
Beste Jeroen en Maarten, 
  
Mede namens de collega’s van FNV, CNV Vakmensen, Synergo-Vhp en ABW laat 
ik jullie  hierbij weten dat de leden van alle vakorganisaties op 3 juli jl. hebben 
ingestemd met het op 28 juni 2019 bereikte onderhandelingsresultaat.   
 
Tijdens beide ledenvergaderingen hebben wij veel inhoudelijke en vaak 
emotionele reacties van leden uit alle functiegroepen ontvangen. Mensen 
hebben hun boosheid en frustratie geuit over het uitblijven van concrete 
maatregelen voor wat betreft werkdruk. Verder is er ongeloof over de 
voornemens van SABIC betreffende het implementeren van concrete en 
meetbare maatregelen aangaande Duurzame Inzetbaarheid en wil men 
concretere stappen zien ten aanzien van transparantie en inspraak van alle cao 
partijen over de beloning van medewerkers die naar de mening van SABIC niet 
onder de werkingssfeer van cao zouden horen te vallen.  
 
Voorts leven er grote zorgen over de continuïteit van het bedrijf en over het tijdig 
en in voldoende mate vervangen van vertrekkend personeel en het invullen van 
de uren verlof. Ook maken de werknemers zich druk over het invullen van 
sleutelfuncties door tijdelijke krachten en/of ZZP-ers met alle risico’s van dien.  
 
Vaak hebben wij gehoord dat de vraag niet is óf de productie en de veiligheid 
van de mensen in het geding komt, maar meer wanneer.  
 
Dat de leden ondanks voornoemde zorgen toch met aanzienlijke meerderheid 
met het resultaat hebben ingestemd heeft meer te maken met het gegeven dat 
de mensen geen conflict willen creëren met het management van SABIC, dan 
met de tevredenheid over het bereikte resultaat. Het ontbreken van concrete 
maatregelen in het resultaat, die de werkdruk voelbaar verminderen, ligt hier 
aan ten grondslag. 
  
Wij zien het positieve resultaat van de stemming meer als een laatste kans die 
door de leden aan SABIC wordt gegeven. Een kans om gedurende de looptijd van 
deze cao meetbaar en tastbare resultaten te bereiken aangaande het 
verminderen van de werkdruk en de implementatie van concrete Duurzame 
Inzetbaarheid maatregelen.  
 
Gezien de heftigheid van alle reacties, achten wij het noodzakelijk dit aan SABIC 
mee te delen. Wij zien een schriftelijke reactie op deze email met interesse 
tegemoet. 



Met vriendelijke groet, 
 
Marco Vallebella (De Unie) mede namens 
 
Ingrid van Pinxteren (FNV) 
Casper Vaandrager (Synergo-Vhp) 
Peter Vlaming (CNV Vakmensen) 
Cas Wilbers (ABW) 
 


