Oproep tot staking
aan álle collega’s (leden en nietleden)
Donderdag en vrijdag, 27 en 28 september 2018
Kom op donderdag om 9.00 uur naar de ingang aan de
Velperweg of sluit aan in Grand Café Metropole
(Steenstraat 68 Arnhem,
Donderdag 27 September, vanaf 09:30)
Onlangs heeft u uitgebreide informatie ontvangen betreffende de CAO ontwikkelingen, zowel
van de vakorganisaties als van AN. In de afgelopen maanden is er over en weer nog meer
informatie uitgewisseld. De details laten we nu achterwege om te voorkomen dat u “door de
bomen het bos niet meer ziet” (z.o.z. voor meer info).
Waar gaat het in het kort nu om?

CAO
AkzoNobel heeft het pensioen tegen de zin van de bonden aan de cao gekoppeld, door te
eisen dat het bij een cao-overeenkomst als onderwerp volledig van tafel verdwijnt. AkzoNobel
weigert naast het pensioen ook concreet over werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid te
praten. Een gemiddelde loonsverhoging een éénmalige uitkering zijn een schijntje en weinig
waard als je straks geen baan en nauwelijks pensioen meer hebt!

Onze collega’s op zowel paints&coatings- en chemie
locaties staken voor onze belangen. Betuig je steun
en staak mee!
HOE?
•
•
•

Stuur een mail naar je leidinggevende met minimaal de mededeling “ik staak”
Stuur deze mail ook (cc) naar info@VMHPakzonobel.nl
Kom donderdag a.s. om 9.30 uur naar Metropole Grand Café, Steenstraat 68 Arnhem
(gezamenlijk vanaf hoofdingang Velperweg om 9.00 uur of op eigen gelegenheid)

Een dag salaris voor een goede CAO,
een betere investering is er niet!!
namens de (kaderleden van de) gezamenlijke vakorganisaties
Chris van Loon
Bestuurder

EXTRA INFORMATIE:
-

-

-

-

Er staat in de Metropole koffie voor je klaar.
Staken is een fundamenteel recht voor iedereen, er is geen onderscheid tussen leden van de
vakbond of niet-leden. We hebben allemaal dezelfde belangen!
VMHP-leden worden niet betaald over de stakingsdagen.
Aanmelding bij je leidinggevende (of aan hr) en bij de bond kan tot donderdag ochtend. In
tegenstelling tot berichtgeving van AkzoNobel hoeft dit niet 24 uur van te voren tenzij je een
actief BHV-er bent. Dan wel 24 uur tevoren melden i.v.m. vervanging.
Na het samenkomen in de Grand Café Metropole is ieder vrij om te doen en laten wat hij/zij wil.
Ook (thuis)werken kan desgewenst. Alleen werken op een AkzoNobel-locatie is niet toegestaan.
Alle collega’s zijn welkom uiteraard! Leden van de VMHP en niet-leden wordt verzocht via
info@VMHPakzonobel.nl kenbaar te maken dat zij staken (aparte mail of in cc), FNV- en CNVleden kunnen dit bij hun eigen bond door het stakingsformulier inte vullen (Metropole) en
desgewenst ook bij de VMHP melden.
Woensdag is géén stakingsdag in Arnhem. Dit is onjuist weergegeven in verschillende bronnen.
Je kunt donderdag én/of vrijdag staken. Geef dit duidelijk aan in je mail naar je leidinggevende
en vakbond. Alleen donderdag is bijeenkomst in de Metropole, vrijdag is een tweede
stakingsdag/mogelijkheid.
Neem gerust collega’s mee!

Pensioen-problematiek
Vorig jaar heeft het APF al gemeld dat er een enorm probleem is met uw pensioen en een
oplossing voorgesteld. AkzoNobel heeft die informatie eerst achterhouden zodat het APF heeft
besloten dit alsnog met de bonden te delen. Sindsdien negeert AkzoNobel het onderwerp en
weigert pertinent er met de bonden over te praten.
Ook de mededeling van oud CEO’s dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt wordt door het
huidige bestuur volkomen genegeerd.
Later is een cao-bod uitgebracht met de eis dat er verder niet meer over uw pensioen wordt
gesproken. AkzoNobel weigert nog steeds pertinent te praten over mogelijke oplossingen voor
het pensioenprobleem. Zelfs mogelijke gevolgen van de splitsing weigert AkzoNobel als
onderwerp, in welke vorm dan ook. Dit terwijl het beleid van het bedrijf heeft geleid tot de ernst
van de huidige situatie (door afsplitsingen is het APF één van de meest vergrijsde fondsen van
Nederland). Een nieuwe afsplitsing kan de doodsteek voor uw pensioen betekenen!
Het wegvegen als gespreksonderwerp van (bestaande) pensioenproblemen en het pertinent
weigeren concreet over werkgelegenheidsgaranties en duurzame inzetbaarheid is door de
werknemers bij monde van de vakbonden als volstrekt onacceptabel bevonden. AkzoNobel
heeft hier geen boodschap aan en blijft de onderwerpen negeren. Helaas is staken de enige
overgebleven manier om te laten weten dat wij er als werknemers nog toe doen!

