UW ACTIES ALS AFGEVAARDIGDE IN
HET CAO-BESLUITVORMINGSPROCES
Als afgevaardigde heeft u een cruciale rol in het besluitvormingsproces
van onderhandelaarsakkoord naar cao-akkoord. Immers, de stem van
leden is hierin bepalend. U ontvangt op gezette momenten een bericht
waarin van u een actie of besluit op de aangegeven termijn wordt
verwacht. We hebben de stappen in het besluitvormingsproces daarom
voor u op een rij gezet.
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FBZ SLUIT EEN ONDER
HANDELAARSAKKOORD
VOOR EEN CAO
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5c
U GEEFT DOOR OF U
HET EENS BENT MET DE
WIJZE VAN VOORLEGGEN

Stap 5
Alle
cao-partijen
raadplegen hun
achterban over
de gemaakte
afspraken

U ontvangt als afgevaardigde
bericht als uw vereniging leden
heeft onder de betreffende cao.
Immers, de leden van uw vereni
ging hebben er belang bij dit te
weten. Zo kunt u uw achterban
alvast op de hoogte stellen. En u
kunt zich erop voorbereiden dat u
binnenkort uw leden moet raad
plegen.

5d

5b
INHOUDELIJKE VRAGEN?
FBZ vat de belangrijkste resultaten
voor u samen. Voor specifieke
vragen kunt u bij de betreffende
cao-onderhandelaar(s) terecht.
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U RAADPLEEGT
UW LEDEN

LEDENRAADPLEGING
LOOPT

U GEEFT DE UITKOMST
DOOR

Na enkele dagen ontvangt u als
afgevaardigde een voorstel hoe
het onderhandelaarsakkoord aan
de leden voor te leggen (positief
of neutraal stemadvies). Het is
noodzakelijk dat u reageert bin
nen de aangegeven termijn, zodat
het besluitvormingsproces niet
stokt.

FBZ maakt de modelbrief gereed
zodra alle reacties van de betref
fende afgevaardigden binnen zijn.
U ontvangt de uniforme model
brief aan de hand waarvan u uw
leden kan raadplegen en waar
aan u uw contactgegevens kunt
toevoegen. De modelbrief vat de
belangrijkste resultaten samen en
onderbouwt het stemadvies.

Gedurende de ledenraadpleging
kunnen uw leden bij u aangeven
of ze zich al dan niet kunnen
vinden in de gemaakte afspraken.
De ledenraadpleging loopt mees
tal twee weken. In de modelbrief
staat de uiterste datum waarop
leden kunnen reageren.

Zodra de ledenraadpleging voorbij
is informeert u FBZ op de aan
gegeven datum over de uitslag.
Kan wat uw vereniging betreft het
onderhandelaarsakkoord omgezet
worden in een cao-akkoord?
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VOORGENOMEN
BESLUIT BESTUUR FBZ
Op basis van alle uitslagen volgt
een conclusie of FBZ het akkoord
kan ondertekenen.

BEKRACHTIGING BESLUIT
DOOR ALGEMENE
VERGADERING

FBZ STELT DE WERK
GEVERSORGANISATIE
OP DE HOOGTE

Alle afgevaardigden van de
Algemene Vergadering kunnen
vervolgens conform de statuten
aangeven of zij het voorgenomen
besluit bekrachtigen. Op basis
daarvan volgt een definitief
besluit.

FBZ stelt de werkgeversorganisa
tie op de hoogte van de uitslag.
Ook de andere werknemers
organisaties en de werkgevers
organisatie hebben hun leden
geraadpleegd.
Over het algemeen is de cao een
feit als werkgevers en de (meer
derheid van de) werknemers
organisaties het cao-akkoord
hebben ondertekend.

5j
U KUNT DE UITSLAG
COMMUNICEREN
U ontvangt berichtgeving om uw
leden op de hoogte te stellen.
Zodra definitieve cao-tekst gereed
is, ontvangt u opnieuw bericht
geving voor uw leden.

