Nu zijn de werknemers van DSM aan zet
De vakbonden willen zo snel mogelijk het 3e WW jaar repareren. Daarna het nieuwe sociaal
plan afspreken en dan de cao. Dat hebben wij herhaaldelijk besproken met DSM. Dat vraagt
een welwillende, maar gelet op de tijd, wel doortastende medewerking van DSM. Zeker voor
wat betreft de reparatie van het 3e WW jaar. En daar schort het nu precies aan bij DSM aan.

Reparatie 3e WW jaar kost DSM niets
De regeling om het 3e WW jaar te repareren wordt volledig betaald door de werknemers. DSM hoeft
alleen de premie in te houden en af te dragen aan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA, de
SPAWW. DSM weigert dat contract nu met de vakbonden te tekenen.
Wat vinden jullie daarvan?
Een nieuw sociaal plan
Wij willen eind november starten met de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Vakbonden
willen daarin goede afspraken maken voor medewerkers die ontslagen worden. Het moet een sociaal plan
worden waarin mogelijkheden worden geboden die mensen optimale kansen geven om nieuw werk te
vinden en een financiële zekerheid voor de toekomst. Er liggen nu 5 sociale plannen waar wij zeker naar
zullen kijken als wij gaan onderhandelen over een nieuw sociaal plan.
Wat vinden jullie daarvan?
De nieuwe cao
De huidige cao loopt af op 31 december van dit jaar. De vakbonden willen dat er een goede nieuwe cao
komt. De 3 werkgroepen: Vereenvoudiging cao, Generatiebeleid en Resultaatbeloning (wij hebben jullie
daar al eerder over geïnformeerd) die over deze zaken hebben nagedacht om aanbevelingen aan te
dragen, bieden op 29 november aan de vakbonden en de directie van DSM hun eindrapportage aan.
Vakbonden zullen kijken op welke wijze zij gebruik kunnen maken van die aanbevelingen en dan ook
samen met jullie de voorstellen voor een nieuwe cao formuleren.
Wat vinden jullie daarvan?
Bijeenkomsten
Wij willen als vakbonden samen met jullie over deze zaken van gedachten wisselen en kijken welke
keuzes wij kunnen maken.

Wij nodigen jullie daarom allemaal uit voor een van onderstaande bijeenkomsten:

Datum

Tijdstip

Vestiging

Locatie vergadering

6 december

12.45 en 15.30 uur

Waalwijk

NH Hotels, Bevrijdingsweg1, Sprang Capelle

11 december

10.30 en 19.00 uur

Emmen

Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44,
Emmen

11 december

15.00 uur

Zwolle

Zaal 1002 Auditorium

12 december

11.00, 15.30 en 19.30
uur
14.30 en 19.00 uur

Limburg

BC Geleen, Transportlaan 1-151 Geleen

Delft

Campanile, Kleveringweg 53, Delft

13 december

Laat zien dat jullie dit belangrijk vinden en kom allemaal, het gaat om jullie 3 e WW jaar, sociaal plan en
cao!

Met vriendelijke groet,
Ron Smeets
Ingrid van Pinxteren
Suat Koetloe
Casper Vaandrager
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