aan de onderhandelingstafel.  
En, een belangrijk uitgangspunt, de nieuwe cao 
vergroot de aantrekkingskracht van de branche  
op de arbeidsmarkt. Zodat ook nieuw talent graag 
in de reiswereld wil werken.’

Op naar een  
toekomstbestendige cao 
voor de reisbranche

  CAO UITGELICHT

Kortgezegd; hier maken we ons hard voor:
•  Meer individuele keuzevrijheid voor 

medewerkers
•  Passende functie-indelingen
•  Marktconforme beloning 
•  Meer aandacht voor leren & ontwikkelen
•  Alle werkgevers herkennen zich in de cao
•  Cao moet ook aantrekkelijk zijn voor  

nieuw talent 
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Wat vind jij?
Werk jij in de reisbranche en heb jij een mening 
over wat je belangrijk vindt in een cao? Neem 
contact op met Han ter Halle, belangenbehartiger 
van De Unie, via 06 525 220 86 of per mail  
han.ter.halle@unie.nl.

‘Voor mij is het heel belangrijk 
om te weten wat jullie willen. 
Een cao maken we tenslotte 

voor jou. Arbeidsvoorwaarden 
moeten aansluiten bij jouw  

persoonlijke situatie, werk en 
ambities. Daarom vinden wij 

jouw inbreng belangrijk.  
Grijp je kans en denk mee.’

Han ter Halle

Werken in de reisbranche?
Op reiswerk.nl vind je alles over werken in de 
reisbranche. Van cao tot fit blijven op je werk 
en van de laatste ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt tot gratis events. Ook vind je er 
meer dan 700 vacatures gericht op werken in 
de reiswereld.

mailto:han.ter.halle@unie.nl
http://reiswerk.nl/


4 UNIEWERELD Zomer 2018  

  THEMA



Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld, 
maar het is hoog tijd voor een onderhoudsbeurt. Het moet met 
zijn tijd mee, zodat ouderen nu en jongeren later een goed  
pensioen kunnen opbouwen. Toch is het pensioen vaak nog een 
ver-van-je-bed-show. Maar het gaat om jouw geld, veel geld.  
Het uitgangspunt van Klaartje de Boer, beleidsmedewerker bij 
de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en Ivo Slikkerveer,  
senior adviseur bij De Unie is simpel: Iedereen moet pensioen 
kunnen opbouwen. Vast, flexibel of zelfstandig.
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Maak van pensioen geen  
ver-van-je-bed-show
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We hebben een goed pensioenstelsel.  
Wat is nu het probleem?
‘Ons uitgangspunt is heel eenvoudig: iedereen 
moet op tijd kunnen stoppen met werken en dan 
rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is nu niet 
het geval’, stelt Klaartje. ‘Alle generaties hebben 
reden tot zorgen over hun pensioen. Veel pen-
sioenen blijven al jaren achter bij de ontwikkeling 
van de prijzen en lonen. En, jongeren zijn bang  
dat er straks niets voor ze overblijft,’ schetst Ivo. 
Klaartje: ‘De rentes dalen en de financiële positie 
van (pensioen)fondsen staat onder druk. We 
worden ouder en moeten langer doorwerken.  
De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd gaan rap 
omhoog. Bij de AOW komt het erop neer dat er 
steeds meer gepensioneerden zijn in verhouding 
tot de mensen die premie betalen. Dat heeft 
gevolgen voor het pensioen van iedereen.’

 -- Unie-lid Erik Keulers vond in januari 2018 
een nieuwe baan bij Obvion, dochter van 
Rabobank, en kreeg te maken met een 
andere cao. Daarbij kwam hij voor de keuze 
te staan: wel of niet aan pensioenoverdracht 
doen. ‘Een gedeelte van mijn pensioengelden 
zat bij ABP en een deel bij Nationale 
Nederlanden. Ik twijfelde of ik alles in een 
pot zou onderbrengen. Ik heb zelf bereke-
ningen gemaakt en laten toetsen bij De Unie. 
Zij konden mij niet adviseren linksom of 
rechtsom te gaan, maar wel wat de pro’s  
en de contra’s zijn per fonds. Ik heb op dat 
moment bewust gekeken naar mijn overige 
financiële zaken. Ik ben nu 57 en mijn 
partner en ik willen graag eerder stoppen 
met werken. Ik weet nu hoe ik ervoor sta.’

