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Werken
carrièreswitch ’Ik zag het als vrijwilligerswerk.’

Met zeilen

wat verdient een...

meubelmaker

Z

e kunnen tafels, stoelen en kasten maken die bijna
onverwoestbaar zijn. Meubelmakers hebben gouden
handen. Deze vakmensen kunnen meestal ook gemakkelijk aan werk komen omdat er een structureel tekort
aan hen is. Maar wat verdienen zij eigenlijk?
Voor de meeste meubelmakers was er kort geleden twee
keer goed nieuws. Door een cao-akkoord tussen branchevereniging Koninklijke CBM en de vakbonden FNV en CNV
krijgen zij de komende twee jaar ruim 6 procent meer loon.
Tevens komt er een nieuw loongebouw, waardoor een
aanzienlijk deel van de werknemers in de meubelindustrie
er ook al op vooruit gaat.
Het nieuwe loongebouw gaat op 1 januari 2022 in en
begint met een maandsalaris van €1924 bruto. Het gemiddelde loon komt op €2301 te liggen. Meubelmakers met
veel ervaring kunnen in loondienst maximaal €3160 gaan
verdienen. Werknemers die een plekje moeten vinden in
het nieuwe loongebouw kunnen er wel in salaris op vooruit
gaan, maar niet achteruit.
Na de indeling in het nieuwe salarisgebouw krijgen
meubelmakers er in februari 2022 3% salaris bij. Begin 2023
stijgt hun loon met nog eens 3,25%.
Volgens CNV-onderhandelaar Emiel Peper was er in de
meubelbranche vanwege de coronacrisis eerder weinig
ruimte voor loonstijgingen. „Nu kun je zeggen dat we de
inhaalslag hebben gemaakt die we bij het sluiten van de
vorige cao hadden beloofd”, stelt Peper. „Het werd tijd dat
meubelmakers er in loon op vooruit gingen.”

Kilometervergoeding
In het cao-akkoord is ook afgesproken dat de kilometervergoeding wordt verhoogd. Meubelmakers die met hun eigen
auto naar een klus rijden, mogen 35 cent per kilometer
declareren. Dat is 3 cent meer dan nu. Voor de meeste van
deze vakmensen zal dit
een welkome verhoging
zijn nu de brandstofprijVeel vraag naar
zen aan de pomp torenhoog zijn. Als zij thuis
meubelmakers met
werken, ontvangen zij
hbo-opleiding
overigens een onbelaste
vergoeding van €2 per
dag.
De cao-overeenkomst geldt niet alleen voor meubelmakers, maar ook voor makers van bijvoorbeeld biljarttafels,
grafkisten, lijsten en deuren. In de meubel- en interieurbouw werken in totaal zo’n 17.000 mensen.
De meeste meubelmakers hebben minimaal een mboopleiding gedaan. Er is echter ook veel vraag naar meubelmakers die een opleiding op hbo-niveau hebben gevolgd,
zoals bouwkunde.
Bernard Vogelsang

Als tiener zeilde Annemieke
Beemster (47) op internationaal
topniveau. Tijdens haar studie
bedrijfskunde verschoof het
vizier naar ’carrière maken’. Het
liefst bij een bank of een consultancybedrijf. Tot drie jaar
geleden het kwartje viel: ook
van zeilen kun je werk maken.

Z

e begeleid en ontwikkelt wedstrijdzeilers naar een hoger niveau, licht Annemieke Beemster
haar werk als zelfstandig zeiltrainer-coach toe. Ze werkt met tien- tot veertienjarigen in een optimist en met volwassen
in een laser, rs aero en twaalfvoetsjol. „Kijk”,
wijst ze naar het whiteboard in ruimte op de
eerste verdieping bij de Gooise watersportvereniging De Vrijbuiter, „dat waren de
aandachtspunten voor de laatste training
eind november. Vanaf december trainen we
hier niet meer op het water. In januari en
februari gaan we op trainingskamp naar
Spanje en varen daar een vierdaagse internationale wedstrijd. Vanaf maart gaan we weer
de Loosdrechtse plassen op.”
Hoe anders dan het managen van internetprojecten en het configureren en implementeren van softwaresystemen voor loterijen en
treinbedrijven. Dat was tot eind 2019 haar
job. „Ik wilde namelijk carrière maken, liefst
bij een bank. Bij MeesPierson kon ik met
hun klantrelatiesysteem beginnen. Stappen
had ik verder niet voor ogen, alleen dat ik
carrière wilde maken’’, kijkt ze terug op het
pad dat ze in 2019 verliet. „Ondertussen was
ik met twee zeilende zonen actief als vrijwilliger voor de zeilvereniging, zat ik weekenden op het water en had ik de opleidingen
zeiltrainer 3 en 4 gedaan en een minor sportcoach aan de Hogeschool van Amsterdam
afgerond.”

