STAKINGSOPROEP
CNV Vakmensen en FNV Metaal roepen de werknemers in de metalektro en
technieksectoren in Stavoren, Stroobos, Makkum, Balk, Kootstertille, Lemmer, Harkema,
Sneek, Surhuisterveen, Drachten, Joure, Gorredijk en Heerenveen op

VRIJDAG 4 SEPTEMBER 2015
Niet te gaan werken maar te gaan staken voor een cao
 Met een fatsoenlijke loonstijging;
 Waar geen werknemersrechten worden afgebroken;
 Waar “Gelijk Loon Voor Gelijk Werk” gewaarborgd wordt;
 Waar de reparatie van de WW gaat zoals afgesproken;
 Waar het leeftijdsloon wordt afgeschaft;
 Met regelingen die het mogelijk maken de AOW leeftijd te halen;
 Waarin werknemers zich voldoende kunnen ontwikkelen.
Doe mee; het is nodig! Werkgeversorganisaties willen werknemers een cao laten
accepteren die van alles afbreekt.
Kom naar het actiecentrum in het Abe Lenstrastadion Heerenveen
 Om als lid je in te schrijven voor een stakingsuitkering;
 Om als je al vrij was of geen uitkering wilt, de sympathisantenlijst te tekenen;
 Om te luisteren naar sprekers;
 Om met elkaar te beslissen hoe nu verder;
 Om te genieten van het vermaak dat we hebben geregeld.
-

Aktiecentrum: Abe Lenstra Stadion, ingang G
open van 07.00 uur tot 11.00 uur (parkeren op P3).
Sprekers beginnen tussen 8.00 en 8.15 uur (tot 9.00 uur)
Busroutes? Zie achterkant.

Staken is een recht van werknemers. Je hoeft niet tegen je werkgever of leidinggevende te
zeggen dat je gaat staken. De vakbonden hebben ultimatums gesteld. Staken blijkt vanzelf.
Als er vragen zijn of informatie nodig is:
CNV Vakmensen 06-51602029 (Frans Strolenberg), f.strolenberg@cnvvakmensen.nl
FNV 050-3631159 of 06-51405565 (Anne van Dijk); racmetaalgroningen@bg.fnv.nl.

Bezoek onze website www.fnvmetaal.nl of www.cnvvakmensen.nl/metaalacties voor
meer informatie. Ook de acties in de rest van het land worden hier vermeld.
Belangrijkste breekpunten Metaal en Techniek
In 22 maanden wordt door de werkgevers 1,35% en
1,45% verhoging geboden; dat is 1,12% in de
looptijd van 22 maanden doordat niet bij de
aanvang van een cao jaar de verhoging ingaat maar
in oktober. Vakbonden vragen 3% in 12 maanden
en wel direct aan het begin (1 maart) en niet in
oktober.
De werkgeversorganisaties willen de leeftijden
waarop oudere werknemers worden ontzien,
verhogen met twee jaar naar 60 jaar.
De seniordagen (112,5) in de periode 50 jaar tot 65
jaar wil men korten met 39,5 (zonder compensatie).
De basis vakantie in de Metaal en Techniek is 24
dagen, in de Metalektro 27 dagen per jaar.
Er wordt geweigerd de (lage) jeugdlonen af te
schaffen.
De werkgevers weigeren de WW te repareren zoals
beloofd is in het centraal akkoord door de
werkgeversorganisatie VNO-NCW waar de
werkgeversorganisaties lid van zijn.
De werkgevers weigeren sluitende afspraken te
maken over het gelijk belonen van ingeleende
werknemers waar dan ook vandaan.

Belangrijkste breekpunten Metalektro
In 24 maanden wordt door de werkgevers 2 x 1,5%
verhoging geboden; 1,6% in de looptijd van 24
maanden. Vakbonden vragen 3% in 12 maanden en
wel direct aan het begin (1 mei) en niet zoals de
FME wil in oktober. De loonsverhogingen uit het
verleden zijn nauwelijks meer dan de inflatie.
De FME wil de leeftijden waarop oudere
werknemers worden ontzien, verhogen met 2 jaar
naar 57 jaar.
De FME wil van de (te lage) loonsverhoging
afwijken zonder toestemming van vakbonden. Zij
willen een CAO zeef. Bovendien wil de FME de
loonsverhogingen afschaffen voor de HP CAO
Metalektro
De werkgeversorganisatie FME weigert de (lage)
jeugdlonen af te schaffen.
De FME weigert de WW te repareren zoals beloofd
is in het centraal akkoord door de
Werkgeversorganisatie VNO-NCW waar de FME lid
van is.
De FME weigert sluitende afspraken te maken over
het gelijk belonen van ingeleende werknemers
waar dan ook vandaan.

BUSROUTES:
Route 1 Sneek – Heerenveen:
07.20 uur Sneek (bij Landustrie en Stork Turbo Blading) - 07.50 uur Heerenveen
Route 2 Stroobos-Surhuisterveen- Drachten-Heerenveen
07.00 uur Stroobos (bij Barkmeijer) - 07.05 uur Surhuisterveen (bij Avek, Groningerstraatweg 98)
07.20 uur Drachten (kade bij brandweer kazerne en restaurant de Haven, de Hemmen 2)
07.50 uur Heerenveen
Route 3 Kootstertille-Drachten-Heerenveen
07.15 uur Kootstertille (bij Stertil Kootstertille) - 07.20 uur Drachten (kader bij brandweer kazerne en
restaurant de Haven, de Hemmen 2) – 07.50 uur Heerenveen
Route 4 Stavoren-Balk-Lemmer-Heerenveen
07.00 uur Stavoren (Langparkeren Stationsweg) - 07.20 uur Balk (begin Industrieterrein de Stikke bij
lang parkeren) - 07.35 uur Lemmer (Industrieterrein Buitengaats, parkeren Strand) - 08.00 uur
Heerenveen
Aanvang terugreis 9.00 uur tot 9.15 uur vanaf Abe Lenstra Stadion

