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Beste Ineke en overige deelnemers aan het informeel overleg aangaande de cao vanuit de FME,  
 
In ons recentelijk informeel overleg heb je namens de FME aangegeven dat je van mening bent  
dat het "bijna-akkoord" -waarvan de inhoud onder andere overeengekomen is onder het toeziend  
oog van de procesbegeleiders- volgens de FME geen waarde heeft, dat de FME op haar schreden 
terugkeert en de FME de standpunten zoals ingenomen in de formele onderhandelingen (april 2018)  
handhaaft. Je gaf aan dat de FME alle verkenningen, zoals die vanaf eind mei tot op heden hebben 
plaatsgevonden, als niet bestaand beschouwd en dat door de FME gedane toezeggingen worden  
ingetrokken. Daarbij gaf je aan dat je ervan uit gaat dat de gezamenlijke vakbonden de toezeggingen  
en compromissen, zoals zij die gedaan hebben tijdens de verkenningen, wel gestand blijven doen.  
Wij hebben aangegeven dat dit een zeer uitzonderlijk standpunt van de FME is.  
 
Wij hebben vervolgens aangegeven dat terugkeren van de FME naar de standpunten, zoals verwoord  
in de formele onderhandelingen, het proces ons inziens onnodig frustreert en traineert. Maar in een  
poging ons wederom -ondanks de opstelling van de FME- constructief op te stellen, hebben wij vanuit  
onze kant nogmaals aangegeven waar wij ruimte zien om tot een akkoord te komen. Wij hebben ons  
daar maximaal voor ingezet.  
 
Als reactie op die inzet onzerzijds werd door jou -namens de FME- aangegeven dat jullie slechts bereid  
waren tot verdere informele verkenningen als wij formeel het volgende aangaven:  
 

• Dat wij onze eis inzake ISF/SAO intrekken. 
• Dat wij onze eis over de salarisdefinitie (inclusief ploegentoeslag) intrekken. Hetgeen in de praktijk 

bijvoorbeeld betekent dat het brutosalaris voor een overuur (veel) lager kan zijn dan een regulier 
uur.  

• Dat wij onze eis, aangaande Gelijk werk Gelijk loon intrekken. 
• Dat wij onze eis dat de vredesplicht tijdens pensioenonderhandelingen (die volgend jaar starten)  

niet van toepassing is, intrekken. 
• Dat wij alle voorstellen die de zeggenschap van werknemers op welke wijze dan ook vergroten 

intrekken. 
• Dat wij alle voorstellen aangaande werktijden intrekken.  
• Dat wij ons voorstel over de VEP-premie intrekken en akkoord gaan dat deze loonruimte  

aan werkgevers vrijvalt. 
• En dat wij onverkort je eis over de loondispensatie accepteren (dus dat een werkgever van de 

loonsverhoging kan afwijken zonder instemming van de VV). 
 
Deze toezeggingen dienden wij als gezamenlijke vakverenigingen te doen voordat je verder informeel wilt 
“verkennen”. Dit naast de meer dan 20 eisen die je hebt gesteld aangaande de aanpassing van het "bijna-
akkoord" ten nadele van de werknemersdelegatie. Zoals gezegd: Dat hoort natuurlijk niet bij informele 
verkenningen die tot doel hebben een akkoord te bereiken.   

1 
 



                                                      

                                               Vakmensen
 

 
Wij hebben aangegeven dat wij het stellen van deze voorwaarden voor het voortzetten van informele 
verkenningen ongehoord, onverantwoord en niet professioneel vinden. Zeker aangezien informele 
overleggen juist bedoeld zijn om te zien welke ruimte er is, welke oplossingen gezocht kunnen worden, op 
welke wijze er bruggen geslagen kunnen worden enzovoorts. Bij navraag onzerzijds gaf je echter expliciet 
aan de voorwaarden te handhaven.  
 
Wij hebben daarop aangegeven dat het door jou geëiste –zoals hierboven verwoord-  ons mandaat ver te 
buiten gaat en dat wij derhalve met onze kadergroepen deze voorwaarden zouden moesten bespreken 
alvorens wij konden reageren. Jij gaf aan je daarin te kunnen vinden. Inmiddels is dit gebeurd en onze 
respectievelijke cao-commissies verlenen ons uitdrukkelijk niet het mandaat aan de door jou gestelde eisen 
–om überhaupt verder informeel te kunnen verkennen- tegemoet te komen.  
 
