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Reactie op brief Strukton Worksphere dd 30 maart 2020

Geachte heren Lemmen en Ooijen,
Met deze brief willen wij reageren op uw schrijven van 30 maart 2020.
De intrekking van de solidariteitsregeling, het niet omzetten van de collectieve
regeling voor werknemers uit de Metaal en Techniek in een individueel en een
vrijwillig verzoek en het niet inzetten en het terugdraaien van het vrijwillige
verzoek aan bouw/UTA ervaren wij als positief.
Ook in deze moeilijke periode is Strukton Worksphere gehouden om wet-en
regelgeving te volgen. De grondslag voor de solidariteitsregeling ontbreekt in de
huidige cao. De solidariteitsregeling is daarom niet rechtsgeldig.
CNV Vakmensen heeft oog voor de moeilijke situatie, waarin bedrijven thans
verkeren. De vakbonden samen denken constructief mee in de coronaproblematiek.
Zo zijn er aan verschillende tafels afspraken tussen werkgevers en vakbonden
gemaakt.
In de Stichting van de Arbeid is over al de maatregelen, die nu zijn uitgerold via
het kabinet, gesproken. Partijen betrokken bij het overleg zijn tot een totaal
pakket gekomen.
Op centraal niveau is een coulanceregeling voor werkgevers voor betaling
pensioenpremie en sociale fondsen afgesproken,
Voor de bouw en installatietechniek is op vrijdag 27 maart jongstleden het
protocol Veilig Doorwerken afgesproken. Het protocol is door vakbonden
afgesproken met Het Rijk, werkgeversorganisaties Techniek Nederland,
Bouwend Nederland en andere brancheorganisaties. Het protocol biedt een
handreiking voor werkgevers en werknemers om in betrokken sectoren op een
veilige manier te kunnen doorwerken, binnen en buiten huis.
Naast de informatie en hulp voor leden hebben vakbonden zich sterk gemaakt
voor de inrichting van een helpdesk. In de vorm van de oprichting van de
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Corona Helpdesk Veilig Werken door Arbotechniek, zie www.arbotechniek.nl. is
daar gehoor aan gegeven. De Helpdesk is nu ruim een week onderweg en
inmiddels hebben ook veel mensen de weg daarnaartoe weten te vinden.
Het leek ons goed u dit te berichten.
Met vriendelijke groeten,
namens CNV Vakmensen
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