
       

 

 

 
Aanbieden petitie   
 

Aan alle medewerkers van KPN en KPN Contact en medewerkers werkzaam bij KPN 

Corporate Market vallend onder de KPN cao. 

 

Aanbieden petitie 
Inmiddels is de petitie van medewerkers aan de directie van KPN door meer dan 3300 KPN 

medewerkers ondertekend, een groot succes! Zoals eerder aangekondigd zullen de bonden 

de petitie formeel aan de directie van KPN aanbieden en verwachten de bonden dat KPN 

reageert met een aantal concrete toezeggingen. De aanbieding van de petitie vindt plaats op 

maandag 10 september a.s. om 9.30 u. op het Telecomplein in Den Haag. KPN en de 

bonden hebben afgesproken ruim aandacht te besteden aan de aanbieding, zodat jij als 

medewerker de reactie van KPN uit de eerste hand kunt volgen. 

 

Bonden verwachten toezegging KPN 

De bonden nodigen KPN aansluitend uit om op korte termijn de onderhandelingen te 

hervatten. In dit overleg zullen de bonden KPN een gewijzigde inzet voorleggen die is 

afgestemd met de kaderleden van alle vakbonden. De gewijzigde inzet moet wat de 

vakbonden betreft leiden tot snelle duidelijkheid over Cao en Sociaal Plan, aangevuld met 

punten die aansluiten op de inhoud van de petitie ten aanzien van de strategie van KPN en 

afspraken over werkgelegenheid. De bonden hopen van harte dat KPN bereid is om aan 

deze gewijzigde inzet tegemoet te komen. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan zullen 

bonden zonodig een ultimatum stellen. De inhoud van de gewijzigde inzet is hieronder 

weergegeven in een bijlage. 

 

Steun ons standpunt! 

De mogelijkheid om de petitie op http://www.wijzijnkpn.nl te ondertekenen is in verband met 

de enorme steun tot nu toe verlengd tot en met 7 september a.s. De bonden roepen alle 

medewerkers van KPN nogmaals op om ons standpunt te steunen en de petitie te 

ondertekenen in het belang van een gezonde toekomst voor KPN! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van Herpen, Marguerite op de Laak, Abvakabo FNV 

Caspar Vlaar, Harry Sonderman, Qlix 

Anselma Zwaagstra, Cor de Jongh, CNV Publieke  Zaak 

Gezina ten Hove, Sjon Prins, Dick Heuvelman, VPP 

 

 

Den Haag, 30 augustus 2012 

http://www.wijzijnkpn.nl/


       

 

 

 

 

Bijlage: Gewijzigde inzet vakbonden d.d. 30 augustus 2012 

 
In deze gewijzigde inzet stellen de bonden niet alleen eisen ten aanzien van loon en Sociaal Plan, 

maar staan zij ook stil bij de inhoud van de petitie. Vakbonden realiseren zich dat een aantal van de 

genoemde punten rechtstreeks raken aan de advies- en instemmingsbevoegdheid van 

Ondernemingsraden. Omdat er echter volgens de vakbonden een onlosmakelijke samenhang is 

tussen cao, Sociaal Plan en strategie van het bedrijf, willen zij in aanvulling op de rol van de 

Ondernemingsraad een aantal afspraken maken. Wij zullen dan ook de volgende eisen aan KPN 

voorleggen: 

 

1. Strategie 

KPN dient duidelijk te maken bereid te zijn de strategie aan te passen waarbij het uitgangspunt moet 

zijn dat er een betere balans wordt gevonden tussen de belangen van aandeelhouders, klanten en 

medewerkers. Concreet betekent dat, dat er minder geld moet worden uitgekeerd aan 

aandeelhouders (dividend en aandeleninkoop) en meer moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van 

dienstverlening aan klanten én in medewerkers (Niet in alleen in opleiding- en ontwikkeling maar ook 

in werkzekerheid en perspectief). 

 

2. Werkgelegenheid 

KPN moet veel meer aandacht hebben voor het belang van werkgelegenheid voor medewerkers. Dat 

dient tot uitdrukking te komen door invulling van de volgende drie punten: 

 

2.1 Geen ‘papieren boventalligheid’ 

KPN heeft aangekondigd tot ongeveer 5000 arbeidsplaatsen te willen laten vervallen. De bonden 

hebben sterk de indruk dat dit grotendeels een ‘papieren’ exercitie is, waarbij niet op een goede 

manier bedrijfsmatig onderbouwd is dat KPN ook echt zonder de medewerkers kan waarvan afscheid 

wordt genomen. Het werk wordt op papier geschrapt, maar verdwijnt niet echt. Het gevolg is: 

vermindering van de kwaliteit van dienstverlening, verhoging van de werkdruk en 

‘draaideurboventalligen’ (vetrokken medewerkers worden langs andere weg weer ingehuurd). 

Dit dient te stoppen. Wat de bonden betreft kan er alleen sprake zijn van boventalligheid als door 

efficiency-winst of effectiever werken, er aantoonbaar minder werk is. Daartoe dient een zorgvuldig 

traject met de medezeggenschap gevoerd te worden met als uitkomst een positief advies van de OR. 

 

2.2 Geen harde offshoring-doelstelling 

Offshoring dient geen doel op zich te zijn, zoals nu het geval lijkt bij KPN. De beslissing om te 

offshoren dient net als de beslissing tot boventalligheid (áls de beslissing al genomen wordt), 

deugdelijk onderbouwd te worden. Vakbonden willen met KPN afspreken dat offshoring tot het 

absolute minimum wordt beperkt en slechts wordt toegepast indien er significant voordeel wordt 

behaald en geen concessies worden gedaan aan continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan 

de klant.  

 

2.3 Terugdraaien versnelling krimp-doelstelling 

De vakbonden zijn van mening dat het huidige tempo van reorganiseren bij KPN te snel is en dat het 

proces leidt tot onzorgvuldigheid. In de ogen van de vakbonden neemt KPN als gevolg van de ‘krimp’- 

en ‘offshorings’-doelstelling overhaaste beslissingen die leiden tot zeer nadelige en ongewenste 

effecten voor medewerkers en klanten. Dit dient te stoppen! 

 



       

 

 

 

 

Vervolg bijlage: Gewijzigde inzet vakbonden d.d. 30 augustus 2012 
 

3. Cao en Sociaal Plan 

Vakbonden willen in het licht van bovenstaande een in de ogen van de vakbonden realistische en 

gebalanceerde eis neerleggen voor de cao en het Sociaal Plan. 

 

Vakbonden stellen hun inzet op twee punten bij ten opzichte van de gezamenlijke oorspronkelijke 

inzetbrief: 

 

1. Cao 

De looneis wordt aangepast naar 3% (structureel) in 21 maanden voor KPN en 3,5% (structureel) in 

21 maanden voor KPN Contact , waarvan minimaal 1% per 1 april 2012. 

 

2. Sociaal Plan 

Vakbonden willen dat er meer geïnvesteerd wordt in de begeleiding ‘van werk naar werk’. Vakbonden 

willen het Sociaal Plan dan ook verbeteren met aanvullende afspraken op dit punt. Daarnaast 

herhalen vakbonden hun eis dat de hoogte van de ontslagvergoeding op hetzelfde niveau blijft als in 

het verlopen Sociaal Plan uit 2010. 

 


