
09 februari 2016, pag. 12

Bedrijven maken eigen
afspraken met bonden
RENÉ VAN BAAL

SINT JACOBIPAROCHIE Het front van
de metaalwerkgevers begint scheu-
ren te vertonen. Onder meer Meijer
Plaatbewerking heeft een eigen re-
geling met de bonden getroffen.

Directeur Dick Vrooland is wel klaar
met de stakingen, die zijn onderne-
ming drie keer eerder troffen. Hij
sloot een akkoord met FNV Bondge-
noten en CNV Vakmensen waarin
zijn medewerkers zich prima kon-
den vinden.

,,Ik heb mijn verantwoordelijk-
heid naar het bedrijf’’, zegt hij. De
schade richting klanten dreigde te
groot te worden.

,,Die relaties komen door stakin-
gen onder druk, ik moet hun belan-
gen beschermen.’’ Een belangrijke
tweede reden om tot een vergelijk te
komen, was de interne spanning on-
der stakers en werkwilligen op de
werkvloer. ,,Ik wil geen onderlinge
scheve gezichten.’’

De gesprekken met de bonden
zijn volgens Vrooland op voorspraak
van de werknemers gestart. De uit-
komst stemde hen tevreden ,,en de
onrust is nu weg’’, aldus de directeur.
,,Wat wij op lokaal niveau hebben
moeten doen, had nooit mogen ge-
beuren’’, merkt hij op.

Vrooland heeft nog geen reactie
gehad van metaalwerkgeversvereni-
ging FME op zijn individuele actie.
Zodra er een centraal akkoord ligt
dat algemeen verbindend wordt ver-
klaard, maakt het eigen akkoord
plaats voor de centrale cao.

Ook Klaas Oolders van Hoza Lo-
gistic Solutions in Veendam, fabri-
kant van onder meer rolcontainers
voor Europese supermarkten, post-
en pakketbezorgers en bloemenvei-
lingen, maakte vooruitlopend op de
cao-onderhandelingen afspraken
met de vakbonden voor zijn tachtig
werknemers. Die voorzien er onder
meer in dat de lonen dit jaar in twee
etappes worden verhoogd.

Volgens Oolders heeft hij geen be-

lang bij stakingen. De onderhande-
lingen worden volgens hem aan
werkgeverszijde gedomineerd door
grote bedrijven als DAF en VDL. ,,Als

mkb-bedrijf hebben we daar weinig
invloed op.’’ Voelt hij zich dan geen
spelbreker? ,,Nee, ik ben zelf verant-
woordelijk voor de bedrijfsvoering.

Gesprek na 40.000 stakingsdagen
De acties voor een betere cao Metal-
ektro begonnen na een eindbod van
werkgeversorganisatie FME in april
vorig jaar, dat voor FNV Metaal en
CNV Vakmensen niet acceptabel was.
In dat voorstel boden de werkgevers
in de ‘grootmetaal’ een loonsverho-
ging van 5,75 procent over een perio-
de van drie jaar. De vakbonden en
hun leden vinden dat te schamel. Zij
verlangen 1,25 procent meer. Daar-
naast spelen geschillen over de hoog-
te van het scholingsbudget, zeggen-
schap over het opnemen van vrije
dagen, het recht minder uren te gaan
werken en overwerk.
De ruim 130.000 werknemers die
onder de cao vallen, werken bij onder
meer staalwalserijen, ijzergieterijen

en autofabrieken. Tot oktober vorig
jaar streden ze zij-aan-zij met werk-
nemers die vallen onder de cao Me-
taal & Techniek (onder meer installa-
tietechniek, metaalbewerking). Ze
bereikten in die maand een akkoord
over een nieuwe cao, die 300.000
werknemers aangaat.
CNV Vakmensen en FNV Metaal
gingen door met actievoeren voor de
cao Metalektro. Ze weerstonden
diverse keren de lokroep van FME
(2200 bedrijven in de technologische
industrie), omdat er geen signalen
waren dat het laatste loonbod onder-
handelbaar was. De vakbonden zitten
morgen weer met de werkgevers om
de tafel in een uiterste poging om tot
een akkoord te komen.

Metaalwerknemers kwamen bijeen in De Kruisweg te Marum om een vuist te maken richting de werkgevers. FOTO ANP


