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GEEN AKKOORD SOCIAAL PLAN 

ALLIANCE APOTHEEK 
 
Afgelopen maandag 14 februari was de tweede onderhandelingsronde over het sociaal 
plan met het management van Alliance Apotheek. Het was een langdurige 
onderhandeling. En er is helaas geen akkoord bereikt. Aan het eind, nadat er over heel 
veel zaken overeenstemming was, bleken we elkaar uiteindelijk toch niet te kunnen 
vinden. De bonden zijn hierover zeer teleurgesteld! Dit betekent voor de werknemers 
nog langer onzekerheid. 
 
De bonden en de OR van Alliance Apotheek vinden dat de reorganisatie verantwoord 
moet worden uitgevoerd. De gevolgen voor het personeel moeten daarbij zoveel mogelijk 
beperkt blijven. De OR en het management zijn het niet eens over de voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden om de reorganisatie succesvol te laten verlopen. De OR 
vindt dat de organisatie eerst op orde moet zijn voordat er gereorganiseerd wordt. Er 
moeten eerst goede afspraken gemaakt worden met het management over hoe en 
wanneer die voorwaarden bereikt zijn. 
 
De bonden hebben geconstateerd dat in verschillende apotheken de 
apothekerleidinggevende al initiatieven neemt om collega’s vrijwillig uren te laten 
inleveren of vrijwillig met pensioen te laten gaan. Het management van Alliance 
Apotheek heeft aangegeven hiervan niet op de hoogte te zijn en zegt dat dit beslist niet 
de bedoeling is. Volgens het management kan de reorganisatie nog niet ingaan en is die 
ook nog niet ingegaan. Er is geen positief advies van de OR en nog geen sociaal plan.  
 
De OR overlegt verder met de management. CNV Publieke Zaak en FNV Bondgenoten 
gaan 1 maart weer met het management om tafel. De start van de reorganisatie op 1 
april lijkt niet haalbaar meer. 
 
Marga Meere 
Bestuurder CNV Apotheken 
 
Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws uit uw sector via 
www.mijnvakbond.nl/apotheken 
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