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) 
behartigt alle belangen van de professionals. 
De aangesloten verenigingen – dat zijn er 
zo’n 50, waaronder De Unie – krijgen de 
ruimte om de sociaaleconomische en 
maatschappelijke belangen van de eigen 
sector en de leden optimaal te vertegen-
woordigen. Bijvoorbeeld als het gaat om 
inkomen, pensioen, onderwijs en arbeids-
omstandigheden. Professionals georgani-
seerd rond bedrijf en beroep vind je overal: 
van het onderwijs tot in de zorg, van 
multinationals tot bij de politie, van piloot 
tot ambtenaar. De VCP zorgt ervoor dat zij 
kunnen meepraten op centraal niveau. 
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Inidividuele verantwoordelijkheid
Klaartje: ‘De overheid is naar onze mening te  
ver doorgeschoten in maatregelen tijdens de 
crisis. Nu is het tijd voor een pas op de plaats.’  
‘Dat klopt’, stelt Ivo. ‘De opbouwpercentages zijn 
versoberd van 2,25% naar 1,875%. De AOW is 
sneller verhoogd en de pensioenrichtleeftijd is al 
gestegen naar 68. Je moet langer werken om nog 
een schappelijk pensioen op te bouwen.’ Klaartje: 
‘Het is nu de uitdaging een evenwichtig stelsel 
voor alle werkenden te creëren met balans tussen 
collectiviteit en keuzevrijheid. Dat betekent meer 
maatwerk per individu, maar met een verplichte 
pensioenopbouw. Als we verplicht pensioen 
loslaten, kan de druk op het individu groot zijn  
om nu te consumeren. Terwijl de consequenties 
voor later moeilijk te overzien zijn.’ ‘Als individu 
kun je bepaalde risico’s niet afdekken’, vult Ivo 
aan. ‘Zoals arbeidsongeschikt raken of langer 
leven. Dankzij een collectief systeem kun je een 
goed pensioen opbouwen tegen een redelijk 
bedrag. In je eentje zou je hiervoor een torenhoge 
prijs moeten betalen.’ Klaartje: ‘Verandering is 

noodzakelijk. Er gaat voor iedereen echt wel een 
goed pensioen uitkomen, maar misschien niet zo 
vanzelfsprekend als verwacht en mensen moeten 
meer zelf sparen.’ 

Wat kun je zelf doen? 
Het pensioen is vaak nog ver weg en een lastig 
onderwerp. Sta jij wel eens stil bij welk inkomen 
je later hebt? Misschien niet zo vaak. Toch is het 
goed aandacht te besteden aan je oudedagsvoor-
ziening. Ivo: ‘Ik zie het pensioen als onderdeel van 

‘Pensioen is onderdeel  
van het totale financiële 

plaatje dat bestaat uit  
verschillende ‘potjes’ die 

 je op elkaar afstemt.’ 

Rutte-III wil in 2018 overeenstemming 
hebben met de sociale partners over de 
in vulling van het nieuwe pensioenstelsel.  
Het wetgevingsproces moet in 2020 afgerond 
zijn. Of dit ook daadwerkelijk dit jaar wordt 
bereikt, weet Klaartje nog niet. ‘We laten ons 
niet vastpinnen op een tijd. We gaan voor 
kwaliteit. Het is een lastige discussie en het 
gaat om veel geld. Dat moeten we goed 
kunnen verantwoorden.’ 

Ivo Slikkerveer
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het totale financiële plaatje, waar ook een eigen 
woning, een belegging, verzekeringen of spaar-
geld bij horen. Die potjes moet je onderling op 
elkaar afstemmen. Waar kan ik schuiven, waar 

krijg ik meer of minder? Dat is voor iedereen 
anders. Maak één keer per jaar een uurtje tijd om  
je financiële plaatje te bekijken. Klopt alles nog?  
Wil ik iets aanpassen of is mijn werk- of privé 
situatie veranderd? Bij De Unie kunnen we je 
hiermee helpen. We geven je inzicht in de 

financiële gevolgen wanneer je bijvoorbeeld 
arbeidsongeschiktheid raakt, gaat scheiden of  
als je minder wilt werken. Of welke impact een 
andere baan heeft op jouw inkomen voor later. 
Dat kun je van tevoren bij ons laten checken.  
Wat heb je nu en wat heb je straks. Wij brengen 
de verschillen in kaart. Hoe je zorgt voor later,  
hoe je de verschillende potjes inricht, is aan jou. 
Pensioen mag dan misschien een taai onderwerp 
zijn, een beetje extra aandacht ervoor zorgt dat je 
niet voor verrassingen komt te staan. Dat geeft 
rust voor nu en later.’

