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OP ZOEK NAAR EEN CRISIS CAO

Op 29 oktober is FNV Metaal samen met de andere bonden voor de tweede keer aan tafel gegaan met de 
Bovag over een nieuwe cao. We hebben besloten om te onderzoeken of we op korte termijn tot een cao kun-
nen komen die past bij de huidige omstandigheden. Op 5 november weten we meer.

BIJZONDERE TIJDEN
Het zijn bijzondere tijden. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Het zorgt voor onzekere tijden voor mensen en bedrijven. Veel 

bedrijven krijgen steun van de overheid, maar er zijn ook bedrijven die goed draaien. Werkgelegenheid is van groot belang. Maar we 

willen ook de koopkracht van werknemers in stand houden. En de afspraken in het Pensioenakkoord over eerder uittreden uitvoe-

ren.

KEUZE
In deze omstandigheden staan we voor een keuze: 

• We gaan over alle voorstellen van bonden en werkgevers onderhandelen. De verschillen zijn groot, er is geen zicht op een snel 

resultaat.

• We gaan onderzoeken of er overeenstemming mogelijk is over een beperkt aantal hoofdpunten die we echt nodig hebben en pas-

sen bij de crisis. Dat wordt dan een cao met een korte looptijd.

VERKENNING
We hebben geen belang bij een lang en moeizaam cao-traject. Maar als het moet, dan moet het. We gaan liever voor een korte en 

snelle cao, maar dan moeten we wel goede afspraken kunnen maken over onze belangrijkste punten zoals de loonsverhoging, eer-

der uittreden voor zwaar werk, generatiepact, behoud leerwerkplekken en toekenning van ADV. We gaan kijken of dat lukt. Of dat 

het slechts een lege huls is. Op 5 november komen de cao-onderhandelaars weer bijeen.
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SAMEN STAAN WE STERKER!
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.

SAMEN STERK
In goede en in slechte tijden, goed dat er een sterke vakbond is. Hoe meer gesprekken met collega’s over de cao en hoe meer leden, 

hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgevers. Maak daarom je collega’s lid van de FNV. Dat kan via onder-

staande QR-code of via fnv.nl/lidworden.

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie FNV Metaal

Albert Kuiper, Jos Brocken, Johannes Strootman (kaderlid) en Patrick Janssen (kaderlid)

 

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

Facebook: /FNVMetaal 

Twitter: @FNVMetaal


