DATUM:

KENMERK:

26 juni 2020

M2006 1583 PV/ij

VOLGNUMMER:

Evaluatie Sociaal Plan Woonkracht10
Normaal gesproken, zonder corona, zouden we binnenkort - samen met de
ondernemingsraad Woonkracht10 - een werknemersbijeenkomst beleggen. Helaas
leven we momenteel niet in normale tijden. De wereld staat echter niet stil en ook bij
Woonkracht10 gaat alles zoveel mogelijk door.
In het kader daarvan heeft de directie contact opgenomen met de vakbonden. Bij het
afgesloten sociaal plan nu 3 jaar geleden, zijn er afspraken gemaakt dat er vóór de
afloop ervan een evaluatie zou volgen. Dat hebben wij via Microsoft Teams gedaan
zoals op dit moment vrijwel normaal wordt.
Evaluatie met OR en directie
Wij als bestuurders van CNV Vakmensen en FNV hebben na een vooroverleg met jullie
ondernemingsraad en samen met de OR en directie het sociaal plan geëvalueerd.
We hebben begrepen dat het plan gebracht heeft waarvoor het bedoeld was: rust voor
de werknemers van Woonkracht10, duidelijkheid wat betreft de organisatie, je baan,
opleiding etc.
We hebben ook begrepen dat van een organisatie met toch wel onrust, Woonkracht10
is gegroeid naar een bedrijf met een veilig klimaat en een grote werknemerstevredenheid. Dat is erg positief om te horen.
Laat het ons weten
Onder normale omstandigheden hadden wij aansluitend aan de evaluatie samen met
de OR, overlegd met werknemers. Dat gaat nu niet. Vanuit de directie en OR worden
alle werknemers benaderd. Als vakbonden doen we dat nu schriftelijk.
Het nu nog lopende sociaal plan loopt af op de afgesproken einddatum.
Verder vindt er voortaan 2 keer per jaar tussen de vakbonden en de directie en
ondernemingsraad een periodiek overleg plaats en zullen we, als dat ooit weer nodig
zou zijn, een nieuw sociaal plan afsluiten.
We kunnen ons voorstellen dat jullie opmerkingen of vragen hebben. Stuur ons
daarom een e-mail met jouw vragen en opmerkingen.. We hebben de afspraak
gemaakt dat we in november 2020 weer een gezamenlijk overleg hebben om de
contacten kort te houden.
Cao-onderhandelingen binnenkort
Verder beginnen binnenkort de cao-onderhandelingen voor jullie cao en ook daarvoor
is, net as bij een sociaal plan, een sterke vakbond erg belangrijk. Mocht jij dus nog
een collega hebben die niet lid is en dat wel wil worden, dan kun jij haar of hem altijd
inschrijven.
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