Hoe moet de nieuwe cao vorm krijgen?
Hoe ziet de volgende Cao DSM eruit
Zoals in onze eerdere brief aangegeven organiseren wij binnenkort ledenvergaderingen over de
cao-onderhandelingen bij DSM. Onderstaand tref je hierover een nadere toelichting alsmede de locaties en
tijdstippen aan.

Inleiding
De Cao DSM Nederland is via de individuele arbeidsovereenkomst onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket
van iedere medewerker bij DSM. Deze cao is wat de bonden betreft het uitgangspunt voor de komende onderhandelingen.
DSM wil tijdens deze onderhandelingen een voorstel bespreken dat zij heeft gedoopt tot de cao 2.0. Iedere partij is
natuurlijk vrij om ideeën in te brengen bij cao-onderhandelingen. Daarover wordt dan gediscussieerd. Hierbij zijn
onder meer de uitgangspunten: het huidige arbeidsvoorwaardenpakket, opvatting van de achterban van de bonden, de gangbare arbeidsverhoudingen, het economische klimaat etc.
Omdat het voorstel van DSM, zoals in een eerdere brief reeds aangegeven, een complete transformatie van het
arbeidsvoorwaardenpakket behelst alsmede de arbeidsverhoudingen verregaand verandert, vinden wij het van
groot belang om hierover met jullie (nogmaals) van gedachten te wisselen.

Toelichting voorstel door experts DSM
Vanwege de complexiteit van de wijzigingen hebben wij gemeend er verstandig aan te doen om experts van DSM
de gelegenheid te geven het voorstel van DSM toe te lichten, waarna er vanuit de aanwezigen vragen aan de
experts kunnen worden gesteld. Voor de toelichting en de vragen hebben we een uur ingeruimd. Hierna zullen wij
met leden en niet-leden uitvoerig verder praten over onze inzet voor wat betreft de komende onderhandelingen.

Ledenvergaderingen
Komende donderdag wordt in het CEOD (Centraal Extern Overleg DSM) aan de bonden nogmaals een toelichting
gegeven op het voorstel van DSM. Hierna zullen er in het land een 10-tal ledenvergaderingen georganiseerd
worden door de gezamenlijke bonden: CNV Vakmensen, FNV, De Unie en Synergo vhp2.
Onderstaand is een schema opgenomen met de locaties en tijdstippen waarop de ledenvergaderingen zullen
plaatsvinden. Zoals al eerder aangegeven zijn onze vergaderingen dit keer eveneens opengesteld voor collega’s
die geen lid zijn van een bond. Maak dus je niet georganiseerde collega hierop attent. Het is belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen goed op de hoogte zijn.

Overzicht
Datum

Tijdstip

Locatie

DSM Limburg

22 februari 2017

11.00 uur
15.30 uur
19.30 uur

Van der Valk Urmond
Mauritslaan 65
6129 EL Urmond

DSM Delft +
Hoek van Holland

23 februari 2017

14.30 uur ->
19.00 uur ->

Op het bedrijf van DSM Delft:
De kern Alexander Fleming House
Auditorium Lab 5/ Beijerinck lab

DSM Emmen

7 maart 2017

10.30 uur
19.00 uur

Hampshire Hotel
Van Schaikweg 55, 7811 HN Emmen

DSM Zwolle

8 maart 2017

15.00 uur

Op het bedrijf, in de kantine

DSM Waalwijk

16 maart 2017

12.45 uur
15.30 uur

Op het bedrijf, gebouw 65

Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groeten,
Ron Smeets
Ingrid van Pinxteren
Suat Koetloe
Harry Govers

17-0546/RS/sb

CNV Vakmensen
FNV
De Unie
Synergo vhp2