Dit interview is afgenomen voordat De Telegraaf de 
hand wist te leggen op een tussentijds document van 
onderhandelaars over een nieuw pensioenakkoord. 
Wil je weten wat het standpunt van de VCP is over  
de status van het pensioenakkoord, dan kun je dat 
nalezen op de website van VCP vcp.nl/actualiteiten.

‘De politiek ziet een grotere  
verantwoordelijkheid voor  

het individu. Past een  
verplichte pensioenopbouw 

hier nog wel in?’

De verwachting van de toekomstige AOW-leeftijd (Bron: CBS)

Le
ef

ti
jd

Jaartal

67

63

69

71

73

75

77

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

 Prognose-interval (95%)     Prognose-interval (67%)     AOW leeftijd

http://vcp.nl/actualiteiten.


9UNIEWERELD Zomer 2018  

‘Ons uitgangspunt is heel 
eenvoudig: iedereen moet 

op tijd kunnen stoppen met 
werken en dan rekenen op 
een fatsoenlijk inkomen.’

Klaartje de Boer



Ik ben ontslagen en nu? Ik ben ziek 
en mijn werkgever wil dat ik kom 
werken? Hoe zit het met mijn  
concurrentiebeding? Zomaar 3  
vragen die dagelijks bij ons Service 
Center binnen komen. Benieuwd wie 
deze vragen beantwoordt en welke  
vragen je nog meer kunt stellen?  
Een aantal van onze indivi duele  
belangenbehartigers stelt zich met 
plezier aan je voor.
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  ACHTER DE SCHERMEN

Ons Service Center  
helpt je graag verder 

Khadya Driouch 
Jurist met passie voor schrijven  
‘Ik word blij van het ombouwen van moeilijke 
juridische teksten naar goed leesbare informatie 
voor iedereen. Naast mijn werk als individuele 
belangenbehartiger ben ik beheerder van onze 
facebookpagina. Daar posten we regelmatig 
artikelen. Bijvoorbeeld over wat je kunt doen als 
je ziek bent, je een arbeidsconflict hebt of hoe je 
je voorbereidt op je beoordelingsgesprek. Wil je 
voor jouw situatie weten hoe het zit? Bel ons dan.’
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Lidia Spee  
Dienstverlener pur sang
‘Je kunt ons bellen met uiteenlopende vragen.  
Van het controleren van je contract, verlofregelin-
gen, advies bij ontslag tot vragen over ww of wia 
uitkeringen. En alles wat daar tussenin zit. Het 
gaat ons niet alleen om vraag en antwoord, ook 
om doorvragen, goed luisteren, snel reageren. 
Vooral begrijpen wat jij als lid nodig hebt.’

Marloes Peters  
Veel bedrijfskundige & juridische kennis 
 te delen
‘Maak mij maar wakker met vragen over arbeids-
recht. De chat-functie op onze website is erg 
vernieuwend en maakt de werkzaamheden 
afwisselend. Het vraagt om een andere manier 
van communiceren. Als lid stel je hier eenvoudig 
korte en simpele vragen. Met slechts een paar 
wedervragen helpen we je weer op weg. Wordt 
het ingewikkelder? Dan bellen we je.’

Julia van den Akker  
Nuchtere blik op emotionele vragen
‘Ook al werk ik al langere tijd bij De Unie, toch 
hoor ik elke dag weer een vraag die ik nog niet 
eerder heb gehoord. Over nieuwe wetgeving op 
het gebied van transitievergoedingen of over 
reorganisaties bijvoorbeeld. Met mijn juridische 
achtergrond kan ik zaken en emoties goed 
scheiden. Dit kan belangrijk zijn, wanneer je als 
lid midden in een onzekere situatie terecht bent 
gekomen. Maak daarom gebruik van onze kennis 
en ervaring.’

Lisbeth Monteiro
Persoonlijk en helder advies 
‘Het spannende aan deze functie vind ik dat elke 
situatie anders is. Er bestaat geen vaste formule  
of standaard oplossing. Als lid van De Unie wil je 
natuurlijk een duidelijk antwoord op je vraag. 
Daarvoor zet ik mijn kennis graag in. Kom ik er 
niet uit? Dan schakel ik hulp in van bijvoorbeeld 
onze pensioenspecialisten of bestuurders. Jij krijgt 
helder advies. Zodat jij weer verder kunt.’

