Kom ook naar één van de digitale ledenraadplegingen op 16 april a.s.
Bonden houden ruggespraak met achterban: gebruik onderstaande link om in te loggen
Eerder spraken de drie gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en De Unie hun zorg uit over het verloop van de
cao-onderhandelingen. Kemira wil de seniorenregeling zoals deze nu wordt uitgevoerd flink versoberen en
dat tegen de achtergrond dat de AOW-leeftijd de komende jaren verder stijgt, baart ons flinke zorgen. Verder
is er op onze overige voorstellen weinig voortgang gemaakt. Wij willen hier graag met jou over doorpraten.
Lees hieronder hoe je kunt deelnemen.

Neem deel op 16 april a.s. aan één van de online sessies
De vakorganisaties zijn benieuwd naar jullie mening en horen graag wat onze achterban vindt van het verloop
van de gesprekken. Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan één van de online bijeenkomsten op 16 april.
Voor deelname heb je een computer/telefoon nodig en een internetverbinding. Heb je weinig of geen
ervaring met Teams? Klik dan op dit linkje, hier vind je een korte uitleg over het gebruik van teams.
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-teams-vergadering-078e9868-f1aa-44148bb9-ee88e9236ee4?utm_source=emark&utm_medium=email&utm_campaign=deleted.
Dit is de link voor de sessie van 11:00- 12:00 uur:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Dit is de link voor de sessie van 16:00- 17:00 uur:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Heel graag tot ziens bij één van beide bijeenkomsten.

Vervolgoverleg op 22 april a.s. 2021 en twee digitale achterbanraadplegingen 16 april
Het eerste volgende overleg staat gepland op 22 april 2021. Wij hopen dan een scherp loonbod te krijgen en
voortgang te kunnen boeken. We houden je op de hoogte van het vervolg.

Met vriendelijke groeten,

Willem Groenendijk, Jan Jaap Maarsen en Iris van der Veen,
kaderleden en bestuurder FNV Procesindustrie
Corina Hensen, bestuurder CNV Vakmensen
Paul Leen, Dennis Herrewijnen en John Kapteijn,
kaderleden en bestuurder De Unie

Heb je vragen of opmerkingen? Spreek gerust één van de kaderleden aan
of mail voor FNV: iris.vanderveen@fnv.nl , CNV: c.hensen@cnvvakmensen.nl of De Unie:
John.kapteijn@unie.nl

