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Op 3 februari 2011 hebben wij tijdens de gezamenlijke ledenbijeenkomsten
(CNV/FNV) het eindbod van de werkgever aan u ter stemming voorgelegd. Binnen
CNV Vakmensen hadden wij een bijzondere uitslag, 50% van de uitgebrachte
stemmen stemde in met het eindbod en 50% van de uitgebrachte stemmen stemde
tegen het eindbod. Gezien de uitkomst, kon CNV Vakmensen het eindbod
vooralsnog niet accepteren of wijzigen.

Wij hebben de werkgever aangegeven, dat als zij nog ruimte zag voor verbeteringen, wij bereid
waren tot overleg.

Op dinsdag 22 maart 2011 zijn partijen op uitnodiging van de werkgever weer met elkaar rond de
tafel gegaan. Reden voor afwijzende stemmers was de loonparagraaf.

In het eindbod bood de werkgever:
• 1,25% structureel per 1 juli 2010 met terugwerkende kracht.
• 1,50% structureel per 1 juli 2011.
• Bovenstaande op basis van een cao looptijd van 21 maanden, zijnde van
1 juli 2010 tot 1 april 2012.

Tijdens het gesprek van 22 maart 2011 hebben vakorganisaties aangegeven, dat deze loonparagraaf
te laag bevonden werd door de (afwijzende) leden. Indien we tot een cao wilden komen, zou hierin
verbeteringen moeten plaatsvinden.

Na een aantal uren discussiëren, schorsingen en rekenwerk, hebben de partijen elkaar kunnen
vinden in een onderhandelingsresultaat. Ten opzichte van het eindbod zijn er verbeteringen
aangebracht in de loonparagraaf. Voor de werkgever was dit echter alleen mogelijk in combinatie
met een looptijd van 24 maanden.

CNV Vakmensen vindt dat met dit onderhandelingsresultaat tegemoet is gekomen aan de wens van
de leden die het oneens waren met het eindbod. Wij leggen dit dan ook met een positief advies ter
stemming voor. In dit onderhandelingsresultaat zijn wij het volgende, betreffende loonparagraaf,
overeengekomen:
• 1,25% structureel per 1 juli 2010 met terugwerkende kracht.
• 1,50% structureel per 1 juli 2010.
• 0,50% structureel per 1 januari 2011.
• 0,75% eenmalige uitkering (0,75% van maandinkomen x 14) uit te betalen in de maand direct
volgend op de maand waarin de leden hebben ingestemd met dit onderhandelingsresultaat.
• Bovenstaande op basis van een cao looptijd van 24 maanden, zijnde van
1 juli 2010 tot 1 juli 2012.

Graag geven wij u een toelichting op de totstandkoming van dit onderhandelingsresultaat, hoe de
laatste onderhandeling is verlopen en wat de afwegingen zijn geweest. Dit doen wij graag in één
van de twee gezamenlijke ledenbijeenkomsten van CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Zie
achterzijde van deze nieuwsbrief voor data en tijden.



Datum: dinsdag 5 april 2011
Tijd: 20.30 uur tot 22.00 uur
Locatie: Hotel de Beer, Europaweg 200 te Rotterdam (Havennummer 6050)

of

Datum: woensdag 6 april 2011
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur
Locatie: Hotel de Beer, Europaweg 200 te Rotterdam (Havennummer 6050)

Stemmen zal geschieden via een stemformulier dat u bijgevoegd aantreft bij dit schrijven.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.
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