14 mei 2019

Geachte bestuurder / beste ….…,
De cao Woondiensten is op 31 december 2018 verlopen. Er is door vakbonden en Aedes onderhandeld over een
nieuwe cao. De onderhandelingen zijn opgeschort.
Er lag op dat moment het volgende voorstel van de vakbonden:
3% structureel per 1 april 2019, 0,75% structureel per 1 november 2019, 2% structureel per 1 april 2020.
Tijdens de onderhandelingsronde op 20 maart kwam Aedes met een eindbod:
3% structureel per 1 januari 2019, 0,5% eenmalig per 1 juli 2019, 1% structureel per 1 januari 2020 en 0,25%
eenmalig per 1 april 2020.
Het is in onze ogen erg teleurstellend en niet verantwoord dat de onderhandelingen zijn opgeschort. De medewerkers
in de sector verdienen dat ook niet want de feiten zijn:







dat werkgevers consequent het bericht afgeven dat het heel goed gaat in de sector.
dat werkgevers vol lof zijn over de inzet en inspanningen van de medewerkers.
dat de druk op de werknemers ten gevolge van het steeds maar weer korten op de formatie is toegenomen.
dat de druk op de medewerkers ook ten gevolge van de veranderende samenleving flink is toegenomen.
dat de economie draait als nooit te voren.
dat het steeds meer moeite kost om goed personeel te krijgen.

De Ondernemingsraad stelt dat alle werknemers van Stadgenoot recht hebben op een solide cao die tenminste
uitgaat van koopkracht behoud en van structurele aanpassing van de salarissen. Dus geen eenmalige uitkeringen,
maar een aanpassing van de salarissen die doorwerkt in de pensioenen van de medewerkers.
Als Aedes verwacht dat de medewerkers instemmen met hun eindbod en dat er in de sector geen behoefte bestaat
om opnieuw ‘de barricaden op’ te gaan, hebben zij het mis. Uit de organisatie, onze contacten met andere corporaties
én de sector komen namelijk andere signalen; men is niet tevreden met het eindbod van Aedes.
Met het stempel ‘eindbod’ gooit Aedes de deur op slot. Zoals eerder benoemd is er onvrede waardoor er gebroed
wordt op stevige acties. De OR is geen voorstander van stakingen of werkonderbrekingen en daarom doen wij een
beroep op je.
………, we roepen je op jouw positie te gebruiken om invloed uit te oefenen op Aedes om de onderhandelingen vlot
te trekken teneinde tot een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat te komen.
Wij vragen het personeel om ons te steunen in deze actie. Een zelfde oproep zal richting de Amsterdamse collega’s
en woningcorporaties in het land gaan zodat deze actie landelijk uitgerold kan worden.
Graag ontvangt de OR uiterlijk donderdag 16 mei aanstaande een reactie op ons verzoek.

Namens de OR van Stadgenoot

