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Young Influence: evaluatie en visie 2020 

Inhoud 

1. Wat is Young Influence (YI)? 

2. Waarom werkt YI samen met de vakbond VHP2? 

3. Hoe verliep de samenwerking met VHP2 en wat heeft YI in 2016 gedaan? 

4. Wat wil YI in 2017? 

5. Hoe ziet de lange termijn visie van YI eruit? 

 

1. Wat is Young Influence? 

Young Influence (YI) is een inhoudelijke commissie onder de vlag van YoungPostNL (YPNL) en is 

eind 2015 in het leven geroepen. YI bestaat momenteel uit zeven leden. De commissie heeft twee 

hoofddoelen. Ten eerste wil YI jonge professionals inhoudelijk betrekken op het terrein van 

arbeidsvoorwaarden, met als doel om zowel te informeren als te participeren. Daarnaast wil de 

commissie haar doelgroep een stem en/of plek geven in de wereld van vakbonden en cao-

onderhandelingen. YI heeft na consultatie van de YPNL-leden een eigen programma opgesteld met 

daarin de speerpunten ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Dit programma vormt de leidraad in de 

betrekkingen met andere partijen.  

2. Waarom werkt YI samen met de vakbond VHP2? 

Een samenwerking met een vakbond is noodzakelijk – want bij wet verplicht – om de belangen van 

de YPNL-leden aan de cao-onderhandelingstafel te behartigen. Samenwerking met een vakbond is 

voor YI geen doel op zich.  YPNL heeft op advies van YI gekozen voor aansluiting bij de VHP2. Deze 

vakbond, die zich inzet voor de belangen van hoger opgeleiden, sluit qua profiel het best aan op de 

wensen van YPNL.  Daarnaast is de VHP2 een relatief kleine bond, waardoor YPNL hier veel gewicht 

in de schaal kan leggen. Via de spreekbuis van de VHP2 kan YPNL dus een eigen geluid aan de 

onderhandelingstafel laten horen.   

3. Hoe verliep de samenwerking met VHP2 en wat heeft YI in 2016 gedaan? 

Het primaire doel van de VHP2-samenwerking was een plek aan de cao-onderhandelingstafel. YI is in 

deze opzet geslaagd door naast de VHP2-afgevaargdigde als tweede onderhandelaar bij deze 

besprekingen aan te sluiten. Luuk Wijnhold en Daan Rozenboom zijn afwisselend aan de 

onderhandelingstafel aangeschoven. Door de deelname aan de cao-onderhandelingen heeft YI voor 

YPNL een aantal concrete resultaten binnengehaald. Zo is YPNL nu aangesloten bij de Werkgroep 

Vernieuwing Arbeidsvoorwaarden, waar nieuwe (lees: onze) ideeën besproken worden. Daarnaast 

werd er vanuit PostNL zeer positief gereageerd op de deelname van YPNL aan de cao-

onderhandelingen. 

De aansluiting bij VHP2 heeft er daarnaast toe geleid dat YI direct invloed kreeg in een aantal 

gremia. Afgelopen jaar heeft Ruud Rooijakkers namens YPNL plaatsgenomen in het bestuur van de 

VHP2. Hiermee was YPNL direct betrokken bij de weg die de VHP2 inslaat richting 2020 en het beleid 

dat de VHP2 voert om andere jongerenverenigingen van bedrijven aan te sluiten. Door meer 

jongeren bij de VHP2 te betrekken groeit het ledenaantal van de bond en daarmee het gewicht aan 

de onderhandelingstafel. De plek in het bestuur heeft dan ook meerwaarde voor YPNL. 

 Naast een plek in het bestuur had YPNL de beschikking over drie plekken in de Ledenraad 

van de VHP2. De Ledenraad is het orgaan binnen de VHP2 dat het bestuur controleert. Job Lameris 

en Daan Rozenboom hebben beiden bij dit overleg aangehaakt. De Ledenraad is echter ook een log 

orgaan met veel oude deelnemers en een sterk verouderde vergadercultuur. Het VHP2-bestuur moet 
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nadenken over de functie en vorm van de Ledenraad. In de huidige vorm heeft de raad geen 

meerwaarde voor YPNL. 

 In de laatste plaats biedt de samenwerking met VHP2 de mogelijkheid om gezamenlijk 

evenementen te organiseren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van zowel het budget als het 

netwerk van de VHP2. Op 27 oktober 2016 is door YPNL in samenwerking met VHP2 het 

netwerkevent “Medewerker van de Toekomst” georganiseerd, een succesvolle coöperatie waarbij 

zo’n vijftig geïnteresseerden van verschillende bedrijven aanwezig waren. Andere bijeenkomsten 

waren niet direct in samenspraak met YPNL georganiseerd, maar had YPNL wel de mogelijkheid om 

aan te sluiten. Denk hierbij aan evenementen van de VCP, de Vakcentrale voor Professionals, waarbij 

de VHP2 is aangesloten. De animo vanuit YPNL voor dit soort bijeenkomsten is echter gering. Het 

echte ‘YPNL-stempel’ ontbreekt. 

4. Wat wil YI in 2017? 

Op inhoudelijk gebied gaat YI zich komend jaar inzetten voor een differentiatie binnen de cao van 

PostNL. Dit speerpunt zal andere belangrijke punten uit het YI programma, zoals een cao a la carte, 

een stap dichterbij brengen. Daarnaast wil YI de regulier kwartaalbijeenkomsten van YPNL zo nu en 

dan gaan gebruiken om het programma te delen en nieuwe input op te halen/te bespreken.  

 Wat betreft de samenwerking met VHP2 wil YI ook in 2017 gebruik maken van de plek in het 

bestuur. Voor de cao-onderhandelingen wil YI een duo-functie creëren, gezien de hoeveelheid tijd 

die deze functie kost. Op basis van de ervaringen in de Ledenraad afgelopen jaar, wil YI geen gebruik 

meer maken van de beschikbaar gestelde plekken in dit gremium. In de laatste plaats organiseert YI 

ook in 2017 een evenement met VHP2, gezien de wederzijdse positieve ervaringen in 2016. 

5. Hoe ziet de lange termijnvisie van YI eruit? 

De ambitie richting 2020 ziet toe op een onafhankelijk YPNL dat rechtstreeks, dus niet aangesloten 

bij een vakbond, bij cao-onderhandelingen aan tafel zit. In de ideale wereld is cao-differentiatie dan 

een feit. Om onafhankelijk te kunnen onderhandelen zal op termijn afscheid genomen moeten 

worden van de VHP2. Wettelijke aanpassingen zijn in dit scenario echter noodzakelijk.  

YI blijft uiteraard openstaan voor de mogelijkheid om in samenwerking met andere 

organisaties/vakbonden evenementen te organiseren. YPNL/YI moet echter in de lead zijn als het 

gaat om de inhoud/thema’s van deze evenementen. Hier zal YPNL/YI dan bijpassende partners bij 

zoeken. 

Om bovenstaande mogelijk te maken zal YI richting 2020 veel meer YPNL-leden enthousiast 

moeten krijgen om bij YI betrokken te zijn of zelfs in de OR plaats te nemen. YI stelt zich dan ook tot 

doel om in de aanloop naar 2020 te experimenteren met verschillende OR-werkvormen. De OR 

Commercie is hier een voorloper in. Het ultieme doel is om uiterlijk in 2020 in elke OR binnen PostNL 

een afvaardiging van YPNL te hebben. 

 

 

 


