Vrijdag 3 juli 2020

Beste collega’s,
Gisteren hebben we weer onderhandeld over de cao.
De afgelopen maanden hebben we veel inspanning gedaan om de
onderhandelingen verder te laten gaan. Het Coronavirus heeft de voortgang
behoorlijk vertraagd. Daarnaast is ons management druk bezig om de gevolgen
van de inzakkende markt het hoofd te bieden.
Natuurlijk hebben wij daar begrip voor, maar wij vonden het nu wel tijd om
samen met EMO de cao-onderhandelingen af te ronden.
Om een lang verhaal kort te maken: We zijn er nog niet uit gekomen.
Voorafgaand aan deze dag hebben we EMO laten weten dat wij óf een
onderhandelingsresultaat wilden hebben óf een eindbod van EMO. Voor zowel
jullie VAB als EMO is er voldoende bedenktijd geweest om tot een van deze twee
uitkomsten te komen.
Het grootste struikelblok bleek de financiering van de mogelijkheid om eerder te
stoppen met werken. EMO wil vooralsnog geen structurele financiële bijdrage
leveren. EMO wil wel een eenmalige storting doen voor deze cao-periode, alleen
dit is niet voldoende om de regeling toekomstbestendig te maken.
Daarom gaat EMO komende week een eindbod op papier zetten. Op 10 juli gaan
we dit samen met EMO kort bespreken om de puntjes op de i te zetten. Daarna
gaan we jullie eind juli uitnodigen voor een ledenvergadering om het eindbod
aan jullie voor te leggen.
Verder willen we jullie meegeven dat beide onderhandelingsdelegaties het erover
eens zijn dat werkgelegenheid in deze periode bovenaan staat. Er is weinig tot
geen ruimte voor loonsverhoging. Het zal niemand ontgaan zijn dat 2020 geen
topjaar zal worden. De verwachtingen voor 2021 zijn ook niet hoog gespannen.
Waar wij ons wel maximaal voor in willen zetten is eerder stoppen met werken.
De broekriem wordt aangehaald, maar dit moet niet ten koste gaan van de
mogelijkheden om zo snel mogelijk van je pensioen te gaan genieten.
Kortom, werkgelegenheid voor de jongeren en op tijd met pensioen voor de
ouderen. We kijken verwachtingsvol uit naar het eindbod van EMO.
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