Wat je moet weten over de acties bij AkzoNobel















AkzoNobel stelt in een eindbod koppeling pensioen aan cao als eis waardoor er
niet meer apart over verschillende onderwerpen gesproken kan worden.
AkzoNobel stelt ook dat er alleen nog gesproken kan worden over duurzame
inzetbaarheid, alleen mag dat niets kosten en doen verder geen enkel (creatief)
voorstel om eruit te komen.
Grote meerderheid van vakbondsleden wijzen dit eindbod af, meer dan driekwart
van de leden geven aan actiebereid te zijn.
Bonden stellen een ultimatum dat afloopt op vrijdag 6 juli 2018 om 18.00 uur:
o 2 x 3,5% loon plus 2500,- eenmalig;
o Oplossing voor pensioenproblematiek;
o
Garanties voor Chemical werknemers tav Cao en werk na verkoop;
o Verlenging sociaal plan tot 2022;
o Invoering 80-90-100 principe vanuit duurzaam inzetbaar;
o Cao duur: twee jaar.
AkzoNobel heeft niet gereageerd op ons ultimatum, bonden hebben nu het recht
om acties te voeren: Er is geen enkele verplichting om aan AkzoNobel te
laten weten of je wel of niet gaat staken!
Op je werklocatie zal bekend worden gemaakt wanneer de actie is, ook zal je
hierover per e-mail geïnformeerd worden. Let op je mailbox de komende tijd!
Bij acties kan je je ter plekke registreren voor aanvang werktijd, dat wijzigt zich
vanzelf als het zover is. Na registratie en kop koffie kan je huiswaarts.
Leden krijgen een stakingsuitkering, niet leden kunnen ter plekke lid worden en
ontvangen dan ook een stakingsuitkering. Als je het niet ziet zitten om te werken,
maar ook niet wil staken kan je vrijaf nemen. VMHP leden: kunnen een dag vrij
nemen en aansluiten op de actie locatie of je kunt gewoon meedoen met de
staking: elke werknemer in Nederland heeft immers het recht om te staken. VMHP
leden krijgen geen stakingsvergoeding.
Het is verboden om uitzendkrachten of niet dienstdoende collega’s in te
zetten in bijvoorbeeld meetkamers van grote proces installaties. Om de
veiligheid te garanderen dient daar een minimum aan dienstdoende actie
voerende operators te blijven.
AkzoNobel dient met bonden te overleggen over veiligheidskwesties en
ordentelijkheid binnen en buiten het bedrijfsterrein tijdens de acties.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust aan de vakbondsbestuurders.

Erik de Vries
erik.devries@fnv.nl
M 06-1318 3072

Jan Admiraal
j.admiraal@unie.nl
M 06-5252 2048

Arthur Bot
a.bot@cnvvakmensen.nl
M 06-2044 5190

