Koole / Odfjell maakt een chaos van cao-overleg!
Op 23 oktober heeft de derde ronde cao-overleg duidelijk gemaakt dat het een chaos is aan werkgeverszijde.
De werkgeversdelegatie heeft op basis van de vakbondsinzet geharmoniseerde cao-tekst een reactie met wijzigingen
bijhouden gegeven op papier. En de vakbonden dachten een stevige, constructieve onderhandeling dag in te gaan.
Bij reactie met wijzigingen bijhouden ga je ervan uit dat alles waarop je geen wijziging ziet in de tekst, dat je het daarover
eens bent! Maar helaas zo moesten we het niet lezen, ook waarop geen wijzigingsvoorstellen door werkgever zijn gedaan
moeten we lezen is nog niet akkoord.
Kort en goed het is een chaos in het cao-overleg, wat recht is moeten we krom lezen en wat krom is moeten we recht
lezen…. Zo kan je niet onderhandelen!
Wegens ziekte van één van de delegatieleden aan Koole zijde konden we verder niet inhoudelijk in gesprek gaan /
onderhandelen. Ook dat is natuurlijk bijzonder want je zou toch zeggen dat een onderhandelingsdelegatie niet op één
persoon gebouwd is!
Daarnaast hebben de vakbonden na lezing van de eerste werkgevers reactie vastgesteld dat we i.p.v. gelijk werk gelijke
arbeidsvoorwaarden terug lijken te vallen op een minimum cao waarin zelfs lijkt dat we niet eens de arbeidsvoorwaarden
houden die we hebben.

Dat zal zeker niet gebeuren wat de vakbonden betreft.
Onderhandelen is ook vertrouwen en een gevoel voor verhoudingen hebben! Maar ook dat inlevingsvermogen is ver te
zoeken bij Koole.
Zo worden bijvoorbeeld het artikel over wend- en weerbaarheid / ontwikkeling zomaar geschrapt. Automatiseringsstatuut
geschrapt, ongemakken, overwerk verplicht ongeacht de leeftijd en vuilwerk toeslag geschrapt etcetera!

IS KOOLE OP CONFLICT KOERS?
Even voor de duidelijkheid, dit is geen vakbondsretoriek! Het is echt niet goed wat er aan de onderhandelingstafel gebeurt.
Donderdag 24 oktober gaan we de vierde ronde cao-overleg in. We hebben Koole gewaarschuwd als er donderdag
24 oktober geen stevige, positieve stappen worden gemaakt door Koole zijn we snel uit onderhandeld!
Jullie horen weer van ons.
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