Stel je vraag
Heb je een vraag over je werksituatie of 
persoonlijke ontwikkeling? Wij staan elke dag 
voor je klaar van 8.00 uur tot 18.00 uur via 
telefoon 0345 851 963, e-mail sc@unie.nl.  
Of chat met ons via unie.nl. 

mailto:sc@unie.nl
http://unie.nl/


Ga je binnenkort een nieuwe uitdaging aan? Binnen of buiten de 
organisatie waar je nu werkt? Let dan op of je gebonden bent aan 
een concurrentiebeding. Of misschien wel te maken krijgt met 
een dergelijk beding in je nieuwe rol. Een medewerker van een 
Brabants softwarebedrijf kreeg hiermee te maken toen zij een 
nieuwe functie kreeg.
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Concurrentiebeding:  
beperkend en verplicht?

De medewerker heeft promotie gemaakt 
binnen hetzelfde bedrijf. Het werk verandert 
niet inhoudelijk. Zij gaat een salarisschaal 
omhoog, de naam van de functie verandert  
en aan sommige competenties hangen 
zwaardere eisen. Op dit moment heeft zij  
een concurrentiebeding in het arbeidscontract 
staan. Nu vraagt de werkgever haar er wel een 
te tekenen. De omschrijving is in haar ogen zo 
zwaar dat zij in haar woonomgeving niet aan 
het werk kan op haar kennis- en interesse-
gebied mocht zij dit willen. Ieder bedrijf in 
Brabant is wel op een of andere manier klant, 
leverancier of concurrent van de werkgever.  
Zij vraagt zich nu af of het verstandig is dit 
beding te tekenen. En, of het bedrijf haar 
hiertoe kan dwingen. Het beding is beperkend.  
 
Haar vraag aan De Unie: ‘Wat kan een rechter 
hierin doen als ze in de toekomst weggaat en  
de werkgever haar aan dit beding wil houden.’ 

Samen met de medewerker stelden we vast  
wat bezwarend voor haar zou kunnen zijn in de 
toekomst. Vervolgens gaven we haar handvatten 
mee om in gesprek te gaan met haar werkgever. 
Door samen te praten en te bekijken wat redelijk 
is, kan een concurrentiebeding vaak minder zwaar 
opgesteld worden. In dit geval adviseerden wij  
om het concurrentiebeding om te zetten in een 
relatiebeding. Dan ben je wel beperkt in welke 
relaties je mag benaderen nadat jouw arbeids-
overeenkomst is geëindigd, maar niet dat je er in 
dienst mag treden. Ook gaven wij het advies om 
specifiek de relaties waarvoor het beding geldt te 
laten benoemen. Komt de medewerker er in de 
toekomst toch niet uit? Dan kunnen wij in overleg 
treden met de werkgever. Helpt dit niet, dan 
kunnen we een verzoek tot matiging bij de 
kantonrechter indienen. Ons advies is echter  
om altijd afspraken te maken voordat je een 
concurrentiebeding tekent. 

Sta je op het punt om een nieuwe arbeids-
overeenkomst te tekenen? Wij denken met  
je mee en adviseren je graag!

  CASE
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Concurrentiebeding 
Een concurrentiebeding is een beding waarbij 
de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid 
om na het einde van de arbeidsovereenkomst 
op een bepaalde wijze werkzaam te worden 
bij andere werkgevers of als zelfstandige. 
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Los van het op 30 mei uitgelekte concept- 
pensioenakkoord, is er in het regeerakkoord 
afgesproken dat je dit jaar vanaf je 66e kunt 
rekenen op een basispensioen en het huidige 
kabinet de AOW-leeftijd in 2023 in elk geval  
niet verder omhoog brengt. 

Mét of zonder akkoord; een hele uitdaging om 
gezond, vitaal en ontwikkeld de eindstreep te 
halen. Erwin Rog, coördinator arbeidsvoorwaarden 
van De Unie: ‘Voor ons is gezondheid, vitaliteit en 
persoonlijke ontwikkeling een belangrijk punt  
op de agenda tijdens cao-onderhandelingen.  
We noemen dat Duurzame Inzetbaarheid. Een 
voorwaarde in alle cao-afspraken die we maken.’

Glimlachend naar je werk
Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van 
werkgevers. Ook jij hebt een belangrijke rol hierin. 
Hoe zorg je dat je met een glimlach jouw werk 
doet en kunt blijven doen tot aan je pensioen? 
‘Neem zelf initiatief en sta stil bij jouw toekomst. 
Ontdek waar je staat in je loopbaan, waar je naar 
toe wilt en hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Zie het 
als het vullen van een rugzak waar je mee op reis 
gaat. Leuk en goed om te doen! Zo blijf je 
onderdeel van het arbeidsproces’ aldus Erwin. 

