CNV leden werkzaam bij Air Products
Maandag 29 oktober hebben CNV Vakmensen en FNV weer met jouw werkgever over de
nieuwe cao onderhandeld. Partijen zijn wel iets nader tot elkaar gekomen, maar niet
dusdanig dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt. Werkgever heeft daarop besloten
om een eindbod te gaan voorleggen. Dat eindbod hebben wij vrijdagmiddag ontvangen en
tref je hierbij aan.
Volgende week zullen er op beide locaties zowel ledenvergaderingen en eventueel
driekwartvergaderingen plaatsvinden. In de ledenvergaderingen zullen de leden gevraagd
worden te stemmen over het eindbod. Indien een meerderheid van de aanwezigen tegen
het eindbod van werkgever stemt zal daarna een driekwartvergadering plaatsvinden.
De bedoeling hiervan is om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te geven hun stem te laten
horen over het eindbod en over de bereidheid om actie te voeren voor een beter resultaat.
LEDENVERGADERINGEN VINDEN PLAATS OP:
Maandag 12 november 2018
BOTLEK
KANTINE
AANVANG: 14.00 UUR EN 16.30 UUR
Donderdag 15 november 2018
HALFWEG
MAIN CONFERENCE ROOM
AANVANG: 14.00 UUR
Een driekwartvergadering is nodig om de werkgever een ultimatum te kunnen stellen en om
uiteindelijk actie te kunnen voeren. Tijdens een driekwartvergadering moet 75% (driekwart)
van de aanwezige leden instemmen met een actietraject. Pas dan kan er daadwerkelijk actie
gevoerd gaan worden. De stemming tijdens de driekwartvergadering zal schriftelijk
gebeuren.
Let op: De leden van de verschillende vakbonden zullen afzonderlijk stemmen. Je kunt alleen
stemmen als je aanwezig bent.

DRIEKWARTVERGADERINGEN VINDEN PLAATS OP:

Maandag 12 november 2018
BOTLEK
KANTINE
AANVANG: 15.00 UUR EN 17.30 UUR
Donderdag 15 november 2018
HALFWEG
MAIN CONFERENCE ROOM
AANVANG: 15.00 UUR

Het is van groot belang dat er veel leden aanwezig zijn. Actievoeren werkt alleen als je met
veel mensen bent.
Mocht je in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben dan kan je altijd even langslopen bij
je collega’s Bastien Houben, Bas Bremer en Raymond den Hollander.
Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn.
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