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Beste collega’s in de kantoordiensten,
Hierbij roepen wij alle kantoordienstmedewerkers op om woensdag 17 juni te gaan staken. Ook
gaan we tijdens een manifestatie een extra statement maken als kantoorpersoneel. Coronaproof en dus volgens de richtlijnen van het RIVM.
Vanaf woensdag 10 juni zijn er stakingsacties binnen productie en onderhoud. Hoogste tijd dat
wij als kantoorpersoneel ook in actie komen en een dag het werk gaan neerleggen: woensdag
17 juni is het zo ver.
Werkenden in de kantoordienst kunnen en moeten een bijdrage leveren aan de acties. Dit
is nu keihard nodig voor het behoud van ons bedrijf en werkgelegenheid!
Ook al werk je nu thuis, kom op woensdag 17 juni je inschrijven als staker en neem deel
aan de manifestatie op het terrein bij de FC Velsen Noord. Laat jezelf zien!
Er zijn meer dan genoeg redenen om je onvrede en verontrusting te gaan uiten, en te laten
blijken aan de leiding van ons mooie bedrijf dat het genoeg is en dat de maat vol is.








Geen gedwongen ontslagen en mega personeelsreducties enkel en alleen om op de
loonkosten te besparen.
Verleng nou gewoon het Werkgelegenheidspact - onze werkgelegenheidsgarantie - en stem
ook in met verlenging van het Generatiepact.
IJmuiden moet weer zeggenschap krijgen over IJmuiden. Het bedrijf is het waard en heeft in
het verleden bewezen juist daardoor goed te kunnen presteren.
Geen integratie van TSN en TSUK. Dat is geen oplossing, maar creëert alleen maar
problemen.
Maak een goed en echt duurzaam toekomstplan voor ons bedrijf in IJmuiden. Dit is allemaal
enorm belangrijk voor het behoud van dit bedrijf, en het behoud van ook jouw baan.
Binnen de kantoorfuncties staan ruim 400 banen op de nominatie geschrapt te gaan
worden. Onacceptabel.
Stop ook met het uitbesteden. Zeker voor de kantoorafdelingen zal dit leiden tot uitholling
van expertise en slagkracht.

Ook geen voorbereidende stappen doen om afdelingen ‘uitbestedingsklaar’ te gaan maken. Kijk
wat er met de IT gebeurd is. Neem het plan om een afdeling Business Services op te gaan
zetten, een geheel van “back offices” waarin veel diverse werkzaamheden in ondergebracht
kunnen worden. We laten het ons toch niet gebeuren dat afdelingen zoals Finance, Inkoop, HR,
PTC, Supply Chain, Sales & Marketing etc. uitbesteed gaan worden? Deze Business Services
worden zo hapklare brokken om op korte, of langere, termijn uitbesteed te worden. Daarmee
wordt werkgelegenheid hier vernietigd, worden de functies zelf uitgehold, en is er sprake van
afbraak van de geïntegreerde site hier in IJmuiden.
Samen voeren we de strijd voor het behoud van onze werkgelegenheid en een gezonde en
duurzame toekomst voor ons staalbedrijf in Nederland.
Het is van groot belang dat ook het kantoorpersoneel in actie komt!
Ook al zal in de meeste gevallen de productie daardoor niet stilvallen.

Meld je op woensdag 17 juni aan als staker
We rekenen juist ook op veel mensen die nu thuis werken.
Deze staking met de manifestatie is een mooie gelegenheid om op te komen voor je eigen baan
en om weer eens de deur uit te gaan!
Hierbij link naar folder “wij gaan staken”. Daarin kun je alles lezen wat belangrijk is.
Mocht je nog geen FNV of CNV lid zijn, dan kun je je ter plekke als lid inschrijven.
Plaats van inschrijving is in het FNV Actiecentrum (zie verderop voor adres en situatieschets).

Manifestatie terrein FC Velsen Noord
Onze staking en onze zichtbaarheid gaan we middels een ludieke actie onderstrepen:

Manifestatie op het terrein FC Velsen Noord
Let wel, we doen dit veilig en conform RIVM- richtlijnen; houdt 1,5 m afstand.
Tijdens deze manifestatie met muziek maken we onszelf zichtbaar én gaan we onze eisen op
ludieke wijze gezamenlijk onderstrepen.
Sprekers: Roel Berghuis (FNV bestuurder) en Frits van Wieringen (COR voorzitter)

Kom om 9:30 uur naar terrein van FC Velsen Noord
(aangegeven op de situatie schets, op loopafstand van het actiecentrum)
Er zullen mondkapjes uitgedeeld worden, zodat we ons goed aan de RIVM-richtlijnen kunnen
blijven houden, ook bij het ludieke deel van de actie.

We rekenen op jouw komst
Het is nu of nooit
Handen af van IJmuiden
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