Gun jezelf inzicht
Hoe? Door bijvoorbeeld zelf of met een (loopbaan) 
coach stil te staan bij de volgende vragen: 
•  Waar wil ik over vijf jaar werken? 
•  Krijg ik voldoende energie van mijn werk? 
•  Werk ik in een omgeving of branche die bij  

me past? 
•  Wat zijn mijn kwaliteiten? 
•  Waar moet ik beginnen?
Erwin: ‘Gun jezelf een antwoord op deze vragen. 
Dat geeft inzicht. Afhankelijk van jouw levensfase, 
huidige beroep, gezondheid, financiële situatie en 
jouw behoefte zijn er legio instrumenten die jou 
daarbij kunnen helpen. Gericht op jou als individu. 
Val je onder een cao, dan is het goed je te ver - 
diepen in de mogelijkheden bij jouw werk gever. 
Of neem contact op met onze collega’s van het 
Service Center: sc@unie.nl of 0345 851 963.

De Nederlandse economie zit flink in de lift. 
Nu de voorspoed aanhoudt, wordt het tijd om 
de inzet te verzilveren en jou hiervan te laten 
profiteren. De Unie zet in op cao’s die voor 
middengroepen het verschil maken. Hoe? 
Lees onze belangrijkste speerpunten  
in de Perspectiefnota 2018 – unie.nl/
perspectief

Gezonde focus op vitaliteit

  PERSPECTIEF

mailto:sc@unie.nl
http://unie.nl/
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Mantelzorg nodig? 

De Unie startte dit jaar een nieuwe samen- 
werking met de nummer 1 Mantelzorgdienst-
verlener van Nederland: Senior Service. Als 
Unie-lid kun je een gratis lidmaatschap 
aan vragen bij Senior Service (t.w.v. € 9,95  
per maand). Je krijgt een vrijblijvend kennis-
makingsgesprek én de beste mantelzorg van 
Nederland. Meer weten? Kijk op unie.nl/
zorgenwelzijn.
 

Kind ziek? Geen probleem 

Als je kind ziek is, is dat al vervelend genoeg. 
Maar wist je dat je bij je werkgever een beroep 
kunt doen op wettelijke regelingen? Bijvoor-
beeld calamiteitenverlof (kort verzuimverlof) 
of kortdurend zorgverlof. Laat je goed  
informeren!

Beste rechtsbijstand via  
jouw Premium lidmaatschap 

Bij een Premium lidmaatschap van De Unie 
krijg je naast uitstekende juridische hulp op  
het gebied van werk en inkomen, ook de beste 
rechtsbijstand met de module consument & 
wonen van onze partner DAS. Kijk goed of je 
niet dubbel verzekerd bent en wat de polisvoor-
waarden zijn. Onze collega’s van het Service 
Center informeren je graag over wat wij voor 
jou kunnen betekenen. Of kijk op unie.nl/
rechtsbijstand. 

Wil jij een cadeaubon ontvangen? 

Ben je er trots op dat je lid bent van De Unie? 
Dat waarderen wij natuurlijk en willen we 
stimuleren. Je krijgt van ons een cadeaubon 
van Bol.com (t.w.v. € 12,50) als je iemand 
anders, een collega, familielid of vriend(in)  
lid maakt. Meer weten? Kijk op unie.nl/
word-lid. 

Hulp nodig en geen lid? 

Heb je nu een probleem op je werk of met je 
uitkering, maar ben je geen lid van De Unie?  
Dan kun je via De Unie Direct toch hulp of 
advies van ons krijgen. Weten hoe dit werkt?  
Ga naar unie.nl/word-lid/unie-direct. 

LEDENVOORDELEN  

Haal meer uit je lidmaatschap

Ons Service Center helpt je graag verder
Wij staan elke dag voor je klaar van 8.00 uur 
tot 18.00 uur via telefoon 0345 851 963, 
e-mail sc@unie.nl. Of chat met ons via  
unie.nl. 

http://unie.nl/
http://unie.nl/
http://unie.nl/
http://unie.nl/word-lid/unie-direct
mailto:sc@unie.nl
http://unie.nl/
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Ken jij het gevoel? De zomer komt eraan. De zon 
schijnt en het strand lonkt. Het begint weer te 
kriebelen. Want wie wil er nou niet fit de zomer 
in? Start vandaag nog en maak gebruik van de 
unieke korting (10 tot 30%) die wij voor onze 
leden hebben afgesproken met BedrijfsFitness-
Online bij meer dan 1.200 sportlocaties in 
Nederland. Sportscholen, zwembaden, bootcamp-
clubs en zelfs hardloopverenigingen zijn aan-
gesloten. Je kunt hier als Unie-lid exclusief 
gebruik van maken. Mét korting.

