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PERSONEEL BIJ TATA STEEL

Onderhandelingsresultaat tussen Tata Steel en de vakverenigingen
omtrent het transformatieprogramma

Na 25 dagen van stakingen en enkele verkennende gesprekken met de directie en een afvaardiging van Exco is
2 juli 2020 door VHP samen met de andere vakverenigingen inhoudelijk onderhandeld over de voorwaarden
rond de transformatieplannen. Bij deze onderhandelingen is uiteraard uitgegaan van de eisen die door de
vakverenigingen gesteld zijn.

Kort na middernacht is er een onderhandelingsresultaat bereikt dat intussen in het bestuur van VHP is
besproken. Het bestuur van VHP kan instemmen met het resultaat omdat het voldoet aan de meerderheid van
de door ons gestelde voorwaarden:
•

•
•
•

•

Er zullen geen gedwongen ontslagen voortvloeien uit het Transformatie Programma, FTE-reducties
zijn pas aan de orde als blijkt dat sprake is van overcapaciteit en inefficiëntie. Daarbij zullen de
voorgestelde plannen worden voorgelegd aan ondernemingsraden en vakbonden. De eerder
geduide aantallen van FTE-reductie in onder andere de EOR zijn niet aan de orde.
Bestaande cao-afspraken blijven van kracht waarbij het WGP met 5 jaar wordt verlengd tot 1 oktober
2026.
Voor outsourcing zijn er binnen het Transformatie Programma geen voorstellen. De werkgever geeft
aan juist terughoudend te zijn met outsourcing.
De huidige governance structuur en de financiële geldstromen blijven ongewijzigd. Wel wordt er
vanuit de werkgever en de vakbonden met elkaar gesproken over het behoud van een geïntegreerde
site en waardeketen/bedrijfsstructuur.
Bij wijziging in de directie van Tata Steel Nederland zal de COR tijdig zijn advies kunnen uitbrengen.

Graag horen wij voor dinsdag 7 juli 24.00 uur of u met dit resultaat kunt instemmen.

We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan dit resultaat!

Als er n.a.v. deze nieuwsbrief vragen zijn of behoefte is aan nadere toelichting kan dit kenbaar gemaakt worden aan het
bekende adres info@vhptatasteel.eu