Daarbij wil ik overigens opmerken dat wij natuurlijk altijd bereid zijn tot verdere informele verkenningen 
zodra en indien de gestelde voorwaarden/blokkades voor verdere informele verkenningen door jou worden 
ingetrokken. Als vakverenigingen is ons veel gelegen aan een akkoord. Wij zijn daartoe al vanaf de start van 
de formele onderhandelingen bereid en hebben alles in het werk gesteld om dat akkoord te bereiken. Dat 
blijkt ook wel uit het feit dat er sprake was van een “bijna”-akkoord, waarbij er nog een zeer beperkt aantal 
geschilpunten lagen die door de FME is “opgeblazen”. Maar dat terzijde.  
 
Inmiddels hebben wij kennis kunnen nemen van je brief aan de leden van de FME. Hierbij heb je informatie 
uit het informele overleg gedeeld. Dit tegen de afspraken in. Ook deel je in je brief je observaties. Hierbij 
merken wij op dat de door jou gedeelde informatie op z’n minst onvolledig is. Je geeft aan dat je de brief in 
het kader van transparantie naar je leden hebt gestuurd. Daarom zijn wij genoodzaakt om in deze fase ook 
van onze zijde die transparantie aan alle betrokkenen te verstrekken. Daarbij zullen wij overigens wel 
trachten ons aan de afgesproken vertrouwelijkheid van de informele verkenningen te houden.  
 
Hieronder zullen wij als gezamenlijke vakbonden dan ook onze constateringen en observaties delen.  
 
Toekennen van eisen over en weer 
 
Als vakverenigingen gingen wij vanaf aanvang van de onderhandelingen ervan uit dat “alle seinen op groen 
staan”. Dit omdat de sector er uitermate goed voorstaat en ook de verwachtingen helemaal prima zijn. 
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk maar daar hebben wij in onze cao natuurlijk een uitstekende bepaling 
voor die het mogelijk maakt om in overleg met de vakverenigingen afwijkende afspraken te maken.  
 
Wij gingen er dus vanuit dat het een verhaal van geven en nemen zou worden, waarin partijen elkaar dingen 
gunnen. Dat is ook de reden waarom wij reeds in de formele onderhandelingen op een constructieve wijze 
gehoor hebben gegeven aan de wensen van de FME en het overgrote deel van de eisen van de FME hebben 
gehonoreerd.  
 
Andersom is dat geenszins het geval. Althans: dat is de stand van zaken nadat de FME ervoor gekozen heeft 
om op meer dan 20 punten op haar schreden terug te treden. Hieronder willen wij onze bevindingen delen.  
 
Beloning 
De FME is op geen enkele eis van de werknemers op het gebied van beloning serieus ingegaan. In de brief 
aan je leden geef je aan dat de leden van de FME de looneisen en overige eisen op het gebied van beloning 
te hoog c.q. onacceptabel vinden.  
 
Je vermeldt hier niet bij welke stappen wij als werknemersorganisaties gemaakt hebben, zoals verwoord in 
het “bijna-akkoord”. Je geeft in je brief vervolgens aan dat ons voorstel met betrekking tot aanpassing van 
het salarisbegrip kostenverhogend zou zijn voor je achterban. Dat is natuurlijk alleen van toepassing voor 
die werkgevers die de ploegentoeslag niet in het loonbegrip hebben opgenomen. Zoals je weet geldt dat 
slechts voor een heel, heel beperkt aantal van je leden. De consequentie van het niet aanpassen van het 
salarisbegrip heeft tot gevolg dat ploegendienstmedewerkers voor een overuur (veel) minder betaald zouden 
kunnen krijgen dan voor een regulier uur. Dat naast het feit dat overuren sowieso voor werkgevers kan zijn 
door de werkgeverslasten. Het handhaven van deze situatie leidt derhalve tot perverse prikkels die het 
“gebruik” van overwerk juist stimuleren in plaats van ontmoedigen. En als je kijkt naar de effecten van  
overwerk op de gezondheid en de werk/privé balans van werknemers dan is evident dat alle partijen deze 
ontwikkeling niet zouden moeten willen.  
  
Flex en zekerheid 
Op het gebied van flex en zekerheid hadden wij in ons “bijna-akkoord” afspraken gemaakt in het kader van 
een totaaldeal. Hierbij hebben wij als vakverenigingen ons meer dan constructief opgesteld. Deze afspraken  
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heeft de FME ingetrokken. Je geeft in je brief aan dat het aantal flexcontracten volgens de FME geen 
probleem is. Dat ziet onze achterban anders. Zo zijn er werkgevers waar er afdelingen zijn met een flexschil 
die beduidend groter zijn dan 18%. Daarover willen wij afspraken maken. Wat betreft de betaling van 
uitzendkrachten wil de FME niet gelijk werk voor gelijk loon afspraken maken. De FME komt terug op de in 
het “bijna-akkoord” gemaakte afspraken in deze.   
 
