4 september 2018

Vakbonden wijzen uitnodiging
van werkgevers voor hervatting
van cao-overleg af
De werkgevers hebben op 27 augustus jl. de vakbonden
een brief gestuurd met daarin wederom een uitnodiging
om het cao-overleg te hervatten om de impasse te
doorbreken. De werkgevers hebben daarin aangegeven
dat zij het in januari van dit jaar uitgebrachte eindbod
intrekken en dat daarmee de onderhandelingen voor
een nieuwe cao weer helemaal open liggen.
De werkgevers hebben in deze brief bovendien
geschreven dat zij bereid zijn om de eerdere voorstellen
aan te passen of aan te vullen om meer tegemoet te
kunnen komen aan de wensen van de vakbonden. Dit
moet leiden tot een cao waar beide partijen zich in
moeten kunnen herkennen. Duidelijker kunnen we niet
zijn of worden.
De werkgevers hebben de vakbonden gevraagd om per
brief aan te geven dat zij zonder voorwaarden vooraf
het cao-overleg willen hervatten en dat de geplande
acties bij de bedrijven op zijn minst opgeschort zouden
worden. De vakbonden hebben helaas geen gebruik
gemaakt van deze uitnodiging.
De werkgevers zijn enorm teleurgesteld in deze nieuwe
afwijzing van de vakbonden om het cao-overleg te
hervatten. Als werkgevers hebben wij nu verschillende
malen geprobeerd, zelfs met een ludieke actie voor
het hoofdkantoor van de FNV, om de vakbonden uit te
nodigen voor een hervatting van het cao-overleg. Helaas
dus steeds weer zonder resultaat.

Wij vinden het zorgelijk dat de vakbonden meer heil
lijken te zien in het voeren van acties zoals bij WML in
Maastricht op 4 september om zo de bedrijfsvoering
proberen te verstoren en om de bedrijven en haar medewerkers in een negatief daglicht te plaatsen bij het publiek.
Wij denken niet dat dit past bij onze drinkwatersector.
Als werkgevers streven wij naar een goed pakket van
arbeidsvoorwaarden voor al onze medewerkers. Het
periodiek op een verantwoorde wijze verhogen van de
lonen hoort daarbij. Het uitblijven van een cao-akkoord
heeft inmiddels tot gevolg dat alle medewerkers al
geruime tijd geen algemene loonsverhoging hebben
gehad. Wij vinden dit niet gewenst en zullen daarom
onderzoeken hoe wij onze verantwoordelijkheid als
werkgevers kunnen gaan nemen nu wij niet met de
bonden aan tafel kunnen komen.
Wij zullen jullie op korte termijn informeren over het
vervolg. We hadden het graag anders gezien, maar voor
het sluiten van een cao heb je twee welwillende partijen
nodig.

