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OVERLEG SOCIAAL PLAN VOORTGEZET: VERBETERINGEN IN HET DIRECTIEVOORSTEL 

 

Op 26 november 2019 hebben werknemers voor de deur van het kantoor hun petitie aangeboden 

aan de directeur van Uniport. Bottom line van die petitie: Steinweg moet zijn verantwoordelijkheid 

nemen. Dat betekent: over de brug komen met banen en voor wie daar niet voor in aanmerking 

komt een fatsoenlijke schadeloosstelling bij ontslag. Hoe de ondertekenaars van de petitie er over 

denken, werd mondeling overduidelijk aan de directeur toegelicht. 

Die kwam in een reactie niet verder dan dat hij het “echt verschrikkelijk vindt”. Daarna is de 

onderhandelingsdelegatie naar binnen gegaan.  

 

Nieuw voorstel van de directie 

Er is na 14 november 2019 nog eens diep nagedacht door de werkgever. Dat resulteerde in een 

nieuw voorstel.  

Bij RST kunnen misschien NOG 7 mensen herplaatst worden. In totaal dus 17 in plaats van 10 

mensen. Daarnaast heeft de werkgever de intentie om 10 Uniporters bij een bedrijf in dienst te laten 

nemen om via inhuur bij met name RST aan de slag te gaan. Daarmee zal het overwerk bij RST zal 

worden teruggedrongen. 

Bij Steinweg is het aantal beschikbare banen verhoogd naar 50. 

Er wordt alles aan gedaan om mensen mee te laten verkassen met de “restlading” van Uniport, waar 

die restlading dan ook terecht komt.  

Voor oudere werknemers (t/m geboortejaar 1958) wil Uniport regelingen treffen die het voor hen 

mogelijk maken om eerder te stoppen met werken.  

Al met al zou er langs deze wegen voor in elk geval 96 werknemers een oplossing gevonden kunnen 

worden. De 100 andere werknemers krijgen volgens het voorstel van de directie een 

transitievergoeding, verhoogd met factor 1,6.  

 

Reactie FNV Havens: herplaatsingen 

FNV Havens blijft het aantal herplaatsingen bij RST mager vinden en heeft de directie aangespoord 

om nog eens kritisch te beoordelen of dit niet voor meer mensen uitkomst zou kunnen bieden. Het is 

wel een goed signaal dat Uniporters aan het werk kunnen op werk dat nu bij RST in overtime gedaan 

wordt.  

Van de banen bij Steinweg heeft FNV Havens geen enkel beeld. De werkgever beweert dat ze 

passend zijn. FNV Havens heeft gevraagd om op papier te zetten om welke functies/functie-inhoud 

het gaat, wat de arbeidsvoorwaarden zijn, of Steinweg bereid is vaste contracten aan te bieden en 

hoe de pensioenen geregeld zijn. Voor zover er gaten zitten tussen wat mensen nu bij Uniport 

hebben en wat zij bij Steinweg zouden kunnen krijgen, hebben we de werkgever gevraagd ons te 

vertellen hoe ze die gaten willen dichten.  

Voor de 10 mensen die bij een derde partij in dienst zouden kunnen komen: FNV Havens zal met de 

betreffende werkgever in contact treden om te bewerkstelligen dat deze mensen een vast contract 

krijgen onder de daar geldende cao. Datzelfde geldt voor mensen die mogelijk naar een ander bedrijf 

meekunnen met de restlading van Uniport; ook voor hen willen we de best mogelijke voorwaarden. 

FNV Havens wil berekeningen maken voor wat nodig is om goede regelingen te treffen voor ouderen. 

Met de aanzet die de werkgever daarvoor gegeven heeft, kunnen we wel verder.  
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Reactie FNV Havens: herplaatsingen  

En dan de vergoeding bij ontslag: FNV Havens heeft nogmaals benadrukt hoe bedroevend weinig 

Steinweg de afgelopen jaren heeft gedaan om te voorkomen dat er nu werknemers moeten worden 

ontslagen. Een uiteenzetting daarvan heeft FNV Havens ook opgenomen in de brief aan het UWV, in 

reactie op de Melding Collectief Ontslag die Uniport daar gedaan heeft. Eind 2011, nu acht jaar 

geleden, voorspelde FNV Havens al aan Uniport wat de gevolgen zouden zijn voor Uniport van de 

komst van twee nieuwe containerterminals op de Maasvlakte. Toen was ook al duidelijk dat de 

grootte van de schepen in de toekomst een probleem zou kunnen vormen voor Uniport. Maar in 

plaats van maatregelen te treffen en deel te nemen aan overleg waarin het er juist om ging om 

gedwongen ontslagen waar dan ook te voorkomen, trok Uniport zich terug onder zijn eigen schildje.  

 

Afijn, om die reden wil FNV geen transitievergoeding, maar een ontslagvergoeding op basis van de 

oude kantonrechtersformule. Gegeven het feit dat Uniport de factor 1,4 verhoogde naar 1,6 heeft 

FNV Havens aangegeven genoegen te kunnen nemen met de oude kantonrechtersformule met 

c-factor 1,8. 

Verder houdt FNV Havens vast aan de cao-afspraak over werkzekerheid: contracten mogen niet 

eerder worden beëindigd dan per 30 juni 2020.  

 

Afspraken 

De directie van Uniport heeft toegezegd ons op heel korte termijn de noodzakelijke informatie voor 

het maken van berekeningen, te zullen aanleveren. Volgende week, op 4 december 2019, praten we 

verder.  

 

 

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.  

Mede namens de kaderleden, 

Joost van der Lecq 