Generatiepact & duurzame inzetbaarheid  
In alle besprekingen vanaf maart van dit jaar tot op heden hebben wij aangegeven waarom het belangrijk is 
dat werknemers een recht op deelname aan het generatiepact krijgen. Ten eerste: de samenstelling van 
werkgevers in de Metaal & Techniek is een andere dan Metalektro. Het is appels met peren vergelijken. 
Datzelfde geldt voor de werknemers. En overigens ook wat betreft de inhoud van de cao. Zo wijkt de cao 
van de ME sterk af van de cao M&T op het punt van seniorendagen.  
  
Daarnaast is inzet ook deze afspraak in de MT te verbeteren. En de evaluatie naar de eerste ervaringen laten 
zien dat het omzetten van dubbele vrijwilligheid naar een recht als belangrijke voorwaarde voor verbetering 
van de GP-regeling wordt gezien.  
 
Daarnaast het volgende: Zoals je weet zijn de eisen, zoals verwoord in onze ultimate, tot stand gekomen 
door intensieve raadpleging van onze achterban. Daarbij is duidelijk naar voren gekomen dat het belangrijk 
is dat er een recht op een generatiepact komt voor werknemers. Zeker aangezien de FME-delegatie tot op 
heden steeds heeft aangegeven dat er een zeer, zeer ruime meerderheid van de achterban van de FME de 
toegevoegde waarde van een generatiepact niet zien en deze eigenlijk niet willen afspreken. Een afspraak, 
waarbij de werkgever moet instemmen voordat een werknemer kan deelnemen, is dan in onze ogen een 
loze afspraak.  
 
Verder is aangegeven, dat het belangrijk is dat de vrijgekomen tijd wordt opgevuld door werknemers met 
een vast dienstverband om zo te voorkomen dat de werknemers die kiezen voor het generatiepact in minder 
tijd voor minder salaris hetzelfde werk moeten doen. In ons “bijna-akkoord” hebben wij in grote mate 
consensus bereikt die de belangen en opmerkingen van beide partijen vormgeven. Maar zoals gezegd, is 
door jou aangegeven dat de gezette stappen door de FME worden ingetrokken.  
 
Werktijden 
Alle voorstellen van vakverenigingen zijn door de FME afgewezen. Sterker nog: de FME heeft als eis gesteld 
dat wij deze allemaal intrekken voordat enig verder informeel overleg mogelijk is. Wij als vakvereniging 
hebben geprobeerd om te komen tot afspraken die de positie van werkgevers waarborgen maar die ook de 
zeggenschap over werktijden en invloed op werk/privé balans voor werknemers vergroten. Een –in onze 
ogen– voor beide partijen werkbare oplossing is opgenomen in het “bijna-akkoord”, maar ook deze 
consensus is door de FME ingetrokken. In je brief geef je aan dat wij generieke afspraken willen maken, 
waardoor geen maatwerk mogelijk zou zijn. In ons “bijna-akkoord” zijn echter juist afspraken opgenomen 
die maatwerk op bedrijfsniveau in zijn volledigheid mogelijk maken, waarbij zeggenschap voor werknemers 
geborgd is. Wij begrijpen dan ook niets van je opmerking hieromtrent in de brief aan je leden.  
 
Overigens hebben wij jullie voorstellen op het gebied van de 4-daagse werkweek, deeltijdpensioen, 
onderzoeksvraag sociale innovatie enzovoorts wel gehonoreerd. Natuurlijk ook dat in het licht van het 
totaalpakket van afspraken, zoals opgenomen in ons “bijna-akkoord”.  
 
Opleiding & ontwikkeling  
Op dit gebied hadden wij inderdaad –zoals je ook schrijft in je brief aan je leden– consensus in ons “bijna-
akkoord”. Maar ook deze zijn door de FME ingetrokken c.q. dusdanig aangepast dat de werknemerseisen 
slechts onder voorwaarden worden toegekend. Dit terwijl wij al jullie voorstellen over dit onderwerp 
geaccepteerd hebben (uiteraard ook in het kader van het elkaar gunnen van zaken in relatie tot het 
totaalpakket van ons “bijna-akkoord”). Als de opmerking in je brief aan je leden betekent dat je hierop 
terugkomt (en dus de tekst van het “bijna-akkoord” toch acceptabel vindt) dan heb je gelijk. Als voorbeeld 
noem ik het recht van werknemer op het hebben van een loopbaangesprek. Dit was bijvoorbeeld 
opgenomen in het “bijna-akkoord”. Je hebt aangegeven dat dit “eruit” moet, omdat dit recht onacceptabel is 
voor werkgevers.  
 
