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Afwijzing onderhandelaarsakkoord CAO Waterbedrijven
Aan de CNV Publieke Zaak en AbvaKabo FNV leden,
De afgelopen weken hebben Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak het bereikte onderhandelaarsakkoord in
verschillende ledenbijeenkomsten bij de waterbedrijven aan de leden/werknemers voorgelegd. De leden
hebben hun stemmen digitaal uit kunnen brengen en 23 januari 2012 zijn de laatste stemmen geteld en de
vele opmerkingen hierbij geïnventariseerd!
Terugkoppeling informatiebijeenkomsten:
1. Tijdens de rondgang die wij langs de bedrijven hebben gemaakt werd al snel duidelijk dat van de al eerder
geconstateerde drie knelpunten uit onze laatste inzet, de afspraken over de consignatiediensten bij vooral
de monteurs het belangrijkste thema was. De onduidelijkheid over de precieze financiële gevolgen van
een vergoeding per uur, voor de vele verschillende vormen van consignatievergoeding maakt het bij de
verschillende bedrijven onmogelijk hier een goede afweging over te maken. Daar waar de nieuwe situatie
wel duidelijk was, werden vragen gesteld over de toepassing van de nieuwe afbouwregeling. Over het
nieuwe voorstel om gefaseerd te stoppen met de consignatiediensten is bij alle bedrijven zeer verhit
gediscussieerd. Het was opvallend dat de medewerkers aangaven dat er geen herkenbaar
personeelsbeleid werd gevoerd, om langer doorwerken voor diegene de zwaar werk moeten doen te
faciliteren. Daarbij gaven de monteurs aan dat de consignatiediensten steeds zwaarder werden en vaker
voorkomen. Ook bleek er geen zichtbaar aanname beleid te zijn om jonge collega’s te werven.
2. Bij de afspraak over het onderzoek van vakbonden en werkgever naar de garantieproblematiek werden
veel vragen gesteld. Bij de doelstelling van de werkgroep om alle feiten en omstandigheden boven water
te krijgen om een goede discussie over de garantieproblematiek te voeren werd de zorg uitgesproken of
hiermee niet de “Afspraak is Afspraak” ter discussie zou komen te staan.
3. De loonontwikkeling werd door velen als mager ontvangen en bij de ingangsdatum van 1 januari 2012, van
de 1,5% werden de nodige vraagtekens gesteld.
Uiteindelijk een NEE
Na het tellen van de stemmen en het meenemen van de opmerkingen heeft de meerderheid van de leden
aangegeven zich zorgen te maken over het onderzoek naar de garanties, maar heel duidelijk Nee te zeggen
tegen de afspraken over de nieuwe consignatieregeling! Wij zullen deze uitkomsten terugleggen bij de
werkgever en hierover in gesprek gaan! Ga ook zelf per bedrijf de discussie over deze CAO-voorstellen met
uw werkgever aan, want uit de ledenraadplegingen kwam opvallend vaak naar voren dat de CAO-thema’s
(m.n. consignatiedienst) en de gevolgen hiervan zelden eerder onderwerp van gesprek zijn geweest op de
werkvloer. Wij zullen ook op korte termijn in overleg gaan met onze kaderleden, u hoort zo spoedig mogelijk
van ons.
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