Nieuwsbrief CAO-onderhandelingen MSD
Beste FNV’ers,
Vandaag begonnen ze dan echt, de CAO-onderhandelingen binnen uw bedrijf
MSD. Voor mij voor het eerst, net als voor CNV-collega Loes Bezemer. Nadat
velen van u (455 leden of medewerkers) de gezamenlijke enquete hadden
ingevuld, wij daar met u een voorstellenbrief van hadden gemaakt, was het nu
zaak om onze standpunten te bespreken met MSD en tegelijkertijd te bekijken
wat de collega’s van NMP op hun inzetbrief hadden ingepakt.
Waar staan we?
Als bonden zijn wij ronduit teleurgesteld over de cao-voorstellen van uw
werkgever! MSD wil een overeenkomst met ons sluiten voor de komende 2
jaar, tot 30 september 2020. In die periode wil men 2 salarisverhogingen
toepassen, allebei van 2,25%. In onze voorstellenbrief hebben wij om 4% per
jaar gevraagd, hetzelfde geldt voor de NMP. Dat past bij het feit dat jullie
werkgever meer dan gezonde winsten maakt en ook nog een inhaalslag heeft
te maken, zeker afgezet tegen de huidige krappe arbeidsmarkt.
Verder kent de voorstellenbrief van MSD nagenoeg alleen verslechteringen.
Alleen als heel veel ontziemaatregelen (fors) worden verslechterd, kan de
vergoeding van onregelmatige diensten gelijk blijven. Als het aan werkgever
ligt, schuift het startmoment van ontziemaatregelen op naar de 63e verjaardag
en moet je dan ook al minimaal 5 jaar in onregelmatigheid hebben gewerkt.
Wat ons betreft past bij deze voorstellen alleen een resoluut nee, wat we (de
onderhandelingsdelegatie bestaat naast ondergetekende uit Bart Maas, Paul
Barten en Peter v/d Wilk) dan ook hebben laten horen. Er moet beweging
komen in het loonbod en we willen ook met alle onderzoeksgegevens van
werkgever kijken hoe we een goed evenwicht kunnen bereiken tussen de
ontziemaatregelen voor ouderen en de belasting voor de jongere werknemer.

Geld is daarbij voor ons niet het uitgangspunt, dat hebben we ook al in onze
voorstellenbrief zo verwoord.
Enquete van NMP en MSD gezamenlijk
Deze week krijgt u – na de start van de onderhandelingen – nog een
uitnodiging van MSD en NMP gezamenlijk om ook een enquete van hen in te
vullen. Die laten ze doen door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau en
geeft hen na de start van de onderhandelingen nog de mogelijkheid om hun
voorstellen nog eens extra te bekijken.
Wij hebben aangegeven het tijdstip apart te vinden: wij hebben per slot van
rekening ook ruim op tijd om jullie mening gevraagd en dat vertaald in een
voorstellenbrief. De oproep is wel om het stuk zo eerlijk mogelijk in te vullen en
geen te positieve antwoorden te geven, dat helpt ons aan de
onderhandelingstafel!
Mocht u nog vragen hebben, dan weet u mij te vinden (paul.smink@fnv.nl).
Ook via www.vakbondenmsd.nl delen we informatie.
Hartelijke groet,
Paul Smink
bestuurder

