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Cao-akkoord 

 
 
 
Geachte heer Jansen, 

 

Hierbij kan ik u laten weten dat de overgrote meerderheid van de leden van het 

CNV ingestemd hebben met het akkoord voor een cao 1 juli 2018 t/m 31 december 

2020. 

 

Wat het CNV betreft is er dus sprake van een nieuwe cao. 

Graag zien we een voorstel voor een nota van wijziging tegemoet. 

 

 

met vriendelijke groet, 

 

p/o   

 

Jan Kampherbeek 

bestuurder CNV Vakmensen 

Aan de directie van AVEBE 
t.a.v. de heer B.C. Jansen 
Postbus 15 
9640 AA  VEENDAM 
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Voorstellen tot wijziging van de Cao AVEBE 
 
Looptijd 

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 juli 2018 tot en met  
1 juli  2019. 
 
Loonsverhoging 
Wij stellen voor de lonen structureel te verhogen met 3,5 % per 1 juli 2018. 
 
Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid dient op veel verschillende manieren vorm gegeven te 

worden. 
 
Wij vinden het van groot belang dat mensen de mogelijkheid hebben om naast 
opleidingen voor het (huidige) werk meer mogelijkheden voor opleidingen om van 
werk te veranderen. We stellen daarom voor om iedere werknemer een persoonlijk 

opleidingsbudget van 0,5% per jaar toe te kennen. 
 
Wij stellen voor om werknemers vanaf 62 jaar de mogelijkheid te bieden om 80% 
te gaan werken, waarbij het inkomen voor 90% wordt doorbetaald en waarbij de 
pensioenopbouw wordt voortgezet als ware er geen sprake van korter werken.  
 
Uitzendkrachten 

Wij stellen voor uitzendkrachten, die structureel werk verrichten, ook structureel 
werk te bieden in de vorm van een vast dienstverband bij Avebe. 
 
Zorgkosten 

Wij stellen voor de bijdrage aan de zorgkosten te verhogen naar 25 euro bruto per 
maand voor iedere werknemer. 
 

Werkgeversbijdrage vakvereniging 
Wij stellen voor de werkgeversbijdrage aan de vakverenigingen te continueren. 
 
Aanvullende voorstellen 
Wij behouden ons het recht voor om voorafgaand aan, of tijdens de CAO 
onderhandelingen, met aanvullende voorstellen te komen. 
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