
 

 

 

ALLES ZIT MEE 
BEHALVE DE FME! 

 

 

 
 

Alle seinen staan op groen om tot een goede, rechtvaardige cao in de Metalektro te komen. Het gaat de 

bedrijven economisch voor de wind, de winsten breken alle records, De Nederlandsche Bank en alle 

deskundigen vinden dat het nu tijd is dat werknemers hiervan meegenieten. Zowel in geld als in 

zeggenschap over werktijden, werk-privébalans en ontwikkeling. De bedrijven roepen om werknemers 

en de sector verdient een moderne en eerlijke cao. Alles zit dus mee, behalve de FME.  

 

De FME is de club die namens jouw werkgever onderhandelt over de cao. En door de manier waarop ze 

dat doen en het feit dat ze steeds “fake news” de wereld in brengen, is het de vraag of ze eigenlijk wel 

een cao willen.  

 

 

WIL DE FME WEL EEN CAO? 

Het lijkt erop dat de FME de cao wil opblazen, met hun oproep om met ondernemingsraden afspraken 

te maken over loon per bedrijf, in plaats van met de vakbonden via een cao voor de hele sector. Maar 

wat zou dat betekenen? Los van de vraag of de welwillende mensen die in de OR zitten de expertise of 

de wens hebben om hierover met je werkgever in gesprek te gaan, kan een OR uiteraard niets 

afdwingen: ze hebben geen stakingskas en geen rechten om dat te doen.  

De OR is dus afhankelijk van hetgeen de werkgever aanbiedt. Het betekent dat je in je bedrijf volledig 

afhankelijk wordt van de bereidwilligheid van je werkgever óf en welke loonsverhoging hij wil betalen. 

Daar komt nog bij dat het alleen over het thema loon zou gaan en niet over alle andere 

arbeidsvoorwaarden die voor jou en je collega’s belangrijk zijn.  

 

In het pamflet van de FME staat dat ze hun leden (en dus ook jouw werkgever) een loonadvies gaan 

geven, zodat jij als werknemer geen nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat er geen cao is. Maar 

dat is natuurlijk onzin. Als ze bereid zijn om een eerlijke loonsverhoging af te spreken, waarom gaan ze 

dan niet in op de eis van de vakbonden van 3,5% per jaar? En als ze jouw belangen zo hoog in het 

vaandel hebben staan, waarom weigeren ze dan serieus op de andere eisen van de werknemers in te 

gaan en doen ze er alles aan om het proces te frustreren?  

 

De gezamenlijke vakbonden hebben alles geprobeerd om via onderhandelingen tot een goede en 

rechtvaardige cao te komen. En dat willen we nog steeds. Maar dan moet de FME ophouden te roepen 

dat wij alleen maar mogen tekenen bij het kruisje en serieus ingaan op de eisen die wij namens jullie 

stellen.  

 

  



 

GEEN CAO, WAT BETEKENT DAT? 

Zonder cao komen er geen loonsverhogingen meer die voor de hele sector gelden. Maar ook alle 

andere afspraken die in een cao staan komen daarmee dan te vervallen. Geen cao kan immers ook 

betekenen dat er reguliere werkdagen van 12 uur worden ingevoerd (zonder toeslag), dat het aantal 

vakantiedagen naar het wettelijke aantal van 20 daalt, dat je geen recht meer hebt op ATV, dat je bij 

ziekte minder loon krijgt doorbetaald, enz. enz. Al deze zaken zijn geregeld in de cao, en niet in de wet. 

Geen cao meer heeft dus grote gevolgen voor je hele arbeidsvoorwaardenpakket! 

 

 

KAT IN HET NAUW! 

De vraag is natuurlijk waarom de FME nu zulke rare fratsen uithaalt en steeds weer “fake news” 

verspreidt. Het enige antwoord lijkt te zijn dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. De FME heeft 

haarfijn door dat de eisen die jullie als werknemers op tafel hebben gelegd meer dan redelijk zijn. En 

dat de werknemers in de Metalektro ook voor deze eisen staan! De FME wordt geconfronteerd met 

succesvolle stakingen in het hele land van moedige werknemers die staan voor een rechtvaardige en 

moderne cao. Werknemers die ervoor vechten dat we niet terug in de tijd gaan, waarbij de werkdagen 

steeds maar langer worden en de zeggenschap over tijd en geld volledig bij de werkgever komt te 

liggen.  

 

Het opnieuw verspreiden van “fake news” lijkt op een laatste vertwijfelde poging van de FME om hun 

volledig achterhaalde gedachtengoed bij de werknemers door de “strot te duwen” en zo jou en je 

collega’s te ontmoedigen om voor een rechtvaardige cao te gaan staan en te winnen. Maar dat gaat 

niet gebeuren! 

 

 

ZEG JA TEGEN DE CAO METALEKTRO 

Uit het hele land bereiken ons signalen van leden en kaderleden die aangeven niet in deze truc van de 

FME te trappen en onverminderd te gaan voor een goede cao. We zeggen JA tegen een rechtvaardige 

en eerlijke cao in de Metalektro. En OR’en die benaderd worden om afspraken te maken over 

arbeidsvoorwaarden? Laat hen weten dat jij en je collega’s een cao willen! 

 

Wat als een bedrijf zonder toestemming van de OR en zonder cao alvast een loonsverhoging willen 

toekennen? Dat is prima. Zodra er een cao in de Metalektro wordt afgesproken, betalen deze bedrijven 

gewoon nog een keer. Gezien het feit dat onze cao een minimum cao is, vinden wij dat natuurlijk geen 

probleem. Maar het bedrijf moet niet denken dat ze met die uitbetaling meteen “afkopen” dat jij en je 

collega’s alles wat in de cao staat weggooien en onze andere belangrijke voorstellen vergeten. Samen 

zeggen wij immers JA tegen de cao Metalektro.  

 

 

SAMEN STAAN WE OP VOOR DE CAO METALEKTRO! 

Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, de acties gaan onverminderd door! De afgelopen tijd zijn er 

door het hele land heel veel acties georganiseerd. Ook voor de komende tijd staan er weer veel acties 

gepland. Het is van belang dat we jouw werkgever wakker schudden om tot inkeer te komen, en te 

zorgen dat die cao er komt! Neem daarom contact op met jouw regionale vakbondsbestuurder om de 

actieplanning door te nemen en nader invulling te geven aan de acties.  
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