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BETREFT
Nieuwsbrief CNV-werkgroep PLb

Beste leden,
In deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren over een paar zaken die van
belang zijn voor de bij de CAO PLb aangesloten bedrijven. 2015 staat in het
teken van sluitingen en reorganisaties, veranderende wet- en regelgeving,
waaronder de duur van de WW en natuurlijk de onderhandelingen om te
komen tot een nieuwe CAO PLb.
CNV Connectief
Per 1 januari a.s. is CNV Publieke Zaak als fusiepartner samen met CNV Onderwijs
opgegaan in een nieuwe bond: CNV Connectief. Voor ons verandert er niet zo veel. Als
sector Energie PLb vallen wij onder de sector Publieke Diensten. Lees meer hierover in
het magazine van CNV Publieke Zaak van december 2014.
Werkgroep PLb
Om de belangen van leden van CNV in onze sector naar voren te brengen en te
behartigen is er een werkgroep PLb. Deze houdt zich bezig met allerlei zaken die
betrekking hebben op de CAO en de ontwikkelingen binnen de energiesector en binnen
de aangesloten bedrijven. In deze werkgroep hebben kaderleden zitting die werkzaam
zijn in de verschillende energiebedrijven, verspreid over het land. De voorzitter
hiervan is Huub Knoors (EPZ), vice-voorzitter is Hans Knippels (Essent) en secretaris is
André van Os (DELTA). Deze nieuwsbrief is ook een initiatief van de CNV-werkgroep
PLb.
Vernieuwing CAO PLb
Vanuit de werkgroep hebben een tweetal leden deelgenomen aan de landelijke
werkgroep Modernisering CAO PLb. De vakorganisaties hebben indertijd met de WENb
afgesproken om de huidige CAO in begrijpelijke taal te herschrijven. Let wel, het ging
hier zuiver om tekstuele aanpassingen. Significante wijzigingen zijn voorbehouden aan
de partners in het CAO-overleg. De afgelopen tijd is de werkgroep Modernisering CAO
druk hiermee bezig geweest. Er moeten nog een aantal puntjes op de i worden gezet,
maar de verwachting is dat dit proces voor het einde van dit jaar kan worden
afgerond. Het resultaat zal dan een herschreven CAO zijn, gegoten in een
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modern jasje met duidelijke teksten. Het is de bedoeling dat de WENb via een
communicatietraject verduidelijking gaat geven aan de bedrijven, waar jullie ook deel
van uitmaken. Voordat het een en ander definitief zal worden gemaakt zal de CNVwerkgroep Plb zich nog buigen over de uiteindelijke tekstvoorstellen en uiteindelijk
besluiten of zij akkoord gaan. Over het vervolg zullen wij jullie te zijner tijd
informeren.
Nieuwe CAO PLb en onze inzet
In de eerste helft van het nieuwe jaar zullen de vakorganisaties weer om de tafel gaan
zitten met de WENb (werkgevers), om een nieuwe CAO PLb af te sluiten. De input voor
de nieuwe voorstellen zullen echter afkomstig moeten zijn vanuit de leden: jullie dus!
We willen jullie dan ook vragen om mogelijke voorstellen vóór 16 januari 2015 in te
dienen bij de secretaris (avanos@delta.nl) van de CNV-werkgroep PLb.
Ledenbijeenkomsten CAO PLb
Daarnaast zal er in februari 2015 een aantal ledenbijeenkomsten bij de diverse
bedrijven worden gehouden. In deze bijeenkomsten zullen de ingebrachte voorstellen
met de leden worden besproken. Op basis van de uitkomsten zal het een en ander
worden meegenomen in de inzet van CNV Publieke Zaak en in het
onderhandelingsproces. Over de definitieve data van de ledenbijeenkomsten zullen
jullie schriftelijk worden geïnformeerd.
Met deze nieuwsbrief hopen wij jullie weer wat informatie te hebben gegeven over de
stand van zaken met betrekking tot de CNV-werkgroep PLb. Rest ons om jullie fijne
feestdagen en alle goeds voor 2015 toe te wensen.
Arno Reijgersberg, bestuurder CNV Publieke Zaak
Huub Knoors, voorzitter.
Hans Knippels, vicevoorzitter.
André van Os, secretaris.

