Akkoord CAO Groningen Airport Eelde
Met het behalen van een onderhandelaarsakkoord voor de CAO van Groningen
Airport Eelde zijn twee lang gekoesterde wensen gerealiseerd: een volledige
13e maand en een regeling voor woon-werk-verkeer.
Dit waren de eerste CAO-onderhandelingen waaraan de Ondernemingsraad heeft
deelgenomen. De OR heeft een goede inbreng gehad in het realiseren van een regeling
voor woon-werkverkeer. Chapeau!
Naast de volledige 13e maand is er ook een structurele loonsverhoging afgesproken per
1 januari 2015 van 0,7%.
Het volledige onderhandelaarsakkoord vind je in de bijlage.
Medewerkersbijeenkomst
Op dinsdag 7 april a.s. zal het onderhandelaarsakkoord door bonden en OR worden
toegelicht. Vooral de regeling woon-werk-verkeer in combinatie met de regeling
dienstreizen vraagt om enige toelichting. De OR zal een aantal berekeningen presenteren
over de effecten van dit akkoord. Alle medewerkers zijn van harte welkom in het
instructielokaal om 13.00 uur.
Vakbondsleden hebben streepje voor
Het is nu aan de leden van het CNV om te oordelen of dit resultaat aanvaardbaar is of
niet. Kortom, stem je in of stem je tegen. Laat je stem horen en stem digitaal vóór
maandag 13 april a.s.! Als je wilt stemmen, mail ons dan je mailadres. Je krijgt dan
z.s.m. het digitale stemformulier in je mailbox.
CNV Publieke Diensten verstuurt steeds meer (nieuws) brieven via de mail. Ook het
stemmen over een nieuwe CAO of over een sociaal plan gaat digitaal. Het versturen van
nieuws en brieven via de mail gaat veel sneller en efficiënter en het is bovendien beter
voor het milieu.
Geef je mailadres door aan cbbapeldoorn@cnv.nl o.v.v. stemmen CAO Groningen Airport
Eelde.
Wat wel helder moet zijn is dat wij de beste resultaten behalen als we één front vormen.
Alle medewerkers hebben baat bij een goede CAO; nu en in de toekomst. Ook in de
afhandeling! 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: www.cnv.nl/actie
Een sterkere vakbond bereikt immers nog meer!
Ik zie je op informatiebijeenkomst en/of ik zie je stem tegemoet!
Met vriendelijke groet,
Arno Reijgersberg,
bestuurder CNV Publieke Diensten

