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Woensdag 5 januari jl. hebben we dan uiteindelijk toch een CAO kunnen afsluiten.
Na een uitstapje over de koers van de organisatie zijn partijen er dan toch nog
redelijk snel uitgekomen. Geen verslechteringen en een kleine loonstijging is het
resultaat. Gezien de situatie van O-I en de algemene economische situatie
misschien nog niet zo heel slecht.

Op woensdag 5 januari hebben partijen opnieuw gesproken over de CAO. In de ochtend heeft de
werkgever zijn visie gegeven op de omslag die er binnen O-I moet plaatsvinden om de organisatie
efficiënter en flexibeler te laten werken. Deze omslag is noodzakelijk om te kunnen concurreren en
te kunnen innoveren en O-I Nederland bestaansrecht te laten houden.
N.a.v. deze presentie hebben partijen van gedachten gewisseld. Hierbij is duidelijk aangegeven dat
het vertrouwen in de leiding ver is weggezakt. Het oude verenigde glasfabrieken gevoel is weg.
Mensen voelen zich niet gewaardeerd. Dit heeft invloed op de motivatie. Afspraken over het
vervolg zijn niet gemaakt en het initiatief ligt dan ook bij de werkgever. Wordt vervolgd!

Na de lunch is de onderhandeling voortgezet. Een aantal regelingen wilde de werkgever aanpassen.
Bijvoorbeeld de eerste ziektedag voor rekening laten komen van de werknemer. De dag welke de
werknemer extra krijgt als compensatie voor het werken tijdens feestdagen uitbetalen. Op deze
punten hebben wij voet bij stuk gehouden. Ons standpunt is dat er geen verslechteringen moeten
worden doorgevoerd als daar niet iets redelijks tegenover staat.

Wat betreft de loonvraag hebben wij ons op het standpunt gesteld dat er bij een tweejarige CAO ook
in het eerste jaar een loonstijging zichtbaar moest zijn. Daarbij leek ons een loonstijging in het
tweede jaar ook niet meer dan redelijk. Na wat heen en weer geschuif met ingangsdata van de
loonsverhogingen hebben we een voorstel aan de werkgever voorgelegd. Daarbij hebben we de
opmerking gemaakt dat we dit voorstel als principe akkoord aan de werknemers willen voorleggen.
Dit was waarschijnlijk het zetje dat de werkgever nodig had. Dit voorstel is dan ook uiteindelijk het
resultaat waar we de dag mee hebben afgesloten.

Concreet:
• 2-jarig CAO;
• Geen verslechteringen;
• 1% loonsverhoging per 1-1-2011;
• 2% loonsverhoging per 1-7-2011;
• Werkgroep leeftijd bewust personeelsbeleid;
• Werkgroep pensioen;
• Werkgroep beloningssystematiek;
• De hoogte van de RAB wordt per kwartaal vastgesteld en betaald in februari van het daarop
volgende jaar;
• Er wordt onderzocht of de 300 euro ziektekostenvergoeding gedeeltelijk netto kan worden betaald
binnen de werkkostenregeling.

Dan nog twee punten die ik graag wil doorgeven.
Vanaf 1 januari 2011 is John Koudijs niet meer betrokken bij O-I. Dit heeft te maken met een
wijziging in de werkzaamheden van John.



Als je snel wilt worden geïnformeerd kun je je aanmelden op de nieuwsbrief online. Zie hiervoor
http://cao.cnv.nl/. Klik op inloggen en de rest wijst zichzelf.

Aanmelden van leden kan nog altijd. Zie de bon aan de achterzijde van deze brief.

Neem voor informatie of goede suggesties contact op! (h.jongsma@cnvvakmensen.nl)

Namens de onderhandelingsdelegaties,

Henk Jongsma
Bestuurder


	

