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Geachte heer Stam, beste Niek, 
 
Wij hebben uw brieven d.d. 3 november 2020 en 17 november 2020 inzake een uitnodiging tot cao-overleg 
ontvangen.  
 
Ook wij zouden het cao-overleg graag spoedig willen starten. Of wij ook snel tot afronding kunnen komen, 
moet nog blijken. In deze periode met een Coronacrisis waarvan de impact niet alleen op de ECT-
organisatie, maar op een ieders persoonlijke leven enorm is, zouden wij als organisatie onze focus vooral op 
het herstel van volume en de lange termijn continuïteit van ons bedrijf willen richten. 
 
Op basis van de inhoud van uw voorstellenbrief verwachten wij niet dat het een snel onderhandelingsrondje 
wordt. Bovendien zal het in onderlinge samenhang doorrekenen van varianten op delen van de voorstellen 
tijd en afstemming vergen. Ten slotte dienen wij als bedrijf absolute voorzichtigheid te betrachten als het 
gaat om het nog steeds aanwezige Coronavirus. Dit zijn slechts drie van de redenen waarom wij uw voorstel 
om in de week van 7 tot en met 10 december 2020 de onderhandelingen te starten en af te ronden middels 
het reserveren van een hotelaccommodatie niet opportuun achten. 
 
Wij stellen voor een eerste afspraak in te plannen, waarin wat ECT betreft ruimte is voor alle partijen om 
elkaars cao-voorstellen toe te lichten en ook in onderling overleg tot vervolgafspraken te komen. De 
voorgestelde datum voor dit eerste overleg is dinsdag 8 december 2020. ECT zal zorgen voor een 
vergaderruimte die voldoet aan de door de overheid getroffen Coronamaatregelen. 
 
De onderhandelingsdelegatie van ECT ziet er als volgt uit: Wilmie Beekman, Anne van den Berg, Michel 
Bakvis, Philip Beesemer, Herman Steerenberg, Cor Kwadijk en ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet 

 
L.V.M. Niemantsverdriet 
Manager Employee Benefits 
 
 
cc: CNV Vakmensen, de heer T. Orie. 
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