
 

Stand van zaken cao overleg  
 
 
Beste leden (en niet leden) werkzaam bij Ziggo en UPC 

Na het cao overleg Kabel & Telecom van 24 maart is er op de Intranetten bij Ziggo en UPC een 
kort berichtje geplaatst namens de werkgevers en de vakbonden. Het ZAG er allemaal goed uit 
en de bonden hadden echt het idee dat er nog maar 1 ronde nodig was. 

Zoals bekend heeft het vervolgoverleg plaatsgehad op donderdag 10 april. 
Maar helaas, in plaats van een principe akkoord kregen wij twee nieuwe konijnen uit de hoge hoed 
van de werkgevers gepresenteerd. Wij hadden in een eerder overleg de afspraak gemaakt dat wij 

eerst de cao zouden afronden en daarna alles op alles zouden zetten om op de kortst mogelijke 
termijn tot een sociaal plan voor de "overname/fusie/integratie van beide bedrijven te komen. 

Het eerste konijn was de nieuwe en totaal onverwachte eis van de werkgevers om de cao en het 

Sociaal Plan aan elkaar te koppelen. Deze eis komt erop neer dat op beide onderwerpen een principe 
akkoord tot stand moet komen. Lukt dat niet op het ene dossier dan is een bereikt akkoord op het 
andere dossier ook niet geldig. Het tweede konijn was een nog grotere, onaangename verrassing.  

De medewerkers van Ziggo hebben een recht in hun huidige Sociaal Plan wat uitstijgt boven de 
rechten van de UPC medewerkers. Het gaat dan om de mogelijkheid dat bij ontslag medewerkers 
recht hebben op én een aanvulling op hun WW uitkering (cao afspraak) én een vertrekpremie. Voor de 

UPC medewerkers is er sprake van een keuze: óf een aanvulling óf een vertrekpremie. Op dit 
onderdeel moesten we tot een akkoord komen met de directie van Ziggo en als dit niet zou lukken dan 
zouden zowel het cao akkoord als het Sociaal Plan nietig zijn. In ieder geval heeft de werkgever 

duidelijk gemaakt dat in het nieuw overeen te komen sociaal plan er absoluut niet over te praten valt 
om deze plus op te nemen. Daarmee zouden huidige rechten van Ziggo medewerkers verloren gaan. 

Dergelijke voorwaarden maakten het voor ons enorm lastig om stappen te zetten. Wij hebben 

aangegeven éérst met Ziggo tot overeenstemming te willen komen omdat het totaal geen zin heeft in 
twee zulke grote zaken overleg te voeren en dit eventuele resultaat (cao en Sociaal Plan) dan weer 
afhankelijk te maken van een deal met Ziggo. Ook de werkgevers hebben wel ingezien dat deze door 

hun gekozen gewijzigde procedure niet de schoonheidsprijs verdient en hebben hun excuus hiervoor 
aangeboden. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. 
  

Op 17 april hebben wij met de directie van Ziggo overlegd en naar het zich laat aanzien gaat het 
lukken om tot overeenstemming te komen. Dan zullen we de leden werkzaam bij Ziggo hierover 
raadplegen, immers de leden hebben altijd het laatste woord. Als dat achter de rug is kunnen we weer 

verdere stappen zetten op weg naar een nieuwe cao en een goed Sociaal Plan. 
  
Concreet hebben we op dit moment helaas niet veel te melden. Door de aanvullende eisen die jullie 

werkgever heeft gesteld duurt het allemaal veel langer voordat wij jullie zekerheid kunnen geven 
over én een cao resultaat én een goed Sociaal Plan. 
 

Wordt vervolgd! 
  
Met vriendelijke groet,  

Namens Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak 
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