We zijn het zat bij Sitech: dan maar staken!
Vanaf oktober zijn de vijf vakbonden, CNV Vakmensen, FNV, Synergo/VHP, De Unie en
Vakbond ABW in gesprek over een cao voor jullie voor 2019. Nu, acht maanden verder is
er nog steeds geen cao jullie werkgever wil die cao alleen sluiten in combinatie met een
nieuwe, slechtere cao voor nieuwe werknemers. Alle bonden hebben laten weten dit
voorstel niet te accepteren. De leden van CNV Vakmensen en FNV hebben gisteren
besloten dat er dan volgende week maar gestaakt moet worden: er moet nu eindelijk een
goede cao op tafel komen.
We roepen werknemers bij Sitech op om donderdag 4 juli 2019 het werk neer te leggen en in
actie te komen voor een fatsoenlijke cao!
==================================================================
Wat:
24-uurs staking
Wanneer:
donderdag 4 juli vanaf 7:00 uur tot vrijdag 5 juli 07:00 uur
Waar inschrijven:
Parkeerplaats Gate 2 (nieuwe parkeerplaats)
Registratie stakers: van 9:00 uur tot 11:00 uur
===================================================================
Recht om te staken!
Alle werknemers van Sitech mogen staken! Je hoeft dat dus niet vooraf te melden, het mag
wel.
Leden van CNV Vakmensen en FNV schrijven zich in als staker en krijgen daarmee een
stakingsuitkering.
Ben je niet lid, kan je je toch inschrijven als staker, Als je dan alsnog lid wordt van CNV
Vakmensen of FNV krijg ook jij die stakingsuitkering.
Ik vervul een veiligheidsfunctie, mag ik staken?
In het ultimatum hebben wij al aangegeven dat de veiligheid niet in gevaar mag komen:
Chemelot mag niet in de brand vliegen. Tegelijkertijd is dat ook een maximale toezegging:
alle andere storingsmeldingen moeten wachten tot vrijdag 7:00 uur en verder.
En dan nu:
is het vooral zaak om je collega’s te stimuleren ook mee te doen aan deze staking. Jullie werk
is te waardevol om genoegen te nemen met het cao-bod zoals dat er nu ligt. Het is van groot
belang dat er heel veel collega’s komen en daarmee nee zeggen!
Tot donderdag 4 juli!
Ron Smeets -bestuurder CNV Vakmensen
Paul Smink -bestuurder FNV

