
 
 

 

 

Nieuwsbrief Enexis – Endinet 

 

De directies van Alliander en Enexis hebben hun medewerkers en de bonden medegedeeld dat 

zij een akkoord op hoofdlijnen met elkaar hebben over het onderling ruilen van gebieden. 

Deze ruilverkaveling was al veel eerder aangekondigd, maar beide bedrijven hadden blijkbaar 

heel veel tijd nodig om op hoofdlijnen een akkoord met elkaar te bereiken. 

 

Een akkoord op hoofdlijnen zegt dat er dus nog veel geregeld moet worden; tot in detail. Dat 

is nu ook het geval en daar moeten we op wachten. Het belangrijkste traject wat doorlopen 

moet worden, is het adviestraject met de Ondernemingsraden. De zogenaamde 

adviesaanvragen zijn op dit moment nog niet aan de Ondernemingsraden verstuurd. In een 

adviesaanvraag staan alle details van de ruilverkaveling. Voor jullie als medewerkers en voor 

ons is met name het hoofdstuk “Personele en arbeidsvoorwaardelijke gevolgen” van belang. 

In dit hoofdstuk komt tot in detail te staan welke werkzaamheden overgaan, hoe en wanneer 

het werk overgaat en welke medewerkers betrokken zijn bij de ruilverkaveling. Pas als deze 

informatie bekend is, kunnen de bonden aan de slag. Zo ver is het dus nog niet; eerst moeten 

de plannen worden uitgewerkt bij de Ondernemingsraden! 

 

Natuurlijk hebben wij als bonden al wel contact met Enexis en Alliander. In deze contacten 

hebben wij duidelijk gemaakt wat wij als bonden belangrijk vinden in deze ruilverkaveling. 

Kort gezegd komt het op het volgende neer: bonden willen behoud van werkgelegenheid en 

niemand mag er in arbeidsvoorwaarden op achteruit gaan!  

 

Wanneer tot in detail bekend is welke van onze leden met de ruilverkaveling geconfronteerd 

worden, zullen wij samen met deze leden onze inzet bepalen voor het latere overleg over een 

document waarin wij alle voorwaarden en garanties opnemen (overgangsprotocol). Dat kan 

pas als duidelijk is waar de verschillen precies zitten. 

 

De bonden zullen er in een overgangsprotocol naar streven dat alle medewerkers die overgaan 

van Enexis naar Alliander of andersom een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket behoudt.  

 

De bedrijfstak-cao Netwerkbedrijven en het pensioenfonds ABP blijven hetzelfde. De bedrijfs-

CAO en de bedrijfsregelingen van Enexis en Alliander zijn wel verschillend. Op enig moment 

voorafgaand aan de onderhandelingen over het overgangsprotocol komt er een overzicht van 

die verschillen – een zogeheten ‘pakketvergelijking’. Daarin moet duidelijk worden wat 

precies de plussen en minnen zijn. Door die tegen elkaar af te wegen, kunnen we afspraken 

maken over wat precies een per saldo gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket zal zijn voor 

medewerkers die overkomen van Enexis of andersom. Ook zullen we erop toezien dat (de 

http://www.caonwb.nl/
http://www.abp.nl/


waarde van) opgebouwd verloftegoed niet verloren gaat en dat individuele 

arbeidsvoorwaarden of garanties worden gerespecteerd. 

 

Wij hebben ook begrepen dat er een datum wordt genoemd waarop het overgangsprotocol er 

moet liggen. Die datum is in ieder geval niet met de bonden afgesproken. Bonden kiezen 

ervoor om pas met Enexis en Alliander over een overgangsprotocol te willen praten, als tot in 

detail bekend is wat de consequenties zijn van de ruilverkaveling en het adviestraject met de 

medezeggenschap is opgestart. Wat de bonden betreft kan alleen uitvoering gegeven worden 

aan de ruilverkaveling als de Ondernemingsraden advies hebben uitgebracht en bonden een 

protocol hebben afgesproken. 

 

Voor veel medewerkers betekent de ruilverkaveling een onzekere en onrustige periode. Het is 

ook een taak van Enexis, Alliander en de Ondernemingsraden om jullie goed te informeren 

over wat er de komende tijd allemaal gaat en moet gebeuren. En natuurlijk kunnen de 

kaderleden van het CNV en ik vragen beantwoorden. 

 

Leden hebben een streepje voor 

Als het CNV alle details heeft ontvangen, nemen wij contact op met onze leden die betrokken 

zijn bij de ruilverkaveling. Samen zullen wij dan onze inzet bepalen voor het 

overgangsprotocol. Gedurende de onderhandelingen houden wij contact met elkaar. Mocht er 

een onderhandelingsakkoord zijn, zullen wij dat ter stemming voorleggen aan de leden. Dus 

wanneer de bonden aan zet zijn, vragen wij jullie vooral mee te denken, mee te praten en mee 

te beslissen! 

 

Wat wel helder moet zijn, is dat wij de beste resultaten behalen als we één front vormen. Alle 

betrokken medewerkers hebben baat bij een goed overgangsprotocol; nu en in de toekomst. 

Afspraken die door overleg tussen werkgevers en werknemers vorm krijgen. 

Dat geldt voor leden van het CNV, maar ook voor ongeorganiseerden. Het belang van 

ongeorganiseerden is net zo groot en ook zij willen inspraak over wat er met hun 

arbeidsvoorwaarden gebeurt. En natuurlijk worden leden van het CNV individueel door 

juristen ondersteund; ook in privézaken! 

 

Overtuig je ongeorganiseerde collega van de vele voordelen van een vakbondslidmaatschap. 

Juist in tijden dat wij elkaar hard nodig hebben! Schrijf je collega vandaag nog in! Dat kan 

eenvoudig op: http://www.cnv.nl/actie. 

 

Een sterkere vakbond bereikt immers nog meer!  

 

Wij houden contact! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Arno Reijgersberg, 

bestuurder CNV Energie NWb. 

 

http://www.cnv.nl/actie

