
 

 

    
Nieuwe datum ledenraadpleging FORBO 

Onderhandelingsresultaat cao 2018 
 
 
Bestel leden werkzaam bij Forbo Flooring BV,  
Afgelopen dinsdag 15 mei hebben wij een gezamenlijk kadergroep overleg gehad van de vakbonden. 
Dit naar aanleiding van het bereikte onderhandelingsresultaat, de eerste reacties op en de nodige 
opmerkingen over de datum waarop wij de ledenraadpleging hebben gepland.  
 
De ledenraadpleging: 
Wij begrijpen dat de door ons geplande datum ongelukkig valt voor jullie aangezien jullie dan een 
lang weekend en eventueel pinkster 3 hebben en de fabriek niet volledig draait.  Daarom hebben wij 
besloten de ledenraadpleging te verplaatsen.  
 
Bereikte onderhandelingsresultaat en cao: 
Daarnaast begrijpen wij dat er onbedoeld en ongewenst via de media de indruk ontstaan is, dat er al 
een cao akkoord is. Wij benadrukken uitdrukkelijk dat hiervan geen sprake is. Wij hebben een 
onderhandelingsresultaat gerealiseerd dat wij neutraal aan jullie zullen voorleggen. Waarbij jullie, de 
leden, uiteindelijk beslissen of dit resultaat voldoende is of dat wij het actie traject gaan voortzetten.   
 
De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat aansluitend op het gestelde ultimatum: 
 
- 2% loonsverhoging per 1-1-2018 en 1% loonsverhoging per 1-7-2018, in totaal 3% tijdens de 

looptijd van de cao 2018; 
- Er komt een extern onderzoek naar werkbeleving bij Forbo. Waarbij onder andere zal worden 

gekeken naar werkdruk, minimale bezetting, vrijedagen opnemen en dergelijke meer.  
 
Ledenraadpleging; We nodigen jullie uit voor de ledenraadplegingen op: 
 

*GEWIJZIGD* Donderdag 24 mei in gebouw C8, Forbo Expo 
om 12:50 uur, 14:10 uur, 16:10 uur, 20:50 uur en 22:10 uur 

 
Tijdens de ledenraadpleging zullen wij toelichten hoe het onderhandelingsresultaat tot stand is 
gekomen en alle vragen beantwoorden. Daarop aansluitend zal conform onze regelmenten 
schriftelijk worden gestemd door de aanwezige leden op de ledenraadpleging. 
 
Wij verwachten een maximale opkomst gezien het aantal momenten waarop wij de 
ledenraadpleging houden, de betrokkenheid en actiebereidheid die jullie hebben getoond. 
 
Met vriendelijke groet,  
De onderhandelingsdelegatie 
 
Mark Klunder                                                                                                  Gerard van der Molen 
Bestuurder FNV                                                                                              CNV Vakmensen 
 


