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Jullie  verdienen  beter!  
  
  

  
  
Dit  keer  geen  gezamenlijke  info  met  HC  meer.  En  dat  is  geen  goed  teken.    
  
Zoals  jullie  weten  proberen  vakbonden  al  heel  lang  tot  een  nieuwe  Cao  te  komen.  
En  omdat  de  huidige  Cao  al  maanden  verlopen  is,  hebben  wij  gepleit  voor  een  
zogenaamde  µtussen-Cao¶.  Een  Cao  waarin  de  hoogstnoodzakelijke  zaken  
geregeld  worden.  De  meer  uitgebreide  thema¶s  als  wel/niet  invoering  VGR  en  
onderwerpen  betreffende  Cao  vernieuwing,  bespreken  we  dan  in  de  loop  van  dit  
jaar.  
  
Na  enkele  gespreksrondes  was  het  ons  gelukt  HC  daarvan  te  overtuigen.  Vandaag  
is  duidelijk  geworden  wat  HC  onder  een  tussen-Cao  verstaat.  Geen  structurele  
aanpassing  van  de  salarissen!  Voor  ons  een  µkoude  douche¶  omdat  wij  er  nooit  
een  geheim  van  hebben  gemaakt  dat  het  belangrijkste  onderwerp  van  de  tussen-
Cao  weer  een  passende  loonsverhoging  behoort  te  zijn.  De  resultaten  van  HC  zijn  
immers  stukken  beter  (1e  kwartaal  al  weer  8  miljoen  boven  begroting)  en  de  
werkdruk  is  hoger  dan  ooit  (80  FTE  onderbezetting).  
  
Vandaag  is  gebleken  dat  HC  in  2015  niet  verder  wil  gaan  dan  een  eenmalige  
uitkering  van  250  euro  netto  (bij  fulltime  contract).  Daarbij  is  aangegeven  dat  de  
sfeer  in  alle  vestigingen  positief  is  en  dat  de  medewerkers  een  dergelijk  voorstel  
heel  goed  begrijpen.  Volgens  HC  gaat  het  wel  beter,  maar  in  het  licht  van  alle  
toekomstige  ontwikkelingen  zou  een  structurele  verhoging  onverantwoord  zijn.  
  
Dit  verschil  van  mening  is  vooralsnog  onoverbrugbaar  gebleken.  Voor  HC  is  een  
structurele  verhoging  van  jullie  salarissen  op  dit  moment  onbespreekbaar.  
Daarom  is  het  overleg  opgeschort  tot  29  mei  aanstaande.    
  
Wij  vinden  het  onbegrijpelijk  dat  HC  met  deze  boodschap  is  gekomen.  De  
suggestie  dat  de  medewerkers  op  dit  moment  begrip  zouden  hebben  voor  
opnieuw  geen  enkele  structurele  aanpassing  van  de  salarissen  (3e  jaar  op  rij)  
vinden  we  eigenlijk  ongepast.  De  storm  van  de  reorganisaties  is  nog  nauwelijks  
gaan  liggen  en  van  medewerkers  wordt  een  maximale  inspanning  gevraagd.  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  
We  hebben  ons  dan  ook  ernstig  afgevraagd  of  verder  praten  nog  wel  zin  heeft.  
Op  dit  moment  lijken  we  HC  niet  te  kunnen  overtuigen.  Toch  willen  we  HC  nog  
een  kans  geven.  In  de  tussentijd  willen  we  jullie  vragen  ons  te  helpen.  
  
Laat  daarom  weten  wat  je  van  de  huidige  situatie  vind.  Ben  je  het  met  de  
eenmalige  verhoging  die  HC  nu  biedt  eens  of  vind  je  dat  je  eindelijk  weer  eens  
recht  hebt  op  een  µnormale¶  structurele  verhoging?  
  
Om  jullie  mening  te  peilen  kun  je  een  berichtje  sturen  naar  je  eigen  
vakorganisatie,  kaderleden  of  vanaf  morgen  je  mening  geven  via  een  poll  op  
Facebook  (klankbord).  Je  zult  begrijpen  dat  het  ontzettend  belangrijk  is  dat  
zoveel  mogelijk  medewerkers  hun  mening  geven.  Wij  zien  dit  als  een  laatste  
poging  om  HC  op  29  mei  µover  de  streep¶  te  trekken.  
  
Uiteraard  vinden  we  het  erg  jammer  dat  we  weer  in  een  ongemakkelijke  situatie  
zijn  beland.  Na  een  bijzonder  actietraject  hebben  we  vorig  jaar  toch  afspraken  
kunnen  maken.  Afspraken  die  de  basis  zou  moeten  zijn  voor  een  voorzichtig  
herstel  van  vertrouwen.    
  
Het  zal  toch  niet  zo  zijn  dat  HC  weer  op  de  µoude  voet¶  verder  gaat«..!    
Medewerkers  van  HC  verdienen  wat  ons  betreft  beter.    
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