Sporten doe je samen
Laten we eerlijk zijn. Samen sporten is een stuk 
leuker dan alleen. Ook dat kan. Jouw introducé kan 
gewoon mee en betaalt hetzelfde tarief! 

Wacht niet langer en begin vandaag nog
Enthousiast geworden? Meld je aan via: 
bedrijfsfitnessonline.nl/unie. Maak gebruik  
van de kortingscode Vitaalunielid!.  
Vergeet vooral niet ook jouw introducé aan  
te melden. Samen sporten motiveert!

Ben je al lid van een van de aangesloten partners? 
Ook dan krijg je korting. Bekijk online welk 
kortingspercentage geldt voor jouw sportlocatie: 
bedrijfsfitnessonline.nl/nl/unie/tarieven-2.

Voor meer informatie kun je contact opnemen  
met BedrijfsFitnessOnline: 070 301 40 34 of  
via info@bedrijfsfitnessonline.nl.

Fitter en gezond met korting 

‘Fit de zomer in.  
Dat wil iedereen wel!’

http://bedrijfsfitnessonline.nl/unie
http://bedrijfsfitnessonline.nl/nl/unie/tarieven-2
mailto:info@bedrijfsfitnessonline.nl


Verdien je contributie terug

Verzekeringen
We hebben met VGZ, Zilveren Kruis Achmea en 
Allianz afspraken gemaakt zodat onze leden 
profiteren van mooie kortingen:
VGZ:  
Tot 10% korting op verschillende verzekeringen
Zilveren Kruis Achmea:  
7,5% korting op de basisverzekering en 10% 
korting op aanvullende- & tandartsverzekeringen
Allianz:  
Voor de verschillende kortingen bij Allianz kun  
je het beste kijken op: allianzcollectief.nl/unie

Energiekosten
De Unie werkt al lang samen met Homestroom. 
Als Unie-lid kun jij flink bezuinigen op (groene) 
stroom. Kijk snel op de website hoeveel je kunt 
besparen.

Scholing
Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk 
aandachtspunt voor ons. Niet alleen nuttig, maar 
vooral leuk om te doen. Wij hebben afspraken 
gemaakt met Springest, NHA.nl en Schouten 
Nelissen. Wacht niet langer en start direct.

Mobiliteit
Met fietsenwinkel.nl en Alphabet Private Lease 
hebben wij voor onze leden kortingsafspraken 
gemaakt op aanschafprijs van een selectie fietsen 
en het maandtarief voor een privatelease auto. 

Reizen
Wij horen je denken: reizen?. Jazeker. Na inspan-
ning, is het tijd voor ontspanning. Boek je reis  
via Unie Reizen en ontvang 3,5% korting op je 
reissom: uniereizen.nl

Wil je meer weten over deze voordelen  
en kortingspercentages, kijk dan snel op:  
unie.nl/ledenvoordelen. 

De Unie staat altijd voor je klaar. We helpen je met vragen rondom 
inkomen, werk en zorg. Graag geven wij onze leden ook iets extra’s 
voor het lidmaatschap. Iedere dag weer zijn wij op zoek naar verras-
sende en relevante voordelen voor jou. We doen ons best ons aanbod 
regelmatig uit te breiden. Met onze ledenvoordelen verdien je (een 
deel van) jouw lidmaatschap gemakkelijk terug. We hebben een  
aantal voordelen kort voor je op een rij gezet. 

LEDENVOORDELEN  
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http://allianzcollectief.nl/unie
http://nha.nl/
http://fietsenwinkel.nl/
http://uniereizen.nl/
http://unie.nl/ledenvoordelen


Jouw voordeel bij De Unie
• Uitgebreide rechtsbijstandsverzekering 

• Deskundig advies bij vragen over werk, inkomen en zorg

• Korting op diverse (zorg)verzekeringen

• Belastinghulp

• Korting op verschillende trainingen & opleidingen

• Besparen op je energiekosten

•  Korting op diverse producten zoals fietsen, privatelease,  

sportabonnementen en reizen

unie.nl

http://unie.nl/
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