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1212 AB  UTRECHT   

 

Datum: 13 januari 2022  

 

Beste directie, 

Graag zou ik met deze open sollicitatie mijn interesse kenbaar maken voor een functie binnen uw 

bedrijf. Met inmiddels ruim 20 jaar werkervaring in de wereld van techniek ben ik met recht een 

vakman te noemen. Al zolang ik mij kan herinneren ben ik het type: ‘wat zijn ogen zien dat maken 

zijn handen’.  

De passie voor alles wat met techniek te maken heeft zat er al op jonge leeftijd in en bracht mij op 

veel verschillende (werk)plekken. Zo heb ik mogen meebouwen aan levensgrote installaties die 

afval sorteren en verwerken tot nieuwe grondstoffen, maar heb ik ook meegewerkt aan de 

verduurzaming van complete woonwijken. Het geeft mij – en mijn collega’s -  een enorm trots 

gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland.  

In de afgelopen 20 jaar dat ik werkzaam ben in de techniek is er een heleboel veranderd. En met 

de naderende deadlines op het gebied van klimaatdoelstellingen in het vooruitzicht, zal er de 

komende 20 jaar nog veel meer moeten veranderen. Voor de technieksector betekent dit: werk te 

veel, vakkrachten te kort. Ook op uw website heb ik verschillende interessante vacatures voorbij 

zien komen.  

Graag zou ik dus verder kennis willen maken. Zou ik. Want ik heb besloten om op dit moment toch 

nog niet te solliciteren.  

De reden hiervoor is dat er nog steeds geen nieuwe cao is in uw bedrijfstak. En dat begrijp ik 

eigenlijk niet. Er is op dit moment veel vraag naar goede vakmensen. Een van de belangrijkste 

zaken die je als werkgever dan goed moet regelen, is een cao. Een cao met een fatsoenlijke 

loonsverhoging en regelingen die het voor nieuwe werknemers aantrekkelijk maken om te kiezen 

voor de metaal en techniek. Een cao die uitstraalt dat vakmanschap op waarde wordt geschat. 

Daarmee maak je als werkgever tenslotte het verschil.  

Het feit dat er al maandenlang geen nieuwe cao is en dat u op jaarbasis zelfs minder biedt dan de 

inflatie, stemt mij niet vrolijk. Dat betekent dat ik koopkracht inlever als ik bij u kom werken. Dat 

lijkt me niet de bedoeling. 

Er is in de afgelopen 20 jaar een heleboel veranderd. Er is in die tijd ook veel hetzelfde gebleven. 

Onze mannen en vrouwen in de techniek verdienen nog steeds onze waardering en onze steun. Dat 

begint wat mij betreft met fatsoenlijke cao-afspraken.  

Daarom solliciteer ik toch maar even niet. Hopelijk verandert de situatie snel, dan neem ik graag 

weer contact met u op! Ik wens u verder veel succes in de zoektocht naar nieuw personeel.  

Met vriendelijke groet, 

 

Michael Edward Taal 

E: actie@cnvvakmensen.nl 


