Tweede bulletin cao onderhandelingen waterbedrijven
Beste mensen,
Wij hebben enige tijd radiostilte gehouden om een broedende kip niet te storen. Omdat wij veel vragen van
jullie krijgen hoe het nu met de cao onderhandelingen staat menen wij er goed aan te doen jullie toch maar
even een tussenbericht te sturen.
In onze eerste formele overlegronde op 17 november is de werkgever met een ellenlange lijst van wensen
gekomen. Daar stonden in ieder geval 2 onderwerpen op die wat ons betreft niet bespreekbaar zijn.
1.

Afschaffing bovenwettelijke WW uitkering;

2.

Geen bereidheid tot reparatie 3e jaar WW.

Omdat wij hadden afgesproken het deze cao ronde allemaal anders aan te gaan pakken waren wij A. zeer
verbaasd over de lange wensenlijst en B. not amused over de hierboven genoemde breekpunten.
Na de nodige toelichtingen over en weer zijn wij uit elkaar gegaan met de toezegging van de werkgever dat hij
de twee breekpunten op de plank zou leggen en in het volgende overleg met een kortere wensenlijst zou
komen. Wij hadden aangeven liever minder dan 10 punten terug te zien.
De volgende overlegronde was op 24 november. De werkgevers kwam inderdaad met een ingedikte versie en
hadden hun lijst terug gebracht tot 10 punten.
Maar wat bleek, het punt van de afschaffing van de bovenwettelijke WW stond weer gewoon op hun lijstje. Dat
hadden wij volgens ons niet afgesproken maar de werkgevers meenden dat wij dat toch echt verkeerd
begrepen hadden. Tja, dat werd een lastige.
Wij hebben meteen bij aanvang van het overleg een tekst overhandigd met de afspraak die wij willen maken
over de reparatie 3e jaar WW. Omdat nog lang niet alles duidelijk is over dit onderwerp, wij wachten nog op
verdere aanvullende informatie vanuit de SER, wilden wij afspreken dat werkgevers net als wij, de afspraken
bevestigen die op centraal niveau zijn gemaakt. Dan kan t.z.t. de nadere invulling worden overeengekomen.
Hoe een klein stukje tekst tot vele schorsingen kan leiden bleek die middag. De werkgevers waren vooralsnog
niet bereid deze centrale afspraken te bevestigen.
Dit is en blijft voor ons een breekpunt en daarnaast hebben wij aangegeven dat met ons ook niet te praten valt
over de afschaffing van de bovenwettelijke WW uitkering.
De werkgevers hebben aangeven tijd nodig te hebben om in eigen kring over deze punten na te denken.
Vervolgens is het overleg beëindigd en zijn wij in afwachting van het standpunt van de werkgevers met name
op deze twee uiterst belangrijke punten.
Wij hopen natuurlijk dat de afspraak die wij hebben gemaakt om vóór 1 januari a.s. een nieuwe cao te hebben
zullen waarmaken maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat nu wel een lastige lijkt te worden.
Zodra wij weer nieuws hebben horen jullie van ons.
Met vriendelijke groet,
Jullie onderhandelaars
Linda Groen en Michel Hupkens
Aynur Polat en Ed de Froe

Rotterdam, 3 december 2014

Maak nu je ongeorganiseerde collega lid, hoe meer leden hoe sterker we staan.

