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Beste heer van Oord,

Het zijn gekke, moeilijke tijden. Net als we gewend zijn aan de situatie, verandert ‘ie weer. Dat maakt het 

moeilijk om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen die relevant zijn voor jou, je werk en inkomen. 

Wij doen er ook nu alles aan om je te ondersteunen. Bijvoorbeeld met de speciale corona-

nieuwspagina en deze nieuwsbrief. Heb je naar aanleiding van de nieuwsbrief en de informatie op de 

website nog onbeantwoorde vragen? Neem dan contact met ons op. Onze ervaren juristen zitten elke 

werkdag voor je klaar met antwoorden en adviezen, van 8.00 tot 18.00 uur. Je kunt hen bereiken via 

sc@unie.nl of 0345 851 963.

We willen zoveel mogelijk mensen helpen in deze moeilijke tijd. Ken jij mensen die ook op de hoogte 

willen blijven van alle belangrijke ontwikkelingen rond hun werk en inkomen? Dan hebben we goed 

nieuws: ze kunnen zich gratis aanmelden voor de nieuwsbrief van De Unie. Zodat ook zij weten waar 

ze op kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,

De Unie

Corona: een overzicht van de belangrijke informatie



De coronacrisis heeft ons land in z’n greep, de situatie 

verandert elke paar dagen ingrijpend en alle media 

communiceren erover. Zie jij door de bomen het bos niet 

meer? Snappen we! Daarom hebben we een overzicht 

gemaakt van alle relevante en betrouwbare informatiebronnen 

rond het coronavirus.

Lees meer

Corona en je werk: wat kan wel, en wat niet?

Het kabinet heeft grootschalige maatregelen aangekondigd 

om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, die 

veel impact hebben op de samenleving. Alles verandert, van 

onze thuissituatie tot scholen en werk. Werken tijdens deze 

crisis is daarom even wennen. Waar moet je op letten? Wat 

kan in deze tijden wel, en wat niet? En wat mag je werkgever 

eigenlijk van je vragen? 

Lees meer

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 

We moeten thuisblijven en veel werk valt weg. Bedrijven in 

Nederland hebben het moeilijk. Om hen tijdelijk te 

ondersteunen, heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven 

geroepen. Dit is een vervanging van de werktijdverkorting-

regeling. Benieuwd wat de nieuwe regeling precies is? En 

welke impact deze op jou heeft? 

Lees meer



Coronacriminaliteit: hoe ga je om met crisisdieven?

Nu het coronavirus ons land in z’n greep houdt, is het 

belangrijk om elkaar te vertrouwen. We moeten deze situatie 

immers ‘samen oplossen’. Helaas maken criminelen misbruik 

van dit vertrouwen in elkaar. Zo zijn er al gevallen waarin 

mensen gevraagd wordt geld te doneren aan een niet-

bestaand coronafonds, of geld aan de voordeur te hangen om 

een coronahulppakket geleverd te krijgen. Hoe ga je hiermee 

om?

Lees meer

Wat zijn de cruciale beroepsgroepen?

De scholen en kinderopvang zijn gesloten om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen. Alleen mensen in cruciale 

beroepsgroepen en vitale processen mogen hun kind(eren) 

naar school of de opvang brengen. Zo kunnen zij hun bijdrage 

leveren om de samenleving draaiende te houden. Maar wat 

zijn de cruciale beroepsgroepen en vitale processen? En hoe 

werkt die opvangregeling precies?

Lees meer



Je ontvangt dit bericht, omdat je lid bent van De Unie of je hebt je aangemeld voor deze specifieke 

nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte van het laatste nieuws binnen jouw branche of bedrijf. Ook 

informeren we je over algemeen nieuws van De Unie, evenementen of interessante aanbiedingen.

Afmelden voor ALLE berichtgeving van De Unie? Klik dan hier of mail naar ledenadministratie@unie.nl. 

Let op: je ontvangt dan ook geen informatie over onderhandelingsresultaten of aankomende stemmingen 

in jouw bedrijf of branche. Afmelden.

Vragen? Neem dan contact met ons op.

Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 963 of per mail via sc@unie.nl
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