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Beste Arjan,
Op 12 juli a.s. hebben we een afspraak. Ter voorbereiding op dat gesprek sturen wij je deze brief.
Graag willen wij met jou afspraken maken over verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers bij NEP.
De laatste jaren zijn de omstandigheden waaronder werknemers werken aanzienlijk verslechterd.
Erger nog, voor veel mensen is het salaris in de afgelopen 15 jaar ruim 15% minder waard
geworden. Dat is zeer ernstig.
Daarom willen wij verbeteringen afspreken. Verbeteringen van arbeidsvoorwaarden voor de
vakmensen die werken bij NEP. De medewerkers die met veel passie dagelijks goed werk leveren.
En die daarvoor fatsoenlijk beloond willen worden.
Wij willen graag verbeteringen die gaan over:
• Loon.
• Werk en privébalans (werkdruk, roosters, vrije tijd etc.).
• Onkostenvergoedingen (reiskosten, etc.).
• Cao.
Zodat we zorgen dat NEP een aantrekkelijk werkgever is, de uitstroom kunnen stoppen, nieuwe
medewerkers kunnen aantrekken en het werkplezier van de werknemers weer terug kunnen
krijgen. De afgelopen twee jaar is er te weinig geïnvesteerd in het personeel, de rek is eruit.
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Graag horen wij op 12 juli 2022 of jij met ons afspraken wil maken over deze verbeteringen. Voor
de medewerkers van NEP is het belangrijk dat er nu echt stappen worden gezet om de
arbeidsvoorwaarden te verbeteren.
Wat ons betreft starten we na de zomer met de gesprekken, en willen wij z.s.m. tot goede
afspraken komen.
Als jij aangeeft met ons te willen spreken over verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden, dan
zullen wij in het eerste gesprek in september inhoudelijke voorstellen doen. Die voorstellen doen
wij namens de medewerkers werkzaam bij NEP, wij zullen hen daarover raadplegen.
Op 12 juli a.s. lichten we graag deze brief toe. Tijdens het gesprek zullen Thijs, René en Andrée
aanwezig zijn. Luitsen zal online aansluiten. Helaas kan Semuel niet aanwezig zijn.
Met vriendelijke groet, FNV NEP cao-commissie Thijs Struick, Réne Holbrugge, Luitsen Kat, Semuel
Leijten,

Andrée Ruiters
Vakbondsbestuurder FNV Media & Cultuur

