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Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- 
Kijk op fnv.nl/iemand-anders-aanmelden. 

 
 
 
 
  

CAO NIEUWSBRIEF MEDIQ 
          Groningen, 2 juni 2020 
 

Beste leden, 

 

Op donderdag 28 mei 2020 hebben wij namens jullie onderhandeld met Mediq over een nieuwe 

cao. Deze keer niet via Skype, maar we waren op jullie mooie kantoor in De Meern. 

Namens Mediq waren Eveline de Wit-HR manager (CHRO), Jonas van der Werf-Compensation& 

benefitsmanager en Arjen Linders-algemeen directeur Mediq Benelux, aanwezig. 

 

Er is tijdens de onderhandelingen alleen gesproken over de loonsverhoging. FNV wil eerst overeen-

stemming over de loonsverhoging. Dit hebben we jullie in onze vorige nieuwsbrief laten weten. 

 

Wat wil de FNV? 
Jullie hebben aangegeven dat jullie (leden en niet-leden) er € 0,70 per uur erbij willen voor 

iedereen. Zo blijft het levensonderhoud op peil en wordt de koopkracht verbeterd. Daarna kunnen 

we in studiegroepen kijken naar de andere punten. 

 

Wat wil Mediq? 
Mediq heeft gezegd dat zij in 2020 geen loonsverhoging wil.  

Ook zegt Mediq dat jullie dit jaar al een loonsverhoging hebben gehad. Ja, dat is zo, maar dat was 

nog van de vorige cao.  

 

Met ingang van 1 mei 2020 moet er € 0,70 per uur erbij voor iedereen! Dus is de FNV niet 

akkoord met het voorstel van Mediq. 

Mediq heeft nu twee of drie weken bedenktijd nodig om te reageren. 

 

Maak ondertussen je collega lid van de FNV zodat we met veel medewerkers van Mediq kunnen 

laten zien dat jullie een goede structurele loonsverhoging willen. Mediq is een mooi bedrijf en goede 

werkgever, jullie werken er niet voor niets. Jullie werken hard, zeker nu het crisis is en dat moet 

beloond worden. 

Bezoek ook de facebookpagina FNV Farma. 

 

Met strijdbare groeten, namens de FNV, 

 

De kadergroep FNV Mediq, 

Alie Pons en Hilgo Nusselder 
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