SVP VERSPREIDEN

Focalpoints gezocht!!
Wat verwachten we van een Vakbond Focalpoint / Contactpersoon
Nadat bij de vorige CAO-onderhandelingen het ondehandelingresultaat door de bondsleden verworpen
werd, moest er iets op poten gezet worden om de eisen van de bonden kracht bij zetten.
Al snel bleek dat we de middelen niet hadden om snel en effectief contact te leggen met onze
achterban. Veel te weinig kaderleden en achteraf toch veel vraag om hulp / begeleiding.
De volgende onderhandelingen zijn begonnen. Jullie eisen geïnventariseerd en aangevuld met de
looneis van de bonden (5% !!).
De eerste sessie van de onderhandelingen is kalm en goed verlopen, maar gezien de eerste reactie van
de werkgever zullen het geen eenvoudige onderhandelingen worden.
Wij moeten ons dus goed voorbereiden op de dingen die komen gaan en ons ook zo goed mogelijk
voorbereiden om niet te verzanden in dezelfde (communicatie) problemen als bij de vorige
onderhandelingen.
We hebben al een aardig netwerk opgebouwd via de voorstellen-ophaalronde, maar we missen nog een
vertegenwoordiging bij een behoorlijk aantal ploegen. Willen we effectief kunnen handelen, is een
volledige bezetting door alle ploegen en teams broodnodig.
Een veelgehoorde reden om zich niet op te geven voor het focalpointschap is de angst de kop boven het
maaiveld te moeten steken. En er uiteindelijk op afgerekend te worden. Dit is uitdrukkelijk niet wat we
van je vragen. Wij zoeken mensen die de stemming in de ploeg door willen geven aan de kaderleden.
Wij zoeken iemand die weet wat we van plan zijn en dit kan ventileren naar zijn collega’s. Wij zoeken
iemand die contact op neemt met een kaderlid als hij gekregen vragen niet kan beantwoorden. We
zoeken iemand die een kaderlid laat langskomen als meer uitleg nodig is. We zoeken iemand die er voor
zorgt dat de foldertjes op de kantinetafels liggen.
Uiteraard gaat iedereen die meedoet de confrontatie met onze wergever aan indien de
onderhandelingen mislukken. Het is echter niet de bedoeling dat onze focalpoints een andere rol spelen
als zijn collega’s. We hebben ze nodig om plekken aan te geven waar geintimideerd wordt en waar de
hulp van het kader nodig is.
Praat met je ploeg, maak afspraken en geef je op, wij zorgen voor de rest.
Namens het onderhandelingsteam CNV / FNV,
Voor aanmelden:
Leendert.Bouwens@shell.com en/of wim.w.j.d.gakes@shell.com

