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Voorstel Arbeidsvoorwaardenregeling Radici Plastics 2019
Geachte heer Schouten,
Hierbij bied ik u mede namens de leden van CNV Vakmensen de voorstellen voor
het overeenkomen van een arbeidsvoorwaardenregeling voor alle medewerkers van
Radici Plastics aan.
Het huidige pakket van arbeidsvoorwaarden is complex, zeer verscheiden en vormt
geen samenhangend geheel als uniforme collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
voor alle medewerkers. Dat maakt het ook moeilijk om daar snel een compleet en
sluitend nieuw pakket van te maken dat voor alle medewerkers een eerlijk en
evenwichtig collectieve arbeidsvoorwaardenregeling biedt.
De nadrukkelijke wens van de leden is om op zeer korte termijn in een aantal
stappen een complete arbeidsvoorwaardenregeling overeen te komen.
Als 1e stap moeten wij overeenstemming bereiken over een loonsverhoging voor
alle medewerkers.
Als daar overeenstemming over bereikt is zal deze moeten worden toegepast en
moet vervolgens de volgende stap gemaakt worden, met als doel om de
arbeidsvoorwaardenregeling compleet te maken als collectieve regeling voor alle
medewerkers.
Wij bieden u hierbij voorstellen aan voor een arbeidsvoorwaarden regeling met een
looptijd van 1 jaar te weten van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.
Inkomen
CNV Vakmensen stelt in dat kader voor om alle individuele lonen per 1 januari 2019
structureel te verhogen met 2% + € 1200,Loongebouw
Zodra hier overeenstemming over bereikt is, moet dit worden toegepast en moeten
wij vervolgens de volgende afspraken maken die behelzen het opzetten van een
evenwichtig loongebouw.
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Daarin moeten alle functies worden ingedeeld in een functiesalaris en bijbehorende
salarisschalen, waarbij de diverse functie niveaus in balans moeten staan tot
elkaar, om een evenwichtig loongebouw te vormen.
In dit loongebouw worden de functieschalen geformuleerd met een minimum salaris
en een maximum salaris, waarbij ook de stappen voor de groei van het minimum
salaris naar het maximumsalaris worden vastgelegd.
Overige arbeidsvoorwaarden
Daarna kunnen wij afspraken maken over de overige arbeidsvoorwaarden om de
arbeidsvoorwaardenregeling voor Radici compleet te maken.
Namens CNV Vakmensen zal naast ondergetekende ook Jan Wackers deel uit
maken van de onderhandelingsdelegatie. Ik ga er daarbij vanuit dat hij volledig in
de gelegenheid wordt gesteld om aan alle overleggen te kunnen deelnemen en dat
de daarvoor benodigde tijd gezien wordt als werktijd.
Ik ga ervan uit dat wij met constructief overleg, een open mind en met respect voor
elkaars positie en standpunten tot afspraken kunnen komen voor een aansprekende
nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor de medewerkers van Radici Plastics.
Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen
Ron Smeets
bestuurder

