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Leden akkoord met nieuwe watercao 
 
We zijn het hele land door gegaan! 
Onze leden zijn akkoord met de nieuwe watercao. Na lange en moeizame onderhandelingen 
met de werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb is er nu een eindelijk nieuwe cao. Deze 
cao heeft een looptijd van 1 jaar (1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012).  
Nadat de knelpunten ten aanzien van het onderzoek naar de salarisgaranties en de 
consignatieregelingen zijn opgelost heeft de meerderheid van de leden kunnen instemmen 
met de nieuwe cao. 
 
Hoe gaan we met elkaar verder? 
In de ledenbijeenkomsten is veel gesproken over goed werkgeverschap, waardering voor  
eigen werknemers, betrouwbaarheid en over de wijze hoe sociale partners met elkaar om 
moeten gaan! De afgelopen onderhandelingen verdienen naar onze mening geen 
schoonheidsprijs. Het akkoord voor deze cao is wat ons betreft tegelijk een nieuw begin, 
immers de volgende cao zou op 1 augustus 2012 al weer in moeten gaan! 
 
Opdracht voor vakbonden en leden    
De werkgroep garanties gaat zijn werk doen, feiten verzamelen en de omvang van de 
garanties in kaart brengen. De gezamenlijke rondgang door de bedrijven voor de 
consignatieregelingen zal nu gepland kunnen worden en is een uitgelezen kans om in grote 
getale met de werkgever over een nieuwe consignatiedienstregeling in gesprek te gaan. 
Als vakbond zullen we over een aantal weken samen met leden en kaderleden in de 
verschillende bedrijven voorbereidingen treffen voor de nieuwe cao onderhandelingen. Meer 
dan ooit te voren is het van groot belang dat u vanaf de inzetformulering voor de cao 
onderhandelingen met ons meedenkt, meepraat en meebeslist. 
 
Sociale Partners of niet?  
Ons vertrekpunt is dat we in samenspraak en in de onderhandelingen met de werkgevers tot 
goede afspraken kunnen komen. In de ledenraadpleging heeft u duidelijk aangegeven dit 
proces actief te willen ondersteunen. Wij rekenen daarom ook op uw steun! 
 
 
Dank voor een ieders betrokkenheid! 
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