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Betreft: Eindbod CRV cao 2013 

 

Geachte bestuurders, 

Hierbij formuleer ik op uw verzoek een eindbod in het kader van de CRV cao 2013. 
 
De cao 2013 moet gezien worden in het licht van onder druk staande business resultaten.  
Om de business resultaten te verbeteren en de organisatie effectiever te maken heeft CRV al 
verschillende maatregelen genomen. Waaronder de organisatiewijzing die per 1 april 2013 is 
geëffectueerd.  
 
Verder zien we dat klanten andere eisen stellen aan CRV. We moeten klantgerichter en sneller 
reageren op de klantvraag en signalen vanuit de markt. Dit vraagt een grote investering in de 
kennis, kunde en vaardigheden van onze medewerkers. Medewerkers die in soms zwaar 
belastende functies bovendien langer moeten doorwerken.  
 
Gezien deze ontwikkelingen zijn een gematigde loonontwikkeling, ook uit clementie met de 
medewerkers die boventallig zijn verklaard, en een andere inzet van een deel van de atv dagen 
gericht op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers essentiële elementen in onze 
cao voorstellen. In de afgelopen cao rondes is echter gebleken dat het anders inzetten van een 
deel van de atv dagen voor u een onbegaanbare weg is. Dit betreuren wij zeer, daar atv dagen 
gebruiken om in onze mensen te investeren immers uitstekend past in de uitdaging waar wij 
met elkaar voor staan. Onze medewerkers zijn ons veel waard: de belangrijkste “factor” om nu 
en in de toekomst succesvol te zijn.  
 
Ondanks het feit dat wij op dit onderwerp in deze cao ronde geen voortgang hebben kunnen 
boeken, spreken wij de hoop uit dat wij de komende jaren in goed overleg stappen kunnen 
zetten om de atv dagen op een andere, proactieve manier in te zetten met als doel de 
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te vergroten. Dit is een investering die zowel 
van medewerkers als van CRV iets vraagt. Daarom vragen wij ook op dit punt voor de 
komende jaren uw leiderschap om nieuwe wegen te betreden.  
 
Het eindbod ten aanzien van de cao 2013 bestaat uit de volgende elementen:  
 

 Looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 
 

 Een collectieve loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2013. 
 

CRV BV 

Wassenaarweg 20 

6843 NW Arnhem 

Postbus 454 

6800 AL Arnhem 

 

T 088 002 44 00 

F 026 389 88 88 

klantenservice.nl@crv4all.com 

www.crv4all.com 

Rabobank Arnhem 

36.97.36.540 

Kamer van Koophandel  

09128755 

Retouradres: Postbus 454, 6800 AL Arnhem 

 
 
De Unie, t.a.v. de heer A. van der Molen 
CNV, t.a.v. de heer W. Kampen 
FNV, t.a.v. de heer R. van Kouwenhoven 
 

Datum: 
15 augustus 2013 

Onze referentie: 
DIR/13.0065/JK/ALe 



 

2/2 

 
 
 

 

 CRV is bereid om de cao voor de monsternemers en overige medewerkers van CRV 
samen te voegen in een cao boekje. Het blijven echter in juridische en materiele zin twee 
cao’s. 

 

 CRV is bereid om in een paritaire werkgroep te onderzoeken wat bij monsternemers de 
behoefte is aan een pensioenvoorziening en op basis daarvan te onderzoeken hoe in die 
behoefte kan worden voorzien.  
Samen zullen we komen tot een heldere opdrachtformulering. 

 

 Pensioenscan.  
Via de beschikbare media bij CRV zal gecommuniceerd worden over de mogelijkheid van 
de pensioenscan. 

 

 CRV wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen voor wajongers, 
stagiaires en afstudeerders. Tevens zijn wij bereid in gesprek te gaan met USG restart om 
de extra mogelijkheden om wajongers te plaatsen te onderzoeken. 

 

 De 4-daagse werkweek voor oudere medewerkers zullen wij opnemen in de cao 2013. 
Conform de protocol afspraak in de cao van 2011-2012 is berekend voor welke periode 
voorafgaand aan pensionering de 4-daagse werkweek geldt. Voor de jaren 2013-2017 is 
deze periode 14 maanden. 

 

 CRV heeft kennis genomen van de code schoonmaakbranche en zal deze code 
respecteren. 

 

 Consignatievergoeding.  
Nadat het pilotteam de bereikbaarheidsdienst van routerijders heeft geëvalueerd, zal dit 
met de OR besproken worden en wordt een tekstvoorstel voor een bereikbaarheids-
vergoeding aan de bonden voorgelegd. 
 

 Arbeidsomstandigheden. 
Onlangs heeft de risico-inventarisatie plaatsgevonden. Zodra de uitkomsten hiervan bekend 
zijn, zal de afdeling KAM de knelpunten en ons beleid op dit gebied hierin toe lichten.  

 

 CRV zal op verzoek werknemers een perspectiefverklaring verstrekken ter ondersteuning 
van een hypotheekaanvraag. De bonden zullen hiervoor een format aanleveren. 

 

 De bonden worden in de gelegenheid gesteld om aansluitend aan de jaarlijkse 
bijeenkomsten met de monsternemers met hen te praten over ontwikkelingen rond de cao 
en de gang van zaken bij CRV. 

 
Wij zien uw reactie op het eindbod met belangstelling en zoals besproken eind augustus 2013 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Joop Kersten 
Directeur Finance & Organisation 