VEP-premie 
In je brief geef je aan dat de VEP-premie momenteel geheel voor rekening van werkgever komt. Dat klopt. 
Dat is een onderdeel van de loonafspraken die destijds gemaakt zijn, waarbij de loonsverhoging voor die 
contractsperiode minder hoog waren in ruil voor de verschuiving van de premielast. Voordeel voor de 
werkgevers was destijds dat ze geen werkgeverslasten over deze loonruimte hoefden te betalen, terwijl het 
netto-salaris toch steeg. Het betreft dus loonruimte.  
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Dit blijkt temeer daar deze afspraken in het betreffende protocol ook onder het kopje loon zijn opgenomen. 
Je geeft in je brief aan dat er geen reden is om hierover afspraken te maken en je geeft aan dat je wilt dat 
deze loonruimte aan de werkgevers toekomt. Je zult begrijpen dat dit voor ons onacceptabel is. Maar ook 
hierover hadden wij in ons “bijna-akkoord” consensus bereikt die de belangen van beide partijen in het oog 
hielden. Ook hierbij heb je gekozen deze in te trekken. Sterker nog: je hebt aangegeven slechts verder 
informeel met ons te willen spreken als wij deze loonruimte niet aan werkgevers zouden laten toevallen.  
 
Observaties als verkenners van vakbondszijde 
 
Kort samengevat is onze constatering dat er vrijwel geen enkele wens van de vakverenigingen door de FME 
is gehonoreerd. Uit bovenstaande blijkt dat wij als vakverenigingen ons bijzonder verantwoordelijk en 
oplossingsgericht hebben opgesteld.  
 
Vanuit onze verantwoordelijkheid om tot een fatsoenlijk akkoord te komen dat voor beide partijen 
aanvaardbaar is, is er na vele uren aan overleg en verkenningen een “bijna akkoord” tot stand gekomen. En 
dit met ondersteuning van externe procesbegeleiders.  
 
We hebben als gezamenlijke vakbonden veel concessies gedaan. En dat uiteraard vanuit het belang het 
mandaat van onze achterbannen. En uiteraard waren er in het “bijna-akkoord” nog een aantal cruciale 
breekpunten waar we hoopten in overleg uit te komen. 
 
Die wens is er aan onze zijde nog steeds. Maar daarvoor is een verantwoordelijke en realistische houding 
van beide zijden noodzakelijk. En het stellen van een hele reeks voorwaarden voor het hervatten van 
informele verkenningen hoort daar –zoals wij in het begin van deze brief al aangaven– niet bij.  
 
Mocht je de door jou genoemde voorwaarden handhaven dan is verder informeel overleg niet mogelijk. 
Mocht je de voorwaarden intrekken dan zijn wij uiteraard bereid om verder te verkennen, waarbij wij willen 
aangeven dat we niet bij elkaar moeten komen alleen om bij elkaar te komen.  
 
In dat geval is het toch echt noodzakelijk dat er stappen worden gezet. Wij stellen dan ook voor dat wij het 
“bijna-akkoord” –waarin op een groot aantal punten consensus was bereikt– als uitgangspunt nemen en wij 
uitvoering geven aan het oorspronkelijke idee om verder met elkaar van gedachten te wisselen over de 
daarin nog beperkt aantal openstaande geschilpunten.  
 
Want ook wij zitten klaar voor een kerstakkoord. Daarin past niet om alle overleggen, die de afgelopen 
maanden gevoerd zijn en die tot moeizame concessies hebben geleidt, overboord te gooien en weer terug te 
keren naar het punt van april/mei 2018. Het lijkt ons verstandig om de positieve “vibe” van de overleggen 
die geleid hebben tot het “bijna-akkoord” weer op te pakken om zo te proberen er op korte termijn uit te 
komen. De geschilpunten in ons “bijna-akkoord” waren immers beperkt en het is waanzinnig om alle uren 
die er de afgelopen maanden in zijn gestoken als niet ter zake doende te beschouwen. Wat ons betreft 
kunnen wij ons weer laten bijstaan door de procesbegeleiders, die ons eerder in het traject ook hebben 
bijgestaan aangezien zij in de materie zijn ingeleid. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
FNV Metaal  CNV Vakmensen De Unie   VHP2 
Petra Bolster  Loes Bezemer-Videler Albert Meeuwissen Jorg Sauer 
Jacqie van Stigt  Piet Verburg  Dirk van Gestel  Casper Vaandrager 
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