Uitnodiging voor medewerkers GA, CSC, Vervoersadministratie en Bijsturing voor
STOEPOVERLEG!

FNV Spoor en CNV Vakmensen hebben overleg gehad met de directie van DB Cargo over de
verzelfstandiging Belgische activiteiten en de impact hiervan op de werknemers van DB Cargo
NL. De directie heeft hiervoor een adviesaanvraag ingediend bij de OR waarin zij aangeven dat
de Belgische activiteiten van DB Cargo NL vanaf 1 januari 2019 worden verzelfstandigd en
overgedragen aan DB Cargo België.
Op dit moment zijn er bij DB Cargo NL minimaal 22 Fte betrokken bij de activiteiten in België. De
werkgever wil slechts voor 11 Fte een werkgarantie afgeven. Voor de overige Fte betreft doet hij
dat niet. FNV Spoor en CNV Vakmensen verbazen zich hierover en willen ook voor de overige Fte
een werkgarantie. De werkgever weigert.
We hebben een inventarisatie gemaakt over de afgelopen 5 jaar. In 2013 startte DB Cargo NL de
activiteiten voor België. Het aantal machinisten is de afgelopen periode met 70 Fte toegenomen.
Echter het totaal aantal Fte voor CSC, GA, Proco’s. Traco’s is afgenomen.
Hierdoor ontstaat dus de werkdruk die jullie dagelijks ervaren!
Wij willen dat deze Fte behouden blijven en daar zekerheid over afspreken naar de toekomst.
FNV Spoor en CNV Vakmensen willen dit met jullie bespreken en horen hoe jullie hierover
denken. De bijeenkomsten zijn volgende week op:
7 november Lorentzstraat 14.00 – 15.00 uur
voor CSC en GA vroege en nachtdienst
15.00 – 16.00 uur
voor CSC en GA late dienst
8 november Moreelsepark 14.00 – 15.00 uur
voor de Bijsturing vroege en nachtdienst
15.00 – 16.00 uur
voor de Bijsturing late dienst
Normaal organiseren we een dergelijk gesprek op de werkplek. Echter deze directie vindt het
nodig om persoonlijk bij dit overleg aanwezig te zijn. Blijkbaar willen ze in de gaten houden wat
wij bespreken.
Wij willen vrij-uit met jullie praten over dit onderwerp en hebben geen behoefte aan een nanny.
Vandaar dat wij buiten het gebouw gaan staan voor een STOEP OVERLEG!
Jacqueline Lohle, Bestuurder FNV Spoor
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