In september van dit jaar beginnen de cao-onderhandelingen voor het Metaalbewerkingsbedrijf (cao Metaal en Techniek). Op verschillende manieren worden
Metaalunieleden betrokken bij en op de hoogte gehouden van het onderhandelingstraject. Zo organiseert Metaalunie (interactieve) inspraakrondes over caoonderwerpen en verschijnen er weer cao-nieuwsbrieven. Voorafgaand aan de inspraakrondes, is een speciale cao-enquête uitgezet onder leden. Met deze enquête zijn
de cao-wensen onderzocht die bij de leden leven. Daarnaast was er ruimte om onderwerpen te benoemen die leden graag besproken hebben. Metaalunie heeft deze
enquête ook gebruikt om input op te halen voor de inspraakrondes.

ROUTEK A ART CAOONDERHANDELINGEN
Routekaart
Om alle leden goed op de hoogte te houden
van het proces en resultaten van de cao-onder-

•

Ledenenquête

Resultaten vormen input voor inspraakrondes.

•
•
•

Inspraakrondes
Online consultatie
Districtsbesturen leveren
input in Commissie
Sociale Zaken (CSZ)

Inventariseren wat leden belangrijke onderwerpen vinden tijdens de cao-onderhandelingen.

•

CSZ stelt adviesmandaat
op

Op basis van inspraakrondes en andere input wordt mandaat (onderhandelingsruimte)
besproken binnen de CSZ een adviesmandaat opgesteld.

•

Raad van Bestuur
stelt mandaat vast

Op grond van het advies van de CSZ besluit
de Raad van Bestuur wat het Metaaluniemandaat wordt.

•

Vaststellen mandaat FWT

De mandaten van de verschillende brancheorganisaties worden in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) gecombineerd tot een gezamenlijk mandaat voor de
onderhandelaars.

•

Start onderhandelingen
met vakbonden en terugkoppeling CSZ

Voorstellen toegelicht door werkgevers en
vakbonden en elkaars vragen beantwoord.
Daarna bespreken werkgevers en vakbonden
hun standpunten. Gedurende de onderhandelingen vindt er terugkoppeling plaats naar
de CSZ.

•

Voorleggen principeakkoord CSZ en Raad
van Bestuur

CSZ adviseert Raad van Bestuur over het
principeakkoord, Raad van Bestuur geeft
akkoord.

•

Verbindend verklaren cao

Minister van SZW verklaart cao ‘algemeen
verbindend’.

•

Toelichting resultaat en
verloop cao-onderhandelingen

In de verschillende bestuursorganen en naar
leden via verschillende media worden het
onderhandelingsproces en het resultaat toegelicht en besproken.

handelingen, is er voor het eerst een zogeheten
cao-routekaart gemaakt. Deze routekaart brengt
duidelijk in beeld hoe het cao-proces eruit ziet. Op
de routekaart zijn in een oogopslag alle stappen in
chronologische volgorde te zien die gezet worden
om te komen tot een nieuwe cao, welke partijen
op welk moment daarbij een rol in hebben en wat
die rol precies inhoudt. Met de routekaart is de
totstandkoming van de nieuwe cao voor het eerst
helder uiteengezet.
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