
Waar zijn de actiebijeenkomsten de komende periode?  

De acties voor een betere cao Metaal & Techniek houden we in de vorm van de bij jou bekende 

regionale 24-uurs stakingen. Om je voor deze 24-uurs stakingen te registreren in jouw regio, 

organiseren we weer een zogenaamde staakstraat. Een drive-thru waarin je jouw 

stakingsregistratieformulier ingevuld kunt inleveren en daarna richting huis gaat. We zijn ook aan het 

bekijken of we van een aantal 24-uurs stakingen geen 48-uurs stakingen moeten maken om de druk 

wat verder op te voeren. Dat hoor je vanzelf.  

 

De agenda 

Op woensdag 2 februari 2022 op de parkeerplaats hoek Voltastraat – Ampèrestraat in Zevenaar 

(Ampèrestraat 10). Hier hopen we veel collega’s te zien uit de Regio Arnhem/Achterhoek. Ook hier 

kun je je registreren vanaf 09.00 uur tot 10.00 uur.  

De volgende dag, donderdag 3 februari 2022, staan de gezamenlijke vakbonden vanaf 09.00 uur tot 

10.00 uur bij het Regiokantoor van FNV aan de Gotlandstraat 2 te Deventer. Deze actie is met name 

gericht op de stakers in de Regio Zwolle/Apeldoorn/Deventer.  

Omdat we ons kunnen voorstellen dat je ook graag op andere plekken in Nederland wil laten zien dat 

je na vier maanden zonder cao te zitten, het nu wel tijd vindt worden voor een cao, organiseren we op 

donderdag 3 februari 2022 nog twee acties. Eén in de Regio Zeeland en één in de Regio Eindhoven. 

Vaste prik is inmiddels onze stek voor de Regio Eindhoven, namelijk de parkeerplaats van de Wim 

van Doorne Muziekkiosk (Alberdingk Thijmlaan 1) te Eindhoven. Je kunt daar registreren tussen 

09.00 uur en 10.30 uur. 

 Op donderdag 3 februari 2022 kun je je stakingsformulier ook inleveren op de Parkeerplaats naast 

voetbalvereniging Terneuzen, Zuiderparklaan 21 te Terneuzen. Je kunt dit doen tussen 09.00 en 

10.00 uur.  

Op vrijdag 4 februari 2022 in Wijchen. De staakstraat is ingericht op de parkeerplaats achter Zaal 

Verploegen, Woeziksestraat 100 in Wijchen. Deze is voor de Regio Nijmegen. Je kunt je ook hier 

registreren tussen 09.00 en 10.00 uur.   

 Wij hopen jou op één van de bijeenkomsten in jouw regio te mogen ontmoeten! 

Samen staan we sterk voor een goede cao. Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen stuur dan 

een e-mail naar metaal@unie.nl of bel met Gertjan Tommel op 06-5252 2034. 
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