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Onderhandelingen Cao-Carglass 2019

Drachten
Hoofddorp

Geachte heer Hendrix,
Hierbij bieden wij u namens de leden van CNV Vakmensen de voorstellen tot
wijziging van de cao van Carglass B.V. aan.
Wij hebben de voorstellen in nauw overleg met onze leden, werkzaam bij
Carglass B.V., en binnen de beleidskaders van CNV Vakmensen, geformuleerd.
Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van de antwoorden die wij kregen door een
enquête, alsook de reacties tijdens vele gesprekken met medewerkers.
CNV Vakmensen wil met u een cao afspreken met een looptijd van 2 jaar. Hierdoor
kunnen wij meer zekerheid en rust creëren. Ook krijgen wij daardoor meer
gelegenheid om gezamenlijk afspraken beter en goed uit te werken.
Zo is onder andere gebleken dat de tijd die is gebruikt voor het inpassen van de
Jaaruren systematiek onvoldoende is om een goed draagvlak te creëren bij de
werknemers.
Wij zijn ons bewust van de nadrukkelijke wens van Carglass om de inzet van
menskracht te optimaliseren op basis van de momenten waar dat meer
noodzakelijk wordt geacht. Daartegenover staat dat de werknemers juist in die
periodes de werkdruk als het hoogste ervaren. Hen vervolgens verplichten om juist
dan meer uren te werken zonder passende aandacht te besteden aan het
verminderen van de werkdruk, vergroot eerder de weerstand tegen invoering van
het Jaaruren systeem. Er zal dus tijd gestoken moeten worden in het vinden van
een passende oplossing van dit knelpunt. De bereidheid om een oplossing te vinden
is ook bij de werknemers aanwezig. Zij hebben echter nog onvoldoende vertrouwen
in de wijze waarop hun belangen serieus en voldoende worden meegenomen in het
inrichten van roosters. Wij denken dat, wil een Jaaruren systeem kans van slagen
hebben, dan moeten mensen kunnen ervaren dat hun belang serieus invloed heeft
op de invulling van roosters. De wijze waarop op dit moment een soort slot zit op
de mogelijkheden om verlof te plannen in de 1e helft van het jaar toont voor de
werknemers aan, dat hun belang dus ondergeschikt is aan de ruimte die de
leidinggevende wil houden voor het invullen van roosters.
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Er is tijd nodig om daar goede afspraken over te maken die ook daadwerkelijk door
de leidinggevenden worden toegepast. Positieve ervaringen kunnen dan bijdragen
aan een oplossing van dit item.
Ik ga ervan uit dat wij door constructief overleg en met respect voor elkaars positie
en standpunten toch snel tot afspraken kunnen komen voor een nieuwe cao voor de
medewerkers van Carglass.
Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen

Ron Smeets
bestuurder
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Bijlage: Cao-voorstellen voor 2019 namens CNV Vakmensen

