
Stakingsoproep 
Mijn tijd, mijn leven, onze cao 

 

Wat? Staking voor een nieuwe en eerlijke cao (sinds 1 juni 2018 zitten we zonder).  
Wanneer?  ??-okt-2018 van 23:00 uur, tot 23:59 uur de volgende dag (dus nacht-, dag- en 

avondploeg).  
Waar?  Fokker Papendrecht  
Hoe?  Vlak voordat de staking van start gaat ontvang je een SMS-bericht. Dat is de 

feitelijke aankondiging. Die dag is vooraf bij de organisatoren bekend en zal ook kort 
van tevoren formeel bij Fokker gemeld worden (zelf hoef je dat niet vooraf te 
melden).  

Inschrijven?  Jezelf registreren als staker zal mogelijk zijn aan de poort. De stakingskas voor 
(nieuwe) leden zal dan ook geopend zijn.  

 
Stakingsoproep  
We roepen alle werknemers bij Fokker in Papendrecht op (ook leden van andere vakbonden, niet-
leden en uitzendkrachten) om op deze nog onaangekondigde dag het werk voor 24 uur neer te 
leggen. 
  
Hoe weet je wanneer de staking plaatsvindt?  
Vanuit de vakbonden is een mobiel nummer beschikbaar gesteld waar je je kunt opgeven om een 
SMS te ontvangen, vlak voor aanvang van de staking. We verzoeken je zo spoedig mogelijk een SMS 
te sturen naar dat mobiele nummer, zodat we je op de stakingsdag zelf op de hoogte kunnen stellen. 
  
Je nummer zal alleen voor oproepen tot acties in het huidige cao-traject gebruikt worden, omdat wij 
begrijpen dat je privacy ook belangrijk voor je is.  

 

Stuur dus een SMS naar dit nummer: 06-46555546 
Onregelmatig extra werk zijn we gewend, maar ook staken kunnen we ongepland! 

 
Staken is een recht  
Overleggen met werkgevers (verenigd in FME) levert tot nu toe te weinig toenadering op. Werkgevers 
lijken de harde lijn te hanteren en simpelweg niet in te willen gaan op onze eisen. Intussen moeten wij 
keihard door ploeteren zonder cao? Nee dus! Daarom blijven we staken om onze cao op te eisen. In 
Nederland hebben werknemers het recht om te staken; ook wanneer je niet lid bent van een 
vakbond!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen?  
Neem dan contact met me op. Ik ben bereikbaar via hans.korver@unie.nl of bel  
06-52522073. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Korver 
Belangenbehartiger 
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