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Cao-overleg 2 februari 2021
De onderhandelingsdelegaties van de vakbonden
en de WWb hebben elkaar op 2 februari jl. weer
gesproken over de nieuwe cao voor de drinkwatersector. De cao-partijen hebben op een aantal
cao-onderwerpen goede stappen kunnen zetten
en daar soms al overeenstemming over bereikt.
Uiteraard moeten die afspraken nog goed op
papier worden gezet.

De cao-partijen hebben ook al over verschillende caoonderwerpen eenzelfde doel voor ogen. Over de
uitwerking van de details zal nog wel verder moeten
worden gesproken. En dan zijn er natuurlijk nog een

Volgend cao-overleg
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Duurzame inzetbaarheid
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elkaar eens dat de duurzame inzetbaarheid en perso-
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zienbare tijd een cao kan worden afgesloten.
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