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Het cao-overleg stokt
nog steeds
Op 2 juli hebben de werkgevers een open brief
gestuurd naar de vakbonden met een oproep om het
cao-overleg te hervatten. In een informeel overleg
hebben de werkgevers aangegeven dat zij nog ruimte
zagen om de vakbonden tegemoet te komen. De
vakbonden hebben de brief van de werkgevers echter
niet beantwoord. Op 6 juli hebben de directeuren van
de WWb tijdens een ludieke actie bij het kantoor van
de FNV in Utrecht nogmaals onderstreept dat de
werkgevers bereid zijn tot een dialoog om uit de
impasse te komen. Duidelijker kunnen we niet zijn.
De vakbonden hebben inmiddels aangekondigd dat zij
maandag 16 juli a.s. een stakingsactie bij Vitens gaan
organiseren. Het doel daarvan is om de werkgevers te
bewegen om het cao-overleg te hervatten. Dit is vreemd
gezien de uitnodiging van de WWb.
De WWb vindt het jammer dat uitnodigingen van de
werkgevers om weer te gaan praten niet worden aangenomen en dat de vakbonden er de voorkeur aan geven
om acties te voeren in plaats van het gesprek aan te gaan.
Een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst, betekent
een afspraak tussen werkgevers en vakbonden, die door
beide partijen wordt gedragen en gesteund. Om dit te

bereiken moeten beiden de bereidheid hebben te
bewegen en om te beginnen moeten ze met elkaar willen
praten.
De vakbonden vermijden op dit moment het contact
met de WWb over hervatting van het cao-overleg.
Het bestuur van de WWb blijft uiteraard bereid om te
praten maar kan op dit moment niets anders doen dan
te wachten tot de vakbonden klaar zijn met hun acties en
weer terug willen keren aan de onderhandelingstafel.
Gezien de aanstaande vakanties is onze verwachting
dat een hervatting van het overleg pas in het najaar kan
plaatsvinden. Het kan daarom helaas nog wel enige tijd
duren voor er een nieuwe cao ligt.
Wij wensen desalniettemin iedereen een mooie
zomervakantie.

