Aan:
Blue Amigo
t.a.v. dhr V. Romijn
Merwedeweg 1
3336LG Zwijndrecht
Datum: 12 mei 2022
Betreft: Aankondiging ledenraadpleging die kan overgaan tot een ¾ vergadering
Geachte heer Romijn,
Op 31 december 2021 eindigde de collectieve arbeidsovereenkomst Aquabus.
Wij hebben de afgelopen periode herhaaldelijk met u overleg gevoerd om te komen tot het afsluiten van een
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (hierna te noemen: “de cao”).
Deze overleggen hebben plaatsgevonden op 6 januari 2022, 20 januari 2022, 9 februari 2022, 10 maart 2022 en
12 april 2022. Wij hebben tijdens de gevoerde overleggen getracht om met u tot algehele overeenstemming te
komen. Dat is echter niet gelukt.
Uw eindbod is bij onze leden in stemming gebracht. Wij berichten u hierbij dat onze leden niet met het door u
geboden eindbod hebben ingestemd. De voornaamste redenen dat onze leden uw uitgebrachte eindbod
hebben afgewezen zijn:
-

Loonsverhoging van 2,54%: de CNV leden vinden uw bod van 2,54% niet acceptabel gezien de
zwaardere arbeidsomstandigheden, de hoge werkdruk door de zwaardere roosters en de hoogte van
de huidige inflatie.

-

Geen verhoging van diverse vergoedingen, zoals ORT, EHBO en BHV, maaltijden en koffiegeld.

-

Nog geen concrete uitwerking en afspraken over plus- en minuren systeem voor reservediensten en
verlofopname.

Daarnaast hebben onze leden eveneens aangegeven ontevreden te zijn over de huidige
arbeidsomstandigheden bij Blue Amigo. Op de hoge werkdruk door zwaardere roosters, het tekort aan
personeel en zwaardere arbeidsomstandigheden moet op korte termijn verbetering aangebracht worden. De
communicatie vanuit Blue Amigo richting het personeel dient per direct verbeterd te worden door sneller en
regelmatiger het personeel te informeren en te reageren op vragen en probleemvraagstukken. Er moet meer
en sneller duidelijkheid komen over de roosters.
Wij willen u graag nog een keer de mogelijkheid bieden om alsnog met ons tot een akkoord te komen. Indien u
blijft vasthouden aan uw standpunt en het reeds door u uitgebrachte eindbod, zullen wij deze nogmaals
bespreken met onze leden tijdens de ledenvergadering die plaatsvindt op donderdag 19 mei 2022. Als blijkt dat
het standpunt van onze leden ongewijzigd is, zal deze ledenvergadering de vorm van een ¾ vergadering
aannemen. Dit is een statutaire vergadering waarin gestemd wordt over de actiebereidheid onder onze leden.
U dient er dan dus rekening mee te houden dat collectieve acties niet uitgesloten worden.
Wij hebben echter nog steeds de hoop dat het zover niet hoeft te komen.
Met vriendelijke groet,
Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen

