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Geachte heer Kagie, beste Fred, 

 

Naar aanleiding van uw brief van 27 september 2022 willen wij u het volgende mededelen. 

Wij aanvaarden uw uitnodiging om volgende maand te starten met het overleg over de cao OV met een 

looptijd vanaf 1 januari 2023. 

 

Voor alle helderheid willen we melden dat wij geen overeenstemming hebben over de cao OV 1 juli 

2021 – 31 december 2022. U heeft nog steeds niet voldaan aan de eisen uit ons ultimatum van 21 april 

2022 en dit blijft dan ook van kracht. Op grond hiervan kunnen we onze leden in de sector oproepen om 

actie te voeren voor een goede cao. 

In uw brief geeft u aan dat VWOV het onderwerp “wendbaarheid” wil bespreken. Dat is voor ons 

akkoord; in principe is elk onderwerp bespreekbaar. Echter willen wij bij voorbaat duidelijk melden dat 

wij niet akkoord zullen gaan met afspraken die werkdrukverhogend zijn voor de medewerkers. Sterker 

nog: FNV Streekvervoer streeft juist naar verlaging van de werkdruk. De afgelopen maanden is in 

contacten met onze leden opnieuw erg duidelijk geworden dat een goede balans tussen werk en privé 

voor hen een belangrijk onderwerp is; naast natuurlijk compensatie van de stijgende kosten van 

levensonderhoud.  

 

FNV Streekvervoer wil graag komen tot een moderne en goede cao, waardoor de sector weer 

aantrekkelijk wordt voor nieuwe medewerkers en de huidige en nieuwe medewerkers gezond hun werk 

kunnen blijven uitvoeren tot einde van hun dienstverband (RVU-leeftijd of AOW-gerechtigde leeftijd). 

 

Wij vernemen nog graag waar het overleg zal plaatsvinden en hoe laat u wilt beginnen.  

 

Met vriendelijke groet, 
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