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Beste leden, 
 
Op 1 september a.s. loopt onze CAO Afval & Milieu af. Dat betekent dat wij in juni met 
de werkgevers om de tafel gaan om te praten over een nieuwe CAO. 
Zoals ik jullie gemeld hebben zijn de afgelopen maanden een aantal werkgroepen aan 
de slag gegaan op de onderwerpen DI (duurzame inzetbaarheid), RAU (resultaat 
afhankelijke uitkering) en werkgelegenheid. Daarnaast is gesproken over een andere 
structuur en vorm van de CAO. Het werk van alle groepen wordt in adviezen vertaald 
en aan de CAO-partijen overhandigd. 
 
Natuurlijk moeten wij als leden van CNV Publieke Zaak ook ons eigen wensenlijstje 
voor de CAO maken. Deze inzet zullen wij in een themabijeenkomst met elkaar 
doornemen. Ook de adviezen van de werkgroepen zullen wij samen bespreken. 
 
Ik heb daarom het genoegen je als lid van CNV Publieke Zaak uit te mogen nodigen 
voor onze themadag: 
 

Themadag CAO Afval & Milieu 2014 - 2015 
Maandag 26 mei 2014, van 10.30 tot 14.30 uur 

Kantoor CNV Publieke Zaak, Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn 
 
Je reiskosten worden door CNV Publieke Zaak vergoed en wij bieden je een lunch aan. 
 
Een CAO komt niet vanzelf tot stand. Werknemers moeten zelf meedenken, meepraten 
en meebeslissen. Dat kan door deel te nemen aan onze themadag. Schrijf je vandaag 
nog in en doe mee! 
 
Volgens artikel 1.18 van de CAO wordt door de werkgever, tenzij het 
bedrijfsbelang zich daartegen verzet, aan de werknemer buitengewoon verlof 
met behoud van salaris verleend voor deze themabijeenkomst. 
 
Wilt u aan deze themabijeenkomst deelnemen? Ga dan met deze uitnodiging in 
gesprek met uw leidinggevende om buitengewoon verlof te regelen. Meld u daarna bij 
ons aan! 
Uw aanmelding zien wij graag voor 20 mei a.s. tegemoet per e-mail naar: 
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apeldoorn@cnvpubliekezaak.nl onder vermelding van “Themadag Afval & Milieu”. 
 
Samen sterk 
Wat wel helder moet zijn is dat wij de beste resultaten behalen als we één front 
vormen. Alle medewerkers hebben baat bij goede arbeidsvoorwaarden; nu en in de 
toekomst. Arbeidsvoorwaarden die door overleg tussen werkgevers en werknemers 
vorm krijgen. 
De gevolgen van stijgende lasten kan alleen maar verzacht worden door een goede 
loonstijging in de CAO. Dat geldt voor leden van CNV Publieke Zaak, maar ook voor 
ongeorganiseerden. Het belang van ongeorganiseerden is nu net zo groot en zij 
profiteren van de door jullie gemaakte afspraken. 
 
Overtuig je ongeorganiseerde collega van de vele voordelen van een 
vakbondslidmaatschap. Juist nu in tijden dat wij elkaar hard nodig hebben! 
Schrijf je collega vandaag nog in! Dat kan eenvoudig op: www.mijnvakbond.nl  
 
Een sterkere vakbond bereikt immers nog meer! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
CNV Publieke Zaak  
 
 
Arno Reijgersberg en Henk Docter,  
onderhandelingsdelegatie CNV Publieke Zaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


