Arbeidsvoorwaarden Sweco
Afgelopen donderdag 15 november 2018 hebben directie, vakbonden en ondernemingsraad het
gesprek om te komen tot een nieuwe cao voortgezet. Belangrijk onderwerp in het overleg was het
benchmarkonderzoek naar onze salarissen. Dit onderzoek is nu afgerond.
Graag gaan we met jullie in gesprek over de resultaten van de benchmark, wat dit betekent voor ons
beloningsbeleid en onze nieuwe cao. Dit gesprek koppelen we aan de al geplande roadshow langs de
kantoren van Eugene Grüter in december. Deze roadshow staat daarmee in het teken van ons
beloningsbeleid.
Beloningsbeleid is voor de AVO-partijen breder dan alleen de hoogte van het salaris. Ook
investeringen in bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, de ontwikkeling en opleiding van medewerkers
en de sfeer op de kantoren maken onderdeel uit van ons beloningsbeleid. Gezamenlijk zorgen zij er
voor dat je fluitend naar je werk gaat. Nu en later. Duidelijkheid in deze samenhang is belangrijk om
een goed gesprek te voeren over ons beloningsbeleid. Daarom stellen directie, vakbonden en
ondernemingsraad de komende twee weken samen een notitie op om deze samenhang te
verduidelijken. Hierin gaan we ook in op de uitkomst van het benchmarkonderzoek. Deze notitie is via
Inside beschikbaar voorafgaand aan de roadshow. Zo kan iedereen optimaal voorbereid deelnemen
aan de bijeenkomsten.
Wij hopen op een grote opkomst en gaan graag weer met jullie in gesprek over onze
arbeidsvoorwaarden. Tot dan!
Overzicht kantoorbijeenkomsten
Woensdag 12 december 16.00 – 17.00 uur De Bilt
Donderdag 13 december 12.00 – 13.00 uur Zwolle
Donderdag 13 december 16.00 – 17.00 uur Groningen
Vrijdag 14 december 11.00 – 12.00 uur Rotterdam
Maandag 17 december 12.00 – 13.00 uur Middelburg
Woensdag 19 december 12.00 – 13.00 uur Eindhoven
Woensdag 19 december 16.00 – 17.00 uur Arnhem
Donderdag 20 december 12.00 – 13.00 uur Alkmaar
Voor vragen of suggesties kan je contact met ons opnemen via het volgende mailadres:
AVO@sweco.nl.
AVO- commissie
Peter Bergmans
Cornelis Bergsma
Robert Jan Jonker
Frans-Jan Visser
Ruud de Vries
Willem Jan Boot
John Kapteijn
Roel van Riezen
Wieneke Goedvolk
Wim Groenevelt
Valérie Dee
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