DATUM:

KENMERK:

VOLGNUMMER:

10 oktober 2019

CNV Vakmensen

M1910 0344/FT/hn

Onderhandelingsresultaat bij Cabot cao 2020
Op 16 september en 7 oktober jl. is er na uitvoerig overleg een
onderhandelingsresultaat bereikt tussen Cabot en de vakbonden FNV en CNV
Vakmensen. Dit onderhandelingsresultaat wordt aan de leden voorgelegd.
Het is pas definitief als de leden akkoord gaan met het bereikte resultaat.
Op 31 juli jl. is jouw cao geëxpireerd. Door allerlei personele wijzigingen bij Cabot
konden we helaas niet eerder onderhandelen, maar er is nu toch een
onderhandelingsresultaat tot stand gekomen. Natuurlijk hebben vakbonden hun
ongenoegen over de ontstane situatie geuit, want dit is nu al het 2e jaar op rij dat er
een cao wordt afgesproken waar we niet inhoudelijk op onderwerpen zijn ingegaan.
De vorige cao-onderhandeling is er ook begrip gevraagd door Cabot, omdat er toen
een nieuwe manager zou komen. Na een behoorlijk periode was er een nieuwe
manager die nu ook weer weg is. Dit is uiteraard overmacht, maar dat wilt niet
zeggen dat wij hier blij van worden. Nu is er tijdelijk een interim manager aangesteld,
die ook geen concrete afspraken mag maken met de vakbonden. Zo zijn we twee
cao’s verder.
Bovenstaande heeft er wel toe geleid dat vakbonden hebben aangegeven dat
gesprekken over duurzame inzetbaarheid niet langer uitgesteld kunnen worden. Want
het is in jouw en het belang van het bedrijf om een balans te vinden in bezetting en
voor jullie gezond de eindstreep te doen halen.
Er is nu afgesproken dat er uiterlijk in mei 2020 een paritaire regiegroep bijeen komt
om te spreken over duurzame inzetbaarheid. Uiteraard zullen ontwikkelingen in het
pensioenakkoord worden meegenomen in de besprekingen en uitwerkingen. Deze
regiegroep heeft als doel beleid op te stellen aangaande dit onderwerp. In februari
2020 zal tijdens het periodiek overleg gekeken worden of een eerdere start dan
uiterlijk mei mogelijk is. Zie voor de uitgebreide beschrijving het bijgevoegde
onderhandelingsresultaat.
Verder is er een nieuwe cao afgesproken met een looptijd van 13 maanden; 1
augustus 2019 tot en met 31 augustus 2020. En een loonsverhoging van 3,25%
ingaande op 1 augustus 2019.
Hoe nu verder?
CNV Vakmensen en FNV zullen een stemformulier sturen, zodat onze leden zich
digitaal uit kunnen spreken over het resultaat. Dit resultaat wordt neutraal voorgelegd
door CNV Vakmensen en de FNV.
Waarom lid worden
Hoe meer leden, hoe sterker we staan om te veranderen. Met jouw steun kunnen we
lobbyen in Den Haag en ons hard maken voor een rechtvaardige maatschappij, zekere
toekomst, hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
Daarnaast heb je als lid allerlei voordelen, zoals juridische hulp en advies,
loopbaantrainingen, aantrekkelijke kortingen met je ledenpas en nog veel meer.
Lid worden kan op www.fnv.nl of www.cnvvakmensen.nl
CNV Vakmensen is op zoek naar nieuwe kaderleden. Kun en wil jij meer betrokken
zijn bij de cao laat dit weten aan Fadua Toufik. Dan kan zij uitleggen wat er van je
wordt verwacht.

Vragen / opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kun je Fadua Toufik (f.toufik@cnvvakmensen.nl ) of
Nanny Nuijten (nanny.vanaard@fnv.nl) benaderen beide bestuurders bij de bonden.

