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Het kan snel gaan. Op 11 juni jl. hebben we voor de eerste keer overleg gehad bij
PPG en maandag 22 juni hebben we, na een tweede overlegronde, een
onderhandelingsresultaat bereikt. We spreken van een onderhandelingsresultaat
omdat het bereikte akkoord niet is wat wij hebben gevraagd, maar gezien de huidige
crisistijd, een akkoord is dat wij verdedigbaar vinden.

Wat hebben we afgesproken?
Er wordt nog gewerkt aan het uitwerken van de teksten (deze zijn aan het einde van de week klaar)
maar de hoofdlijnen kunnen we u nu wel alvast geven.

Looptijd:
9 Maanden (1 juni 2009 tot 1 maart 2010)

Inkomen:
1,25% per 1 juni 2009 (terugwerkende kracht)
0,25% per 1 december 2009

Arbeidstijdenmanagement (ATM):
Er komt een werkgroep waar in de vakbonden niet zullen deelnemen, maar zij zullen wel regelmatig
op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

Werkgelegenheid:
- 6 plaatsen ten behoeve van het SWA-project procesoperators
- 2 plaatsen ten behoeve van Wajong instroom
- Overige plaatsen ten behoeve van interne herplaatsing

Huidige regelingen:
Voortzetten van de huidige regelingen (vakbondscontributie/AWVN bijdrage/ WGA premie/goede
doelen/spaarloon).

Thuis werken:
Zal meegenomen worden bij de ATM werkgroep.

Zoals eerder gemeld wordt er nog gewerkt aan de teksten en zijn deze waarschijnlijk aan het einde
van de week gereed.
Dan is het woord aan u. Graag willen wij weten of u kunt instemmen met het bereikte akkoord. Dit
zou ik willen doen op de zelfde wijze als het behandelen van de CAO-voorstellen. Schriftelijk en
een ledenvergadering.

Als u het daar niet mee eens bent, of u heeft een ander voorstel, dan kunt u mij altijd mailen
(d.polders@cnv.net).
Ook als u een ander idéé heeft voor de locatie van de ledenvergadering, dan hoor ik dat graag. De
ledenvergadering zou ik willen houden op donderdag
9 juli in de avond.



Sociaal Plan of sociale begeleidingsregeling:
In onze vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van het verzoek van PPG om te komen tot
een Sociaal Plan of een Sociale BegeleidingsRegeling (SBR). PPG kon echter nog niet meer
duidelijkheid geven dan wat er tijdens het vorige overleg verteld was. CNV BedrijvenBond wil pas
afspraken maken over een SBR als er meer duidelijkheid is. Dit onderwerp is daarom voorlopig
geparkeerd.
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