VERENIGING NEDERLANDS CABINEPERSONEEL

SAMEN STERK

transavia

Geen loonsverhoging
transavia....

...daar word ik niet
vrolijk van!

Niets om vrolijk van te worden
Veel cabinecollega's en VNC transavialeden worden op zijn zachtst gezegd niet
vrolijk van hoe het bedrijf al geruime tijd met haar cabinepersoneel omgaat.
Zeker omdat het cabinepersoneel reeds vaak hun steentje heeft bijgedragen,
denk aan kostenbesparingen, productiviteitsverhogingen en het oplossen van
productieproblemen. Keer op keer worden de schouders eronder gezet om uitdagingen
het hoofd te bieden.
Dit is de derde zomer op rij waarin het bedrijf in de problemen komt door een te kort aan
cabineleden, wat veel afwijkingen van de cao en WRR met zich meebrengt.
De grens van flexibiliteit en incasseringsvermogen bij het cabinekorps is bereikt. De VNC
vindt dat het bedrijf nu in haar cabinepersoneel moet investeren onder ander middels
een structurele loonsverhoging van 3% over twee jaar. Dit is in het licht van de goede
resultaten van transavia heel reëel.
De koers van de huidige directie is daarom onbegrijpelijk. Men houdt zich doof
betreffende de vele bezorgde en kritische geluiden vanuit hun werknemers. En als
woorden niet gehoord worden, rest ons niets anders dan daden.
Actievergaderingen: 4 en 6 september
Maandag 4 en woensdag 6 september organiseert de VNC leden-actievergaderingen
waarin we het actietraject bespreken en jullie ondersteuning voor het actievoeren
vragen. Kom naar het VNC-kantoor tussen 14:00-16:00 uur. VNC-leden kunnen hun
toestemming voor werkonderbrekingen straks trouwens ook digitaal geven.
Verspreid het actielogo!
Onlangs heeft de VNC een (digitaal) actielogo onder haar leden gedeeld. Help mee om
dit als een olievlek via social media te verspreiden. Ook is er een stickervariant met het
actielogo, die je op de achterkant van je ID pashouder kunt plakken.
Wat willen we bereiken?
1. Een structurele loonsverhoging van 3 procent: 1,5 procent per 1 januari 2017
en 1,5 procent per 1 januari 2018, voor een cao die loopt tot en met
31 december 2018.
2. Structurele loonsverhogingen moeten in de toekomst onderdeel blijven
uitmaken van cao-afspraken.

Laat je zien en horen, het gaat om jouw toekomst
Samen Sterk VNC!
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