Geen witte rook uit cao schoorsteen AirProducts.
Onderhandelingen verlopen moeizaam.

Onderhandelingen verlopen moeizaam. We hadden afgelopen woensdag graag tot
overeenstemming met werkgever willen komen over een nieuwe cao, maar dat is helaas niet
gelukt. Onderstaand treffen jullie een tussenstand aan van aanbod en vraag van vakbonden en
werkgever. Werkgever heeft aangegeven terug te gaan naar haar achterban en voor
maandagmorgen 23 september staat het laatste overleg gepland.
Onderhandelingen tot nu toe:
Vakbonden
Cao looptijd 18 maanden
Loonontwikkeling
3,25% per 1-6-2019
1,6% per 1-6-2020
Winstuitkering
Verlenging SP tot datum nog nader te bepalen
Seniorenregeling aanpassen aan AOW leeftijd
Aanpassen overwerkregeling en vergoeding
Artikel 7.9.2 en 7.9.3.
Vakantietoeslag berekenen over het totale
jaarsalaris inclusief overwerk en toeslagen
Mogelijkheid intrekken tijd voor tijd 48 uur van
tevoren – schrappen
Dag van de arbeid – ingetrokken
WGA premie huidige afspraak ongewijzigd
voortzetten
Vakbondscontributie – bestaande afspraken
continueren
Voortzetten AWVN regeling
Beloningsratio opnemen – ingetrokken
Verhoging tegemoetkoming ziektekosten
verzekering met 10 euro bruto

Werkgever
Cao looptijd 18 maanden
Loonontwikkeling
3% per 1-6-2019
1,2% per 1-6-2020
Winstuitkering niet bespreekbaar
Verlenging SP tot 31-12-2020
Seniorenregeling wordt voor de duur van de
cao aangepast, behoudt 28 uur tot AOW leeftijd
Huidige afspraken blijven gehandhaafd
Aanpassing vakantietoeslag niet akkoord
Werkgever vraagt zich af hoe vaak dit
voorkomt, sporadisch – niet akkoord
akkoord
akkoord
akkoord
tegemoetkoming verhogen met 5 euro bruto

Er volgt een onderzoek omtrent Duurzame Inzetbaarheid. Hiervoor wordt een extern bureau
aangetrokken. Dit is nog een afspraak uit de vorige cao. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen er
aanbevelingen worden gedaan aan cao partijen.
Kaderleden gezocht:
In het voorjaar 2019 heb ik de volgende oproep gedaan bij de leden.
Helaas heeft nog niemand hierop gereageerd!

Hierbij herhaal ik dan nog maar eens de oproep in het belang van jouw
arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij AirProducts!!
“Het zal jou de laatste jaren niet ontgaan zijn maar overeenstemming bereiken over een acceptabel
pakket arbeidsvoorwaarden en/ of pensioenregeling is geen vanzelfsprekendheid.
Veel tijd, moeite en volharding is er voor nodig om een goed resultaat te bereiken.
Dat kan alleen met ondersteuning van leden en actief betrokken leden.
Juist zij weten als geen ander wat er speelt binnen de organisatie en weten wat leden en collega
werknemers wensen ten aanzien van hun arbeidsvoorwaarden.
Juist zij zijn zeer goed in staat om samen met hun vakbondsbestuurder de strategie en inzet te
bepalen voor komende onderhandelingen.
De afgelopen jaren heeft Raymond Den Hollander namens de CNV leden in de Botlek deel genomen
aan het overleg met jullie werkgever.
Helaas hebben we de afgelopen jaren geen CNV delegatielid gehad uit de vestiging in Halfweg.
Raymond had al eerder aangegeven om na afloop van de laatste cao onderhandelingen zijn positie
graag te willen overgeven aan een ander CNV lid uit de vestiging Botlek.
Dit betekent dat er momenteel een tweetal vacatures in de CNV delegatie zijn ontstaan!
Ik ben dus op zoek naar een tweetal CNV leden ( 1 vanuit de Botlek en 1 vanuit Halfweg) die willen
deelnemen in de CNV delegatie voor zowel het periodiek overleg als wel de cao onderhandelingen.”.
Mag ik op jou rekenen?
Ik zie de aanmeldingen voor deelname graag tegemoet via mijn mailadres:
a.huizinga@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen viert 125-jarig bestaan.
In 2019 bestaat CNV Vakmensen maar liefst 125 jaar.
Dat vieren we een jaar lang met interessante bijeenkomsten, leuke activiteiten en feestelijke
aanbiedingen 1250 euro voor goed doel.
Vanaf 1 januari loopt er een speciale lid-werft-lid actie waarbij je voor ieder nieuw lid dat je
aanbrengt twee cadeaubonnen van 25 euro van ons krijgt. 10 ledenwervers krijgen bovendien een
bedrag van 1250 euro dat ze mogen weggeven aan een vereniging, stichting of goed doel van hun
eigen keuze.
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