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Beste collega’s,
Dankzij jullie steun en overweldigende stakingsbereidheid hebben de onderhandelaars van essenscia ingebonden en toegiften gedaan die essentieel zijn voor de werknemers in de niet-geconventioneerde bedrijven in de scheikunde (de kleintjes dus, zonder vakbondsvertegenwoordigers en vaak tewerkgesteld
aan het sectoraal minimumloon van 11€ per uur). Solidariteit werkt!
Ook voor ons zijn belangrijke aanzetten gegeven en regelingen getroffen in het sectoraal akkoord.
•

De tijdskredietregelingen (waaronder de landingsbanen) en de SWT-regelingen werden toegewezen
voor onbepaalde duur. Dit zal verhinderen dat men volgende keer opnieuw probeert de werknemers tegen elkaar uit te spelen. Deze zullen namelijk, onafhankelijk van de volgende sectoronderhandelingen, automatisch worden toegekend vanaf het wettelijk kader van het interprofessioneel
akkoord wordt goedgekeurd door de regering.

•

Voortgezet medisch toezicht na het beëindigen van de carrière, waarbij de werkgever effectief zijn
verantwoordelijkheid opneemt, is hier ook officieel afgetrapt en is een eerste aanzet om de terechte bezorgdheden van de werknemers in de sector aan te pakken.

•

De syndicale premie voor alle gesyndiceerden wordt eindelijk geharmoniseerd. Iedere gesyndiceerde zal nu op hetzelfde moment zijn syndicale premie uitbetaald krijgen. Daarenboven wordt het
bedrag opwaarts geharmoniseerd zodat niemand erop achteruit gaat.

Op deze basis en aan de hand van jullie eisen (waarvoor we nu de consultatierondes doen) zullen wij de
bedrijfsonderhandelingen aanvatten begin december. We willen nogmaals benadrukken dat jullie grote
stakingsbereidheid echt een verschil maakt. Ook hier heeft de directie zich gerealiseerd dat de vloer het
gezever beu is. Er moet en zal terug respect zijn voor de werkvloer. De winsten worden gerealiseerd door
onze arbeid, de waardering moet dan ook navenant zijn! Bedankt aan allen om dit signaal kracht bij te
zetten.
Om al die redenen wordt het stakingswapen voorlopig terug opgeborgen. Maar laat er geen misverstand over bestaan: wanneer de directies de boodschap lijken te vergeten, weten we dat we allen klaar
zijn om hen er duidelijk aan te herinneren.

Samen sterk!
Duizendmaal dank!
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