
      

 
 

27 september 2017 
 
 

ECT CAO onderhandelingen (4) 
 
Beste leden,  
 
Op woensdag 27 september 2017 hebben wij een 3e cao overleg gehad. Belangrijk 
om te melden zijn de volgende onderwerpen: 

- ECT is bereid om over initiële loonsverhogingen te praten in combinatie met 
de looptijd van de cao. Nog niet duidelijk is hoe dat gaat uitpakken; 

- ECT is bereid om met vakbonden zich uit te spreken dat de opschuif van de 
AOW in de toekomst schadelijk is voor de productiviteit en rendementen van 
het bedrijf; 

- ECT wil een werkgroep opstarten over duurzame inzetbaarheid. FNV Havens 
zal scherp kijken naar de formulering van de onderzoeksopdracht en 
voorwaarden voordat wij zullen deelnemen aan deze werkgroep; 

- FNV Havens heeft ECT verzocht om inzichtelijk te maken wat het voor de 
service aan klanten betekent als er aanpassingen aan het V-rooster worden 
gedaan in combinatie met de servicemaatregelen (groene en rode pijltjes). Het 
V-rooster is ooit bedacht om de service aan de klanten te verbeteren. 
Daarnaast willen wij ook een inkijk wat de effecten zijn als de werknemers die 
de OVA ingaan in hun huidige rooster blijven met evenredige vermindering 
van de verschillende diensten. Op deze manier willen wij kijken of wij 
oplossingen kunnen bedenken om de bestaande werkdruk bij de werknemers 
het V-rooster (opschakeldruk) te kunnen wegnemen. ECT heeft vooralsnog na 
de schorsing aangegeven dat het V-rooster niet wordt afgeschaft. Hier zijn wij 
dus nog niet klaar mee. Wij willen een projectie zien van de eventuele 
effecten. Indien de effecten niet leiden tot verbetering van de huidige situatie 
dan zullen wij verder praten over verbeteringen opschakelvergoedingen en 
andere voorstellen; 

- Reparatie WW/WGA: inmiddels is de reparatiemethodiek op landelijk niveau 
vastgesteld en dienen de bestaande CAO’s dit te gaan regelen. Hier zal 
verder over gesproken worden. Al eerder is vastgesteld dat de premie (2018 = 
0.2% van het salaris maximum dagloon) door werknemers worden betaald; 

- ECT wil niet voor invoering verdere automatisering, digitalisering en 
robotisering een audit uitvoeren of het productieproces wel daadwerkelijk 
versneld wordt; 

- ECT is bereid om naar het voorstel van FNV Havens te kijken aangaande 
TOD-salarisschalen; 

- ECT is bereid om verder te praten over onze voorstellen aangaande 
Persoonlijk Budget. 

 
Partijen praten op maandag 9 oktober 2017 weer verder. 
 



 
 
 
Via pamfletten worden jullie op de hoogte gehouden over de voortgang van de CAO 
onderhandelingen. Verspreiding van de pamfletten gaat via de kantine, email, 
whatsapp, facebook enz. Tevens is alles na te lezen op www.fnvhavens.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Onderhandelingsdelegatie ECT 
 
Niek Stam 
Remco Schuller 
Derk de Graaf 
Koos de Leede 
Sjaak van Gelder 
George Crooswijk 
Jeroen Ree 
Martin Verbeek 
 
 
Geen mail ontvangen van VABECT@gmail.com? Meld je aan via dit emailadres met 
je lidmaatschapsnummer. 

http://www.fnvhavens.nl/
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