Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Daarom hebben
we als betrokken organisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport &
Logistiek, CNV Vakmensen, evofenedex, Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en het
opleidingsfonds voor de sector SOOB de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen we zorgen
voor zoveel mogelijk behoud van werk en inkomen en de arbeidsomstandigheden op peil houden.
We zullen u de komende periode via een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle relevante
ontwikkelingen in onze sector. In deze eerste nieuwsbrief willen we u informeren over de eerste
voorzieningen en activiteiten die getroffen zijn.
Mobiliteitscentrum
Het mobiliteitscentrum kan (kosteloos) helpen met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van
werknemers en mogelijk materieel.
Coronavirus en het matchen van vraag en aanbod
Een aantal beroepen in transport en logistiek behoren tot de cruciale beroepen. Hierdoor ontstaat
bijvoorbeeld druk op het distributievervoer, terwijl het vervoer in andere deelmarkten helemaal stil ligt. Via
deze nieuwsbrief willen we inventariseren in welke deelmarkten tekorten zijn en waar er een overschot is
aan vrachtwagenchauffeurs en materieel. Bedrijven in dezelfde regio die op elkaar aansluiten, worden
door het Mobiliteitscentrum met elkaar in contact gebracht. Natuurlijk indien bedrijven dat zelf willen én
met inachtneming van actuele adviezen van het RIVM voor de werknemers.
Wil je helpen? Ga naar stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar
Wil je van deze service gebruik maken? Ga voor meer informatie naar stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar en vul
de gevraagde gegevens in. Vervolgens neemt een adviseur van het mobiliteitscentrum uit jouw regio
contact met je op.
Kosten
De financiële afwikkeling van de inzet van mensen en materieel stem je af in onderling overleg. Relevante
informatie van TLN over collegiale inleen vind je ook op bovenstaande webpagina. De dienstverlening van
het Mobiliteitscentrum is kosteloos.

Overige onderwerpen
Uiteraard zijn wij gezamenlijk ook bezig om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs op orde te
krijgen, met name op het gebied van maaltijden onderweg en sanitaire omstandigheden. Daarnaast wordt
gezocht naar oplossingen in het kader van het vervallen van code 95 opleidingen. Bovendien zijn we
bezig met het opzetten van Q&A’s en een meldpunt. Verdere uitwerking van de steunmaatregelen van de
overheid is eveneens onderwerp van de samenwerking.
Over dit initiatief
Werkgeversorganisaties en vakbonden willen met dit initiatief bedrijven ondersteunen bij de continuïteit en
werknemers helpen om aan het werk te blijven. Door elkaar in ongekende omstandigheden de helpende
hand te bieden. Onze sector is een vitale economische sector met zo’n 8.000 bedrijven en 160.000
werknemers waarvan onder andere 80.000 vrachtwagenchauffeurs. Het voorkomen van faillissementen
en het behoud van werk en inkomen is de uitdaging waar we met elkaar voor staan.
Ideeën of vragen?
Iedere dag horen wij ideeën, vragen en opmerkingen uit onze sector. Deze nemen wij mee bij het
ontwikkelen van initiatieven om de sector te helpen. Wellicht heeft u ideeën, opmerkingen en vragen die u
met ons wilt delen. U kunt deze melden via mobiliteit@stlwerkt.nl.
Wij waarderen meer dan ooit uw inzet en wensen u een goede gezondheid.

