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Geachte mevrouw Van Popering, (Beste Monique),
Aansluitend op ons telefonisch gesprek van 13 december 2017 en de reactie van
Petra van ‘t Hof en ondergetekende op 12 december 2017, heb ik contact gehad
met de AWVN. Vanuit de AWVN heb ik begrepen dat zij contact met jullie hebben
gehad. Wij waarderen de rol die de AWVN op zich heeft genomen.
Helaas heeft dit niet geresulteerd tot een beweging in het standpunt van Allnex,
terwijl dit nadelige gevolgen kan hebben voor de werknemers die in het voorjaar
van 2018 ontslagen worden.
Uw opmerking dat met deze werknemers toch al via het afgesloten sociaal plan
rekening gehouden wordt, is niet correct. Immers we spreken hier van een
reparatie van een WW én WGA uitkering die zeker gezien de gemiddelde leeftijd
van de Allnex-medewerkers, zeer van belang wordt geacht.
Wij zijn van mening dat de gevolgen voor deze kwetsbare groep tot een minimum
beperkt moeten blijven en zijn teleurgesteld in het weinig empathisch vermogen
dat blijkt uit deze opmerking.
Wij kennen Allnex als een werkgever die goed werkgeverschap belangrijk vindt.
Jullie geven aan zorgvuldigheid erg belangrijk te vinden. Juist op de kwetsbaarheid
van deze groep vinden wij dat Allnex deze zorgvuldigheid kan tonen.
Maandag 23 oktober 2017 hebben wij twee informatiebijeenkomsten voor alle
werknemers van Allnex Bergen op Zoom georganiseerd. Werknemers konden dus
inhoudelijk op de hoogte zijn van de regeling. Wij zijn van mening hierin zorgvuldig
gehandeld te hebben en we voldoende mogelijkheid hebben geboden om tegen de
regeling te stemmen.
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U vraagt of er wel voldoende draagvlak is voor de regeling. Wanneer hieraan
getwijfeld wordt, stelt werkgever eigenlijk de vraag of de bonden voldoende
representatief zijn binnen Allnex en dat verbaast ons zeer en geeft ook niet
voldoende vertrouwen voor de toekomst.
Leden hebben in ruime meerderheid voor de regeling gestemd. De Unie heeft
richting ons ook al aangeven FNV en CNV voldoende representatief te vinden en zal
het ja op de reparatie aanvaarden.
Van de AWVN-collega heb ik vernomen dat jullie in januari 2018 een extra
periodiek overleg met vakbonden willen zodat de regeling besproken kan worden.
Vanzelfsprekend staan wij open voor een gesprek, maar dit brengt een snelle
oplossing van het probleem niet met zich mee, zolang de noodzakelijke
documenten niet per omgaande naar de PAWW verzonden worden.
Verder beschikken wij niet over meer informatie dan jullie maar zoals hiervoor
vermeld, vinden wij dat zowel werkgever als vakbonden, alles in het werk moeten
stellen om de risico’s tot een minimum te beperken.
Officieus heb ik vernomen dat een extra inleverdatum in januari 2018 voor de
stukken naar de PAWW niet uitgesloten is. Nu de eerste optie tot reparatie door de
opstelling van Allnex niet benut is, vind ik dat Allnex zo snel mogelijk vanaf week 2
januari 2018 zou moeten handelen, om bij de eerstvolgende optie dan wel bij de
cao aan te kunnen sluiten.
Opnieuw leggen wij uitdrukkelijk onze wens neer dat werknemers sowieso gebruik
moeten kunnen maken van de reparatie van het derde WW jaar. Nu de benodigde
stukken niet op tijd aangeleverd zijn, moeten mogelijk opzegtermijnen verlengd
worden, zodat de eventueel getroffen medewerkers hiervan niet de dupe worden.
Tot op heden hebben wij onze leden buiten deze discussie gehouden in de hoop de
stukken alsnog tijdig in te kunnen sturen. Nu dit niet gelukt is, zullen wij onze leden
via een afschrift van deze brief informeren.
In afwachting van jullie reactie.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens Petra van ’t Hof, bestuurder FNV

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen

