Aan het personeel van Fnac

AKKOORD VERHUIS
HOOFDKANTOOR FNAC
Midden september zullen de verhuisdozen klaarstaan in Evere en
trekken de werknemers van Fnac naar het hoofdkantoor van
Vanden Borre in Sint-Pieters-Leeuw.
De vakbonden bij Fnac hebben na enig aandringen de directie rond de tafel
gekregen om te onderhandelen over een kaderakkoord. Dit om de mensen correct
te begeleiden én naar hun nieuwe werkgever én naar hun nieuwe arbeidsplaats.
Maar in eerste instantie leek het wel een dovenmansgesprek. Het personeel van
hoofdkantoor werd regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van de
onderhandelingen en ze hebben uiteindelijk beslist om het werk neer te leggen op
maandag 26 juni.
Anderhalve dag heeft bijna het voltallige personeel het werk neergelegd en op
woensdag 28 juni is er een delegatie vertrokken naar Fnac Toison d’Or om
solidariteit te vragen bij hun collega’s en bij het cliënteel. Met succes. De directie
nodigde de volgende dag de vakbonden uit voor een finaal overleg.
Hierbij het resultaat van de onderhandelingen.
o Een zekere flexibiliteit in het uurrooster
o Behoud van bepaalde voordelen zoals extra vakantiedagen,
maaltijdcheques, …
o Werknemers die hun opzeg zouden krijgen mogen 3 dagen per week in een
Fnac-winkel in hun buurt werken en van hun opzeg moeten ze maar
maximaal 12 maanden werkelijk presteren
o Er zal een shuttle worden ingelegd van het dichtstbijzijnde metro- en
treinstation. Hopelijk gaat de directie die ook ter beschikking stellen voor
de medewerkers van Vanden Borre.
o Er zal vóór juni 2018 een akkoord moeten afgesloten worden rond
telewerk / thuiswerk voor de mensen van hoofdkantoor Fnac én
Vanden Borre
De vakbondsmilitanten en de vakbondssecretarissen van Fnac willen hierbij
nogmaals de personeelsleden van hoofdkantoor Fnac een dikke proficiat wensen
met hun doorzettingsvermogen en solidariteit tijdens de actie. Bedankt!
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