
WAT GEBEURT ER ALS ER GEEN NIEUWE CAO KOMT?
Dan is er sprake van nawerking van de huidige cao. Nawerking betekent, 
dat de afgelopen cao nog steeds van toepassing is. Wel kunnen werkge-
ver en jij in onderling overleg afwijkende afspraken maken. Hier gaat het 
dan niet om een cao maar om individuele afspraken. Als er vervolgens 
een nieuwe cao wordt afgesloten vervangt deze de afspraken uit de 
oude cao en de eventuele afwijkende bepalingen die in de tussentijd zijn 
gemaakt vervallen dan.

CAO ONDERHANDELING
IS GEEN SPEL

WAT WIL DE UNIE?
Cao onderhandelingen gaan over jouw  
arbeidsvoorwaarden en dit is geen spel dat  
gespeeld moet worden. Een cao is een 
afspraak tussen elkaar respecterende partijen 
die collectieve arbeidsvoorwaardelijke regelin-
gen willen afspreken, niet meer en niet minder. 
Dit is wat De Unie wil!

 

WAAROM IS ER NOG GEEN CAO?
De voorstellen van de werkgevers zijn  
onredelijk. De voorstellen van werkgever zijn 
niet opbouwend en geven geen blijk van 
waardering voor de medewerkers.  Wat De Unie 
betreft verdient Aedes respect indien ze nu 
over haar schaduw heenstapt en de eisen van 
de bonden inwilligt en bij toekomstige onder-
handelingen machtspelletjes achterwege laat.
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Cao onderhandelingen gaan over jouw arbeidsvoorwaarden 
en dit is geen spel dat gespeeld moet worden.



Als je De Unie ondersteunt, laat dan een steun- 
betuiging achter met je naam en de naam van de 
corporatie waar je werkt. Ook niet leden kunnen 
zonder verplichtingen deze steunbetuiging invullen.
 
Wil je jouw steunbetuiging meer kracht bij zetten? 
Meld je dan aan als lid van De Unie. Het eerste jaar 
betaal je slechts € 100,00 en je kunt een deel van de 
contributie via de belastingdienst terugkrijgen! 

Wij willen een overeenkomst afsluiten waar alle partijen 
achter staan en die door alle partijen gedragen wordt.  
Partijen die elkaar respecteren en het eens zijn over de 
inhoud, ook als er sprake is van een redelijk compromis! 
De Unie verwerpt ‘machtsvertoon’ aan beide kanten van de 
onderhandelingstafel en doet daar dan ook niet aan mee. 
Botweg afdwingen op basis van macht willen wij niet. Een 
cao gaat over jou als medewerker; niet over machines waar 
je lekker op de prijs kunt afdingen. Aedes heeft er voor 
gekozen niet te luisteren naar de redelijke argumenten van 
de gezamenlijke bonden en te vertrouwen op de “zwakte” 
van de bonden in het “cao onderhandelingsspel”. 

STAKINGEN
De voorstellen van De Unie en andere bonden zijn gematigd wat betreft de loon-
vraag. Daarnaast zijn de voorstellen gericht op het wegnemen van werkdruk en het 
bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hele normale onderwer-
pen in ‘cao land’ en bij nagenoeg alle sectoren en branches worden hier afspraken 
over gemaakt. 
Om ons doel te bereiken zal De Unie niet snel naar het stakingsmiddel grijpen.  
Het is een middel dat niet nodig zou moeten zijn. Let wel, wij keuren staken zeker 
niet af en betuigen de collega bonden onze steun! Alleen voor ons is het in dit cao 
conflict niet het juiste middel. In de Telegraaf van zaterdag 24 februari 2018 stond 
een artikel in de rubriek De kwestie: stakingen. De voorzitter van De Unie Reinier 
Castelein en de coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV zijn aan het 
woord. Lees verder op www.unie.nl/woondiensten.

DE UNIE DOET NIET 
MEE AAN STAKINGEN. 
WIJ WILLEN GEEN 
AFSPRAKEN MET 
MACHTSMIDDELEN 
AFDWINGEN. 

REINIER CASTELEIN
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LAAT ONS ZIEN DAT WIJ NIET ZWAK ZIJN,  
MAAR JUIST OP JOUW STEUN KUNNEN REKENEN!  
TEKEN DE STEUNBETUIGING!

 
WWW.UNIE.NL/WOONDIENSTEN/STEUNBETUIGING


