Cao-overleg Koole geen voortgang
Koole wil naar het zich laat aanzien de minste
cao in de Haven worden!
Op 25 oktober 2018 vond het vierde cao-overleg plaats.
De vakbonden hadden in het derde cao-overleg aangegeven dat er duidelijk moest blijken in de vierde
ronde uit de reactie van werkgever dat er onderhandeld wordt, maar helaas!
De werkgever is helaas vergeten dat we op 22 augustus de volgende afspraak maakten: ernaar
streven om in onderling overleg met de vakbonden een geharmoniseerde cao voor alle medewerkers
tot stand te brengen. Hierbij zal een combinatie van de huidige cao van Odfjell en Koole als
uitgangspunt. Voor de onderhandelingen geldt dat de arbeidsvoorwaarden niet worden verlaagd.

En wat deed de werkgever in de vierde ronde cao-overleg?
Nee zeggen tegen vrijwel alle voorstellen en vele verslechteringen op de agenda plaatsen, en
daarmee GEEN invulling geven aan onze afspraken op 22 augustus!
Een aantal voorbeelden die voor zich spreken:
1. Van de bedrijfs- (standaard) cao een minimum cao maken;
2. Ze willen ieder willekeurig uitzendbureau binnen kunnen halen;
3. Ze willen bij ziekte in 104 weken niet meer 200% betalen maar 170%;
4. Ze willen wend- en weerbaarheid / functionerings- en beoordelingssysteem met OR
afspreken;
5. Vuil werk toeslagen zijn niet meer nodig;
6. Jonge nieuwe werknemers moet je natuurlijk zo goedkoop mogelijk laten instromen;
7. Repareren te “goedkoop” aangenomen jongeren bij Koole, NEE;
8. Werktijden hoeven niet meer in de cao;
9. Een vaste standplaats is volgens de werkgever nergens voor nodig;
10. Ploegsterktes leg je niet vast in de cao;
11. Over de premie nieuwe pensioenregeling ( oud Koole en nieuwe medewerkers ) moeten we
maar terug naar een pensioencommissie;
12. Automatiseringsstatuut met garantie geen gedwongen ontslag is oubollig en mag niet meer in
de cao terug komen;
13. Als er mogelijk oude rechten zijn dan moeten die naar een addendum en krijgen nieuwe
mensen deze niet maar worden ze ook niet geharmoniseerd!
14. Dan moet er een cao komen van drie jaar en over de loonsverhoging kunnen we spreken
maar niet voor KTB ( oud Odfjell );
15. Etc.
De vakbonden hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat dit geen manier van doen is en dat de
werknemers met zo een opstelling in hun hemd komen te staan! Dus hebben we met een paar kleine
aanpassingen een nieuw totaal pakket weer op tafel gelegd.
De reactie van Koole was dat wij maar moesten onderhandelen om de verslechteringen dan van tafel
te krijgen, de vakbonden moeten water bij de wijn doen etc.!

Vakbonden geven directie opdracht mee!
1 november moeten de verslechteringen van tafel en zal duidelijk moeten worden dat Koole een echt
goede cao wil en zal dus met een goede reactie moeten komen!
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