Jullie boodschap is begrepen
Beste mensen,
De 10 ledenvergaderingen zitten erop! Wat een prachtige opkomst! We hebben met elkaar een
duidelijk statement gemaakt naar de directie van DSM als het gaat over wat wij vinden van het
voorstel betreffende een cao 2.0: #nietmijncao!
Dit toont eens temeer aan dat eendracht macht maakt en dat als het spannend wordt het onnoemlijk
belangrijk is om elkaar vast te houden en een eenduidig standpunt te bepalen.
De boodschap is - naar het zich laat aanzien - duidelijk overgekomen bij DSM.
Het voorstel van DSM om verder te praten over de cao 2.0 gaat van tafel. Zoals ons is medegedeeld
heeft DSM ingezien dat haar voorstel niet goed is gevallen bij haar werknemers; er is onvoldoende
draagvlak. DSM staakt dan ook haar voorgenomen campagne om het voorstel te promoten via
filmpjes, bijeenkomsten, een website en emailadres.
Op 19 april a.s. gaan partijen opnieuw aan tafel. De bonden zetten (met een duidelijk mandaat van
de achterban) voor 2017 in op verlening van de huidige DSM cao met een aantal te onderhandelen
punten (de zogenaamde “korte klap cao”), zoals vervat in onze voorstellenbrieven.
Voor 2018 zal er door DSM een intentieverklaring aan de bonden gevraagd worden. Zij verzoekt de
bonden om mee te werken aan vereenvoudiging, vernieuwing en verbetering van de huidige cao. Dit
is tijdens onze ledenvergaderingen al even genoemd. De bonden staan niet afwijzend tegenover
‘modernisering’, echter zij pleiten voor temporisering en zorgvuldigheid, waarbij eveneens onze
achterban duidelijk betrokken wordt. Deze intentieverklaring zal een onderdeel zijn van het te sluiten
akkoord over de cao 2017 en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden.
Wij zetten in op een voortvarende bijeenkomst op 19 april, met als doel er met elkaar die dag uit te
komen met een goed resultaat, zodat er spoedig een nieuwe cao geldt voor de medewerkers van
DSM. Tenslotte heeft het onderhandelingsproces - wat ons betreft - al genoeg vertraging opgeleverd.
Uiteraard stellen wij jullie van de uitkomsten zo spoedig mogelijk op de hoogte!
De rest van dit jaar zal in gezamenlijkheid gewerkt gaan worden aan mogelijke
vernieuwingsvoorstellen. Dit kan op punten stevige ideologische en principiële discussies opleveren
die wij niet uit de weg zullen gaan. Daarbij is het van belang dat wij laten zien, zoals bij de afgelopen
ledenvergaderingen, dat wij een stevige achterban vertegenwoordigen.
En die kan wat ons betreft niet groot genoeg zijn. Daarom verzoeken we jullie om je collega’s die nog
niet zijn aangesloten bij één van onze verenigingen om hen op het belang van het lidmaatschap te
wijzen.

Wij kunnen alle steun gebruiken in de discussies over de reikwijdte van modernisering van de cao.
Zeker omdat er voor 2018 belangrijke punten op de agenda staan, zoals het sluiten van een nieuw
werkbegeleidingsplan / sociaal plan en de evaluatie van de pensioenregeling.
Voor nu: hartelijk dank voor jullie inzet en opkomst! SAMEN STERK!

Met vriendelijke groeten,
Ingrid van Pinxteren
Ron Smeets
Suat Koetloe
Casper Vaandrager
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