Cao- en pensioenregeling Aspen zijn rond
Doordat jij als werknemer je stem hebt laten horen, is er beweging ontstaan
bij jullie werkgever. De werkgever is door jullie ondernomen acties
opgeschoven in o.a. loon en de pensioenregeling. Er zijn cruciale stappen
gezet, die belangrijk zijn voor de toekomst.
Naast de salarisverhogingen - die ingaan in januari - heeft werkgever toezeggingen
gedaan dat hij in het nieuwe jaar een studie gaat doen naar het salarisgebouw: onder
meer bespreken wij dan of de merit matrix moet blijven en of de dubbele differentiatie
in de bonus blijft. Verder heeft werkgever ingestemd dat wij een gezamenlijk onderzoek
doen naar duurzame inzetbaarheid: het Generatiepact, opleidingsbeleid (incl persoonlijk
opleidingsbudget), de verschuiving van nachtdiensten naar de dag en andere
onderwerpen om jullie werk gezond te houden. Daarnaast heeft jouw werkgever een
flinke stap gezet in het pensioendossier. Waarbij het uitgangspunt was en blijft, dat de
pensioenregeling zoveel mogelijk overeenkomt met de huidige regeling.
Afgelopen dinsdag heeft er een ledenbijeenkomst plaatsgevonden om het
principeakkoord te bespreken en dit tevens ter stemming voor te leggen. Een grote
meerderheid van de mensen heeft ingestemd met het principeakkoord. Dat betekent
dat de cao- en pensioenregeling rond zijn. In de bijlage treffen jullie de definitieve
teksten aan.
De komende tijd zal in het teken staan van het onderzoek en adviestraject, t.a.v. de
volgende onderwerpen: duurzame inzetbaarheid, generatiepact en salarissysteem. Eind
augustus moeten er een aantal bevindingen liggen, waar wij met elkaar een plan van
aanpak voor maken. Wij willen jou de komende tijd daar nauw op aansluiten. Want ook
daarin bepaal jij als werknemer wat belangrijk en acceptabel is!
Zie in de bijlage de definitieve tekst van het principe akkoord.
Voor nu wensen wij jou en je familie hele prettige feestdagen en een goed 2019!
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