Topsportstatus
Zeilen kwam niet uit de lucht vallen, want
de jonge Beemster had een topsportstatus en
werd op haar achttiende Europees Kampioen
in de Europe. „De Olympische Spelen van ’92
haalde ik niet, die brachten ook geen Nederlands zeilsucces. Vanaf dat moment heb ik
me op mijn studie gefocust, en op die carrière.” Maar zeilen bleef trekken. „Het was niet
meer te combineren met ’regulier’ werk.
Eerst kon ik dankzij een oud-collega parttime zo flexibel werken bij Bookspot in ’s
Graveland dat het met zeilen inclusief buitenlandse trainingskampen en -wedstrijden
te combineren was.”
Ze stevende op een burn-out af en zocht in
2018 hulp van een loopbaancoach. „Ik wist
natuurlijk allang wat ik echt leuk vind:
zeilen! Maar dat is toch vrijwilligerswerk? Zo
is de cultuur in deze sport ook. Ik zag het
niet als optie.”

Groeien

De werkplaats van meubelontwerper Piet Hein Eek.

ANP

kost verdienen

Dat het kwartje pas een jaar later viel, verbaast Beemster nog steeds. „Het moest groeien. Ik had ook geen voorbeeld. Tijdens op de
opleiding tot sportcoach ontmoette ik trainer-coaches van andere sporten, waar beroepskrachten gangbaarder zijn. Zo realiseerde ik me: als sporttrainer-coach een vak
is, dan kun je daarmee ook je geld verdienen. Bovendien is sport in Nederland de
laatste jaren enorm geprofessionaliseerd.
Hoewel dit proces bij de zeilsport nog in de
kinderschoenen staat, alsof een professionele, zakelijkere aanpak vies is. Al wordt dit
werk nog niet altijd en overal voor vol aangezien: ik ga ervoor, hier krijg ik energie
van. Sinds 2020 werk ik weer zeven dagen
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’Impact’ maakt
Marian Spier zeker
Hoe allesbepalend een fijne start van je leven
voor een mens kan zijn, beschrijft onderneemster Marian Spier in haar boek ’Impact’, dat
onlangs verscheen. Met dank aan de pandemie.
Zonder covid-19
had ze er nooit
de tijd voor gevonden, druk als
ze is. Marian
Spier (Amsterdam, 1970) is
een succesvol
onderneemster,
was de oprichter en tien jaar
lang het gezicht
van TEDxAmsterdamWomen en maakt
deel uit van raden van toezicht van onder
meer de Vande- Marian Spier.
FOTO ELLA
nEnde FoundatiTILGENKAMP
on en het Van
Gogh Museum. Drie keer werd ze door Inspiring Fifty Nederland uitgeroepen tot een van
de vijftig inspirerende vrouwen in technologie. In 2018 won ze de EU Business Angel
Award en in 2019 en 2020 werd ze door tijdschrift Opzij uitgeroepen tot een van de invloedrijkste vrouwen in het bedrijfsleven.
Spier vertelt in het prettig leesbare boek
over haar eerste zes levensjaren in Amsterdam, het opgroeien daarna in Suriname, de
studies in Nederland en alle stappen en ontwikkelingen die ze daarna doormaakte. En de
basis van dat alles: het geloof van haar ouders
in haar. Hoog opgeleide, vereuropeeste, vrij
denkende ouders, waarbij de sky de limit was.
Het is een cliché, maar voor Spier was het echt
zo. En ze leerde om iedereen met respect te
behandelen. ’Niemand is beter of meer waard
dan een ander.’
Ze beschrijft met smaak haar ervaringen als
jonge studente, terug in Nederland en ze gaat
uitgebreid in op haar eigen ervaringen die ze
opdeed in vele buitenlanden. ,,Die reizen hebben me ontwikkeld als mens.’’ Het is mooi om
te lezen waarin de Nederlandse cultuur zo verschilt van die in andere landen. De Surinaamse
gezelligheid is van een geheel andere orde
dan de Nederlandse. En culturen kunnen pas
begrepen worden als je daar vooraf goed studie van maakt. Een handgebaar in Nederland
kan elders heel wat anders betekenen...

