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We hebben er samen keihard voor gewerkt en gevochten en het is gelukt! Na vele maanden praten en staken ligt er
eindelijk een cao-resultaat over een nieuwe cao in de Metalektro waarin de werknemersbelangen centraal staan.
Het woord is nu aan de leden om het cao-resultaat goed te keuren. Pas dan zijn de afspraken definitief.

FME BLOKKEERT ELKE OPLOSSING VOOR CAO METALEKTRO
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Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond
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Voor beide varianten geldt: als je gebruik maakt van het generatiepact, krijg je nog de helft van het aantal senioren
dagen. Medewerkers met een jaarsalaris boven 70.000 euro kunnen vanaf 63 jaar deelnemen aan het generatiepact
op basis van dubbele vrijwilligheid (werkgever moet instemmen met deelname).
• DUURZAME INZETBAARHEID
Werknemers krijgen recht op 1 betaalde dag per jaar om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken (scholing,
ontwikkeling en gezondheid).
• MAATREGELEN VOOR WERKEN IN PLOEGEN, NACHTDIENSTEN EN IN CONSIGNATIE
Minder belastende alternatieven en hulpmiddelen worden onder de aandacht gebracht van werkgevers, werknemers
en ondernemingsraden met de bedoeling om ze in gebruik te nemen.
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Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord. Er zijn meer afspraken gemaakt. Hierover informeren we je zo gauw mogelijk
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DE ACTIES GAAN DOOR!

Dit betekent dat de acties onverminderd doorgaan om wel te komen tot een resultaat!
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