
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

STAKINGSOPROEP WAVIN  
VRIJDAG 2 DECEMBER 

 
 
 
Bij Wavin wordt er gestaakt door de afdeling Extrusie: 

 A-ploeg: de stakers komen 2 december niet werken in de ochtenddienst 
 E-ploeg: de stakers komen 2 december niet werken in de middagdienst 
 D-ploeg: de stakers komen 2 december niet werken in de nachtdienst 

De stakers uit de A, E en D ploeg kunnen zich op vrijdag 2 december vanaf 09:00 tot 11:00 uur 
inschrijven als staker bij zaal Mulder. Wanneer je 2 december roostervrij bent is inschrijven als staker 
niet nodig. 
 
De afdeling Spuitgiet  
De leden werkzaam in de D-ploeg (2 december 22:00 uur tot 06:00 uur op 3 december), die hebben 
aangegeven dat ze gaan staken, komen vrijdag 2 december om 22:00 uur niet op.  
Zij kunnen zich op vrijdag 2 december vanaf 09:00 tot 11:00 uur inschrijven als staker bij zaal Mulder. 
Wanneer je 2 december roostervrij bent is inschrijven als staker niet nodig. 
 
Overige afdelingen 
Verder wordt er op vrijdag 2 december gestaakt door de volgende afdelingen:  

 Extrusie dagdienst; 
 Spuitgiet dagdienst; 
 Logistiek (ploegendienst en dagdienst); 
 Afdeling Special Products (ploegendienst en dagdienst); 
 Mengerij – Brekerij (ploegendienst en dagdienst); 
 Lab, postkamer, facilitaire dienst, onderhoud.   
 Werknemers van overige afdelingen die hier boven niet genoemd zijn en die deel willen nemen 

aan de staking op 2 december en waar afbouwen van productie niet nodig is.  

De stakers in de dagdienst en ploegendienst, werkzaam op deze afdelingen, gaan dus de ochtend van 2 
december niet aan het werk.  
Zij kunnen zich op vrijdag 2 december vanaf 09:00 uur tot 11:00 uur inschrijven als staker bij zaal 
Mulder. Wanneer je 2 december roostervrij bent, is inschrijven als staker niet nodig. 
  
Verder geldt het volgende: 

‐ Wanneer je je als staker hebt ingeschreven ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt, 
zolang het maar niet de Owase-locatie betreft.   

‐ Met het actiecomité zullen we vervolgacties voorbereiden en daar informeren we jullie dan weer 
over per brief en email.  

‐ Mocht het nodig zijn om als stakers met elkaar te overleggen dan organiseren we dat.  

 
 
 
 
 



                                                                                                                                       
  

 

 

ZORG DAT JE GEGEVENS KLOPPEN 
Ga naar www.cnvvakmensen.nl en log in om te controleren of je gegevens kloppen. Staat de juiste 
werkgever genoemd en klopt je bankrekeningnummer? Wijzig je gegevens wanneer die onjuist zijn. 
Zonder bekend bankrekeningnummer kan de stakingsuitkering niet worden betaald. Heb je 
nog geen account, maak er dan direct één aan. Lukt het niet, bel dan met ons Landelijk actiecentrum 
op 030-7511450. 
 
Voor de laatste nieuws kan je terecht op onze website:  
https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/chemie-en-energie/cao-owase/ 
 
Heeft jouw collega géén oproep ontvangen en is wel lid? Dan kan het zijn dat zijn/haar gegevens niet 
goed in ons systeem staan. Jouw collega kan via www.cnvvakmensen.nl de gegevens wijzigingen én 
kunnen hoe dan ook mét lidmaatschapsnummer naar de stakingslocatie gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAKEN DOE JE SAMEN, DOE MEE!  
In Nederland is er een recht op staken en dat is niet voor niks! Wij hebben werkgevers gemeld dat er door 
het hele land gestaakt wordt. Het is niet verplicht om zelf te melden dat je staakt, maar het mag 
uiteraard wel. Als lid van een vakbond krijg je een stakingsuitkering. 
Een cao komt er niet vanzelf. We hebben jouw steun en inzet hierbij nodig. Hoe meer leden zich inzetten, 
hoe sterker we staan. Word ook lid! Meld je aan op www.cnvvakmensen.nl/sluit-je-aan.  
 
HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE STAKING? BEL OF MAIL HET ACTIECENTRUM:  
CNV Vakmensen: 030-751 1450 | actie@cnvvakmensen.nl 
 
 

INSCHRIJVING STAKING  
De stakingsregistratie is op         VRIJDAG 2 DECEMBER 
 
Registratie:  tussen 09:00 en 11:00 uur. Wanneer je 2 december roostervrij bent is 
inschrijven als staker niet nodig.  
 
Staakstraat: Zaal Mulder, Gramsbergerweg 68 in Hardenberg 
 
 
Dit neem je mee:  
- je gepersonaliseerde stakingsformulier, welke je per post zult ontvangen. 
- je IBAN-nummer (bankpas),  
- je vakbondslidnummer/relatienummer 
De laatste 2 moet je meenemen wanneer je de gepersonaliseerde stakingsformulier niet per post 
hebt ontvangen. 
 
Zonder deze gegevens kunnen we je niet inschrijven als staker. Je hebt als het goed is een 
stakingsformulier ontvangen. Niets ontvangen? Zorg dan dat je je lidnummer en 
bankrekeningnummer bij je hebt! 
 


