STAKINGSOPROEP
Woensdag 4 september 2019

24
UUR

Voor een goede cao Metaal & Techniek
CNV Vakmensen en FNV Metaal roepen alle werknemers in de Metaal & Techniek
(kleinmetaal) op om op 4 september het werk voor 24 uur neer te leggen. Daarmee maken we
de werkgevers duidelijk dat het ons ernst is, dat die goede cao er moet komen!

WAAROM STAKEN WE?
We staken niet omdat we het leuk vinden. Dat doen we omdat de overleggen voor een
nieuwe cao Metaal & Techniek nergens toe hebben geleid. Want werkgevers willen niet
eerlijk delen, ook al gaat het goed in de sector en is er een groot tekort aan vakmensen.
Als praten en onderhandelen niet werkt, gaan we over tot staken. Doe mee!

STAKINGSINSCHRIJVING
Wanneer: Woensdag 4 september
Tijd:
Van 07.00 uur tot 09.00 uur
Programma van 08.00 uur tot 08.30 uur
Met sprekers en een quiz. De koffie/thee en broodjes staan klaar.
Waar:
Het Meulengat, Elisabethlaan 49 in Sluiskil
Wie:
Alle werknemers in de Metaal & Techniek (kleinmetaal) in de regio
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland
De staking begint met de eventuele nachtdienst voorafgaand aan de
stakingsinschrijving.
Bij meer dan 25 stakers per bedrijf is bij FNV Metaal busvervoer aan te vragen.
Vertrekplaats in overleg met kaderleden bepaald.
Aanvraag bus uiterlijk 2 september om 12.00 uur: 088 - 368 0 274 |
metaalrotterdam@fnv.nl

WAAR STAAN WE?
Onderwerp

Vakbonden

Werkgevers

Loonsverhoging

5% per 12 maanden

3% per 12 maanden

Jeugdlonen

Beloning van jongeren
op basis van functie en
werkervaring

Jongeren krijgen jeugdloon

VPL-premie
(premie
voor
vroegpensioen en
levensloop)

Deze premie is keihard
nodig om tot een nieuwe
pensioenregeling in de
Metaal & Techniek te
komen

Geen enkele garantie
dat werkgevers bereid
zijn deze premie te
blijven betalen

Generatiepact

Generatiepact wordt een
recht voor de werknemer

Generatiepact blijft
een pilot, geen recht
voor de werknemer

Seniorendagen

Geen verslechteringen

Seniorendagen vanaf
56 jaar i.p.v. vanaf 53 jaar

Vaste contracten

Uitzendkrachten
krijgen na 9 maanden
een vast contract bij
een structurele baan

Geen harde toezegging,
alleen een intentie om
3000 uitzendkrachten
een vast contract te
bieden

STAKEN DOE JE SAMEN. DOE MEE!
We worden helaas weer met de neus op de feiten gedrukt: een goede cao krijg je niet
cadeau. Die bereik je alleen als je samen een blok vormt. Want samen sta je sterk! In
Nederland is er een recht op staken en dat is niet voor niets. In het hele land vinden
stakingen plaats voor een fatsoenlijke cao Metaal & Techniek. Wij melden vooraf aan de
werkgevers dat er gestaakt wordt. Het is niet verplicht om zelf te melden dat je staakt,
maar het mag uiteraard wel. Als lid van een vakbond krijg je een stakingsuitkering. Neem
je lidmaatschapspas dus mee (en je IBAN-nummer).
Als je voor of op 4 september lid wordt, ontvang je een stakingsuitkering. Nog geen lid?
Bezoek onze website cnvvakmensen.nl/lidworden

VRAGEN? BEL OF MAIL HET ACTIECENTRUM
CNV Vakmensen: 030-751 1450 | actie@cnvvakmensen.nl
FNV Metaal: 088-368 0274 | metaalrotterdam@fnv.nl

