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Geachte heer Slagt,
De tender van KLM voor de Hard FM activiteiten heeft de werkzaamheden toegekend aan het
consortium bestaande uit Engie, Structon Worksphere en Croonwolter&dros.
Helaas ontbrak hierbij een afspraak over de werknemers die deze activiteiten uitvoeren.
In de tussentijd tussen de toekenning van de tender (19 november 2019) en nu, is ook geen
oplossing gekomen met betrekking tot de situatie van de betrokken werknemers. Sterker nog, er
is een sociaal conflict ontstaan, dat geleid heeft tot protestmanifestaties en werkonderbrekingen.
Aangezien de tijd gaat dringen en de werknemers steeds meer in onzekerheid komen, en ter
voorkoming van een verder escalerend conflict, stellen wij voor dat een mediator wordt
aangesteld die als opdracht krijgt een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te creëren.
Wij doen dit voorstel mede omdat een constructie met drie partijen met ongelijke belangen en
belangenbehartigers van werknemers (vakbonden) die niet aan de onderlinge gesprekken
deelnemen, het niet in zich heeft om tot oplossingen te komen.
De tijd dringt. Wij stellen daarom voor om voor de mediation iemand te vragen uit de geledingen
van de AWVN. Dit ongebruikelijke voorstel doen wij om discussies, over degene die de mediation
op zich zou moeten nemen, te voorkomen. In de veronderstelling dat werkgevers geen bezwaar
zullen hebben tegen een mediator uit de eigen gelederen.
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Wij verzoeken u te reageren uiterlijk maandag 10 februari 2020 om 11.00 uur.
FNV en CNV organiseren op maandag a.s. een ledenbijeenkomst om de voortgang in dit conflict te
bespreken.
Met vriendelijke groeten,
i/o

J. van den Brink
bestuurder FNV

M. Wallaard
bestuurder CNV Vakmensen

