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Onderhandelaarsakkoord en sociaal plan 
 
In de afgelopen maanden is intensief met de werkgever onderhandeld over een nieuwe 
CAO alsmede een sociaal plan voor de verkoop van Schiphol Dienstverlening BV (SDBV) 
aan Vebego BV. De onderhandelingen hebben de nodige tijd in beslag genomen. De 
oorzaak daarvan was het gegeven, dat Schiphol BV voornemens is om de SDBV te 
verkopen aan een derde. 
 
Uiteindelijk is een onderhandelaarsakkoord en een sociaal plan bereikt. Het CAO-
akkoord loopt parallel met de financiële resultaten van Schiphol BV. Het sociaal plan 
kent een garantie van behoud van werkgelegenheid voor een periode van zeven jaar. 
Uiteraard zijn de economische ontwikkelingen een voorbehoud, maar dat leek ook ons 
juist. Het sociaal plan biedt voor de medewerk(st)ers bij normaal goed functioneren een 
grote mate van zekerheid voor de komende jaren. 
 
Gemakshalve verwijzen wij u naar de inhoud van het onderhandelaarsakkoord en het 
sociaal plan op onze website:  
www.mijnvakbond.nl/MijnVakbondNL-Marktsector-Sectorinformatie-Luchthavens-CAO
Ze staan onder het kopje SDBV. Beide stukken leggen wij met een positief advies aan u 
voor. 
 
Medio januari 2011 draag ik het stokje over aan een nieuwe adviseur, de heer Hans 
Kemner. Ik verzoek u CNV Publieke Zaak uiterlijk 7 januari 2011 (via 
e.bloot@cnvpubliekezaak.nl dan wel door middel van bijgevoegd antwoordformulier t.a.v. 
E. Bloot) te laten weten of u met de voorstellen kunt instemmen dan wel of er nog 
vragen zijn. 
 
Rest mij u hartelijk dank te zeggen voor de prettige samenwerking. Ik wens u allen fijne 
feestdagen en een voorspoedig maar bovenal een gezond 2011. 
 
 
Eldert Grootendorst 
Adviseur 
 
 

***ZIJN UW COLLEGA’S AL LID?*** 
VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN 

 
Regiokantoren CNV Publieke Zaak: 
Assen  Apeldoorn Hilversum Rotterdam Eindhoven 
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STEMFORMULIER  
 
ONDERHANDELAARSAKKOORD SDBV EN SOCIAAL PLAN 

 
 

 
Naam   ...……………………………………………………………………………………….. 
 
Adres   .……………………………………………………………………………………….... 
 
Pc en plaats    ………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum      .……………………………………........................................................ 
 
Telefoon         .……………………………………........................................................ 
 
Lidnummer (staat op CNV-enveloppe)   …..…………………………………………………………. 
 
 
Deelt mede, dat hij/zij wel/niet *) kan instemmen met het onderhandelaarsakkoord 
en het sociaal plan. 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Ik maak de volgende opmerkingen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(datum en plaats)    (handtekening) 
 
 
 
S.v.p. uiterlijk vrijdag 7 januari 2011 retourneren aan: 
 
CNV Publieke Zaak 
t.a.v. E. Bloot 
Postbus 84500 
2508 AM  Den Haag 
 
Of via de mail naar e.bloot@cnvpubliekezaak.nl
 
Of per fax naar nummer 070-4160 690 
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