Poen, Plezier, Prestige

Annemieke Beemster. ,,Als het lijf het toelaat, ga ik door tot mijn zeventigste.’’

•
i

Profiel

Naam: Annemieke Beemster
Leeftijd: 47 jaar
Woonplaats: Naarden
Was: businessconsultant/projectmanager
Is: zelfstandig zeiltrainer-coach
Motto: ’Maak werk van wat je leuk vindt!’

per week, maar nu het voelt niet zo”, zegt ze
met een lach.
„Drie dagen per week train ik ’s middags
met de jeugd en ’s avonds met volwassenen.
Ook het weekend ben ik op het water. Daar
komt zo’n twintig uur computerwerk bij.
Het is trouwens ook heel veel projectmanagement: jaarplannen maken, zo’n kamp
organiseren, al die boten naar Spanje, de
logistiek die daarbij komt kijken... Het allerleukste is wel dat je ziet dat die zeilers zich

ontwikkelen, dat wat jij verzint en met hen
doet, effect heeft”, vertelt ze enthousiast met
glimmende ogen. „Daar word ik blij van en
zo’n kind ook: het kan ineens beter starten
of beter een boei ronden. Dat doet wat met
hun zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. De psychologie achter zeilen is bizar
complex en super interessant.”
„Thuis zien ze me minder, maar het helpt
dat onze zonen ook fanatieke zeilers zijn en
mijn man mijn stap super vindt. Met zijn
stabiele inkomen plus wat ik verdiend heb,
hebben we een buffer. Het is geen vetpot, ik
moet dit werk wel verder op- en uitbouwen.
Op den duur moet het meer opleveren, hopelijk lukt dat in een volgende stap met
sponsoring en wellicht met ondersteuning
van het Watersportverbond. Want mijn doel
is om van de zeilsport een veel bredere,
professionelere sport in Nederland maken.
Zodat we een veel grotere kweekvijver hebben voor Olympische kampioenen. Daar
werk ik aan, en als mijn lijf meewerkt, liefst
tot ik zeventig ben.”
Miriam Vijge

STUDIO KASTERMANS/ALEXANDER MARKS



Ik ga ervoor, hier
krijg ik energie
van

’Durf aan te geven wat je wilt’ is een belangrijk statement dat Spier afgeeft. Wacht niet af,
spreek je uit en benoem je kracht. Ze geeft tips
over formele en informele macht, over het feit
dat je niet in alles uit kunt blinken en dat je
assertief moet zijn.
Focus op positieve zaken, dan raakt het negatieve je niet zozeer. De onderneemster
heeft geleerd om alleen zaken aan te nemen
waarbij tenminste twee van de drie P’s met ja
beantwoord worden: poen, plezier, prestige.
Anders gaat er teveel energie in zitten.
Het levensverhaal wordt gelardeerd met interviews met voor Spier inspirerende mensen:
cardioloog Harriette Verwey, Fenna Ulichki,
voorzitter stadsdeelraad Amsterdam-west,
Jaap Winter, voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Universiteit, Joop van den Ende, producent.
Het boek sluit af
met de TEDtalk uit
2017, waarin ze vijf
principes van sociale
impact te maken uiteenzet.
Durk Geertsma
Impact, Marian Spier,
272 pagina’s, uitgeverij Pluim, 21,99 euro,
ISBN 9789493256040

