
CAO NIEUWSBRIEF
METAAL & TECHNIEK

SAMEN STERK, 
SAMEN AAN HET WERK!

WORD LID EN MAAK OOK JE COLLEGA LID 

Word nu lid of maak een collega lid van de FNV. Scan de QR code of kijk voor meer info over voordelen en 

contributie op fnv.nl/lidworden. Meld je een nieuw lid aan, dan ontvang je € 10 wervingspremie.

AL EEN HALF JAAR GEEN NIEUWE CAO
WE VOEREN DE DRUK OP!
Sinds 1 oktober is de cao M&T verlopen. Al een half jaar hebben werkgevers maar bar weinig over voor hun 
mensen. Uit de cao-afspraken die ze willen maken blijkt totaal geen waardering voor jullie werk. Daarom heb-
ben we al die maanden gestaakt. In alle regio’s, bij talloze bedrijven. Duizenden stakers legden al hun werk 
neer uit onvrede over dit gebrek aan respect en waardering. Hoor jij daarbij? Top! Heb je nog niet gestaakt? 
Sluit je dan nu alsnog aan bij de stakers!
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WE VOEREN DE DRUK OP MET 48 UURS 
STAKINGEN
We merken dat werkgevers last hebben van de stakingen 

en de negatieve publiciteit. Dat is precies de bedoeling! 

Zij kunnen gemakkelijk een eind maken aan de stakingen 

door een eerlijke en fatsoenlijke cao te bieden. Maar blijk-

baar is daar nog een flinke zet voor nodig. Daarom voeren 

we de druk op en staken we voortaan 48 uur. 

STA OOK OP EN STAAK MEE!
Niets doen is geen optie: een nieuwe cao komt er alleen 

als we samen een vuist maken. Als we met zijn allen 

opstaan en de werkgevers laten voelen dat die eerlijke 

en fatsoenlijke cao er móet komen. Laat het niet aan je 

collega’s over om die cao te halen, wees solidair. 

Staken doe je samen, met én voor elkaar. Sta ook op en 

staak mee!

SAMEN STAAN WE STERKER!
Jacqie van Stigt, Albert Kuiper, Jos Broeren (kaderlid)
Onderhandelingsdelegatie FNV Metaal

BLIJF OP DE HOOGTE
Mis niets! Volg de onderhandelingen en onze activiteiten via: 
fnv.nl/cao-mt

  /FNVMetaal   @FNVMetaal

6 APRIL: ONLINE BIJEENKOMST
Op woensdag 6 april om 19.30 uur is er een online infobijeen-
komst over de acties in de Metaal & Techniek. We lichten dan 
toe hoe het met de onderhandelingen staat, waarom er nog 
steeds gestaakt wordt, wat onze eisen zijn en wat het betekent 
dat de cao zo lang op zich laat wachten. We gaan vooral ook 
met jullie in gesprek en je kunt je vragen stellen aan de onder-
handelaars. Praat en luister vanaf je eigen bank! Meld je aan via 
metaalgroningen@fnv.nl en je krijgt de inbellink gemaild. 

https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen-van-het-lidmaatschap?formstep=contributie#/
https://www.fnv.nl/cao-sector/metaal/metaal-techniek/cao-traject-metaal-techniek
http://www.facebook.com/FNVMetaal
https://twitter.com/fnvmetaal
mailto:metaalgroningen%40fnv.nl?subject=


IN ACTIE VOOR 
EEN GOEDE CAO!


