Uitnodiging digitale ledenraadpleging DLF 3 november 2020
De cao DLF is inmiddels verlopen per 1 juli 2020. Door het Coronavirus, de RIVM richtlijnen en
maatregelen van de Nederlandse overheid zijn DLF en de vakorganisaties niet eerder gestart met
nieuwe cao onderhandelingen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er meer bekend
wat de gevolgen van de Coronacrisis voor de bedrijfsvoering en resultaten van DLF zijn. De cao
partijen staan open om binnenkort te onderhandelen over een nieuwe cao, met 1-7-2020 als
ingangsdatum.
Input voorstellen nieuwe cao
Voordat de onderhandelingen van start gaan, houden wij altijd een gezamenlijke ledenraadpleging,
zodat de leden hun input kunnen delen met de bestuurders van de vakorganisaties. Deze
ledenraadpleging zal dit keer niet fysiek kunnen plaatsvinden. Daarom nodigen wij jullie uit voor een
digitale ledenraadpleging via MS Teams.
Voorstel van DLF over een thuiswerkvergoeding
Jullie werkgever heeft een voorstel over een thuiswerkvergoeding opgesteld. Omdat het verplicht
thuiswerken wordt verlengd naar aanleiding van de verscherpte maatregelen en in de toekomst
vrijwillig thuiswerken mogelijk wordt gemaakt, wil DLF graag een thuiswerkvergoeding afspreken en
dit vastleggen in de cao. In de bijlage is het voorstel van DLF na te lezen. Tijdens de digitale
ledenraadpleging op 3 november zal dit voorstel met jullie besproken worden. Tot en met 6
november kunnen jullie schriftelijk reageren als jullie bezwaar hebben tegen het invoeren van deze
thuiswerkvergoeding.
De digitale ledenraadpleging wordt gehouden op:
Dinsdag 3 november 2020
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 20.30 uur toelichting over thuiswerkvergoeding
Inloggen kan via deze link:

Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering
Als je niet bij deze online ledenraadpleging kan zijn, kun je jouw input telefonisch of via de e-mail
doorgeven aan een van onderstaande bestuurders. De FNV leden kunnen zich richten tot Nuri Alders,
aangezien hij Sander tijdelijk vervangt. We hopen uiteraard iedereen te zien tijdens de digitale
ledenraadpleging.
Namens de gezamenlijke vakorganisaties,

CNV Vakmensen
Diana Kraan
d.kraan@cnvvakmensen.nl
06-22389584
Kaderlid Bouke Nieuwenhuijse

RMU Werknemers
Melanie Blonk
mblonk@rmu.nu
06-13154038

FNV
Sander Martins
sander.martins@fnv.nl
06-51495330
Nuri Alders
nuri.alders@fnv.nl
06-55282617
Kaderlid Nel de Winter

