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-Geachte heren Lemmen en Ooijen,
Namens CNV Vakmensen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij ontvangen signalen van onze leden, werkzaam bij Strukton Worksphere, dat zij
met een beroep op solidariteit een bijdrage moeten leveren, dan wel gevraagd wordt
om een bijdrage te leveren. Wij worden zowel benaderd door leden vallende onder
de cao Metaal & Techniek als door leden vallende onder de cao Bouw & Infra.
Het zijn op dit moment maatschappelijk en economisch ongewisse tijden. Het
Coronavirus en de beperkende maatregelen bezorgen bedrijven en werknemers
veel hoofdbrekens:

-

Komt de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in gevaar?
Welke veiligheidsmaatregelen moeten er getroffen worden?
Hoe staat het bedrijf er nu economisch voor?
Wat zijn de gevolgen op langere termijn?
Hoe lang gaat het duren?
Biedt het noodpakket van de overheid voldoende soelaas?

Strukton Worksphere is niet het eerste bedrijf, dat een beroep doet op de
solidariteit van de medewerkers.

Echter, CNV Vakmensen vindt, zolang het antwoord op bovenstaande vragen
onzeker is, een beroep van de directie op de solidariteit van de medewerkers
voorbarig. De noodzaak van maatregelen moet aangetoond zijn. Als er maatregelen
noodzakelijk zijn, dient er sprake te zijn van een totaalpakket. Gaarne vernemen we
van u welke maatregelen de directie nog meer neemt? Een overzicht in het totaal
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aan maatregelen is noodzakelijk. Daarnaast leeft de vraag onder het personeel of de
directie zelf ook bereid is om een stap terug te doen. Bovendien moet helder zijn wat
de effectiviteit van de maatregelen is.
CNV Vakmensen verzoekt u derhalve om de solidariteitsregeling in te trekken, en de
uitvraag onder de individuele medewerkers als niet gedaan te beschouwen.
Medewerkers Metaal & Techniek
Strukton Worksphere doet een beroep op een bedrijfseigen regeling voor
solidariteitsdagen voor de cao Metaal & Techniek-medewerkers. Met een beroep op
deze regeling zijn er al verlofuren bij het personeel ingetrokken.
De solidariteitsregeling is in het verleden met de ondernemingsraad voor de
medewerkers Metaal & Techniek overeengekomen. De regeling vond haar grondslag
in de cao MT (2009-2011) in de bepaling over de crisisbestrijdingsdagen. De
solidariteitsregeling is door de directie en ondernemingsraad voor de medewerkers
Metaal & Techniek in maart 2020 nieuw leven ingeblazen. Echter, in de huidige cao
ontbreekt de grondslag voor een dergelijke regeling. Met andere woorden: de
regeling is in strijd met de cao Metaal & Techniek en derhalve niet rechtsgeldig.
CNV Vakmensen verzoekt u om de solidariteitsregeling in te trekken en de reeds
ingetrokken verlofuren terug te boeken.
Medewerkers Bouw & Infra
De directie van Strukton Worksphere heeft aan haar medewerkers, vallende onder
de cao Bouw en Infra gevraagd om individueel deel te nemen aan de
solidariteitsregeling en om verlofdagen in te leveren.
CNV Vakmensen heeft haar leden dringend geadviseerd om het verzoek af te
keuren. Aan u verzoeken wij om de vraag in te trekken.
Strukton Worksphere heeft aan de medewerkers gevraagd om op vrijwillige basis
deel te nemen aan de solidariteitsregeling. Op vrijwillige basis; de keus om mee te
doen is aan de medewerker. Strukton Worksphere kan ook niet anders. Immers, de
verlofdagen zijn van de medewerker. Daar kan een werkgever niet vrij over
beschikken op het moment, dat het hem goed uitkomt.
Gedwongen verlof is niet aan de orde.
CNV Vakmensen heeft heer leden geadviseerd om op dit moment niet mee te
werken aan het op vrijwillige basis inleveren van verlof. Verlof is een
arbeidsvoorwaarde. Verlofdagen heb je zelf hard nodig om rust te nemen op het
moment, dat je er zelf voor kiest.
Er zijn op dit moment nog veel vragen onbeantwoord. Op tal van punten zal er
eerst duidelijkheid moeten zijn, alvorens een bijdrage van het personeel gevraagd
kan worden.

Kortom
CNV Vakmensen vindt de ingeslagen route door de directie prematuur.
CNV Vakmensen verzoekt u om de solidariteitsregeling in te trekken en de uitvraag
onder de individuele medewerkers als niet gedaan te beschouwen. Daarnaast
verzoeken wij u de reeds ingetrokken verlofuren weer naar betrokken medewerkers
terug te boeken.
Gaarne ontvangen wij een bevestiging, dat u aan ons verzoek voldoet.
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Mochten wij een dergelijke bevestiging niet ontvangen, dan zullen wij ons met onze
leden beraden over de vervolgstappen.
In afwachting van uw reactie, tekenen wij,
met vriendelijke groeten,
namens CNV Vakmensen,

Henk Jongsma
Vakbondsbestuurder
E: h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M: 06-22383073

Robbim Heins
Vakbondsbestuurder
E: r.heins@cnvvakmensen.nl
M: 06-51601987

