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Aviko-maatregelen tegen dalende omzet
Werknemers van Aviko hebben op vrijdag 24 april een e-mail ontvangen van CEO Chris Deen over
de situatie bij Aviko en de maatregelen die Aviko wil nemen om de dalende omzet financieel op te
vangen.
Er was veel onduidelijkheid over de brief en de maatregelen. De onduidelijkheid werd veroorzaakt
door het feit dat de brief voor Aviko Internationaal opgesteld was. In de verschillende landen waar
Aviko zit, bestaat er een verschil in regelgeving omtrent overheidssteun.
Afgelopen woensdag is er een gesprek geweest met de directie van Aviko, FNV en CNV
Vakmensen. De directie heeft e.e.a. toegelicht en vakbonden gevraagd af te zien van de
afgesproken loonsverhoging van 2,5% per 1 mei 2020.
In het gesprek hebben vakbonden gesproken over een eventueel uitstel van de loonsverhoging per
1 mei waarbij na een periode van een paar maanden wederom gekeken wordt hoe de economie
(met name de horeca) zich ontwikkeld. Bij een positieve ontwikkeling kan de periodieke verhoging
met terugwerkende kracht uitbetaald worden. Wij hopen natuurlijk dat de resultaten van Aviko
weer de goede kant op gaan.
Afgesproken is dat er een nadere financiële onderbouwing vanuit Aviko volgt dat wij zullen
bekijken. Vervolgens bekijken de vakbonden wat we verder zullen doen. Vanzelfsprekend geldt dat
leden hierin het laatste woord hebben.
In eerste instantie wordt er door de deskundigen van CNV Vakmensen en FNV gekeken naar de
cijfers van het bedrijf. Op grond daarvan beslissen de afzonderlijke bonden of het voorstel
voorgelegd mag worden aan de leden. De leden beslissen over het voorstel.
Tenslotte: wij begrijpen dat er zorgen zijn over het uitbetalen van het vakantiegeld. De directie
heeft aangegeven dat deze gewoon wordt uitbetaald.
Hebben jullie vragen, dan kun je bij ons terecht.
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