Geachte heer Rivallant,

Wij zijn verheugd om te horen dat u het overleg met de Ondernemingsraad wenst voort te zetten en
dat deze afspraak gepland staat op vrijdag 5 juni.
Vanuit onze zorgplicht als vakbonden naar onze leden toe willen wij u graag deelgenoot maken van
onze gedachten en overwegingen:
U zult begrijpen dat wij als doel hebben: een gezond, succesvol en toekomstbestendig Vredestein in
Enschede te behouden met gelukkige werknemers. Wij zijn ervan overtuigd dat het alternatieve plan
van de Ondernemingsraad de beste optie is om dit doel te realiseren. Wij willen u daarom met klem
adviseren om dit alternatieve plan over te nemen.
U zult begrijpen dat wij als vakbonden worden geconfronteerd met druk vanuit onze achter- en
bovenban die graag zien dat wij ons wapen “enquêterecht”, voortvloeiende uit artikel 2:345 BW
inzetten.
Deze stap zien wij als een mogelijk middel naast collectieve acties en hopen wij vooralsnog dat u het
alternatief van de Ondernemingsraad op zeer korte termijn overneemt en uitvoering aan gaat geven.
Mocht u dit niet doen, dan zijn wij genoodzaakt de weg naar de Ondernemingskamer serieus te
overwegen, voorbereidingen hiervoor zijn wij aan het treffen. Het beleid vanaf 2014 levert
bedenkelijke praktijken op die het onderzoeken waard zijn. U heeft de artikelen in de media al gelezen
hopen wij? Wij zien veel liever dat u het alternatieve plan overneemt en uw verplichtingen uit het
sociaal plan nakomt.
Overigens willen wij, over het sociaal plan gesproken, u nog een ding op hart drukken: u spreekt
regelmatig richting de Ondernemingsraad over de financiering van het sociaal plan. Deze financiering
verbindt u telkens aan bepaalde “voorwaarden”. Wij willen u erop wijzen dat het geen enkele zin
heeft om de toezegging over de financiering van het sociaal plan voorwaardelijk te maken. Het
sociaal plan is immers een overeenkomst tussen vakbonden en AVBV. Deze overeenkomst is een
juridisch opeisbare verplichting en u dient zich daar aan te houden.
Wij verzoeken u dan ook met klem om niet meer met de Ondernemingsraad over uw voorbehoud van
financiering te spreken.
Wij wensen u aanstaande vrijdag veel succes en wijsheid toe en hopen op witte rook. Indien u dit
wenst willen wij bovenstaande uiteraard “persoonlijk” toelichten middels een Vivo Zoom, mocht u
daar behoefte aan hebben.
Ashna Kamta FNV en Gerard Van Dijk CNV Vakmensen.

