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Verstand overwint gevoel. Er is bij Corus toch nog een principe accoord uit de bus
gerold. Op inhoud zijn er werkgelegenheidsafspraken met voldoende garanties, zijn
er twee loonsverhogingen van een half procent voor een looptijd van 12 maanden. Is
er een extra vrije dag op 1 mei en komt er ruimte om jonggehandicapten aan werk te
helpen. Ook de werkgelegenheid van jongeren is niet onbenoemd. Het is geen fraai
accoord, het is goed dat het toch tot stand is gekomen.

Er is een principe accoord, dat wil zeggen dat de onderhandelaars vandaag voldoende punten
terugzagen uit het aangepaste eisenpakket.

Het gaat niet goed met Corus, zoveel is wel duidelijk. De werkgelegenheid staat sterk onder druk en
het was nodig om afspraken te maken over de oplossing van de gevolgen van de reorganisatie.
Daarbij stonden garanties over werkzekerheid hoog in het vaandel. De reorganisatie gaat door maar
wordt afgewikkeld over een periode van 21 maanden. Ondanks de economische tegenwind is het
toch mogelijk gebleken om loonafspraken te maken, op 1 oktober komt er 0,5% bij. Op 1 januari
komt er nog eens 0,5% bij. De eerste mei wordt in 2009 een extra vrije dag, wie op 1 mei
uitgeroosterd is krijgt die dag elders gecompenseerd. In volume niet geweldig maar qua niveau
aanvaardbaar.

Nog in oktober vorig jaar dachten wij een afspraak te hebben over jonge mensen die verzeild zijn
geraakt in de Wajong, door de moeilijkheden is die afspraak niet tot wasdom gekomen. Nu blijkt
het wel mogelijk om een werkgelegenheidsprogramma te beginnen. Een ander punt zijn de
leerlingen van de bedrijfsschool, ze komen zo goed als mogelijk op de voor hen bestemde werkplek
terecht, zelfs als dat boven de sterkte is.

Het bedrijf streeft ernaar om de personele probelemen zoveel mogelijk op te lossen via natuurlijk
verloop, pensioen op 62 jaar is daar één van. Niet verplicht maar op verzoek en ondersteund met
een stimuleringsregeling. Er zijn aangepaste afspraken gemaakt over flex-uren, VK dagen,
inroosteren en uitbetalen van ADV, details krijgen de leden per brief thuisgestuurd.

Als we ons gevoel laten spreken is hier een accoord tot stand gekomen waar geen 'prijzen' voor
worden uitgereikt,  als we ons verstand laten spreken is dit onder deze omstandigheden een
verdedigbaar accoord.
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