
 

      

 

  

 
Resultaat van de onderhandelingen voor 
een nieuwe cao Cêlavíta 2016 
 

Ledenvergaderingen op dinsdag 19 juli 2016 
 

Het resultaat van de onderhandelingen is een eindbod van de werkgever dat wij u op de leden-

vergaderingen neutraal voorleggen.  

 

Afgelopen maandag hebben wij onderhandeld met de werkgever over het tot stand brengen van een 

nieuwe cao. Tijdens de ledenvergaderingen hebben jullie de wens uitgesproken dat dit niet zo lang mocht 

gaan duren. Belangrijke onderwerpen zijn de verlichting van de ploegendiensten en een kortere werk-

week voor ouderen vanaf 60 jaar. De werkgever heeft tijdens het eerste overleg al laten weten de rege-

ling te willen beperken tot de 3-ploegendienst en pas vanaf 62 jaar. Tijdens het overleg van maandag 

bleek al gauw dat ze daar heel strak aan vast hielden. Voor vakorganisaties was het belangrijk om geen 

verschil te maken tussen: welke werknemer wel en welke niet. Een eenduidige regeling heeft onze voor-

keur. We hebben toen een alternatief voorstel gedaan om eruit te komen, waarbij we dicht bij onze afge-

stemde uitgangspunten zijn gebleven. Iedereen krijgt vanaf 60 jaar de mogelijkheid om 4 dagen per 

week te gaan werken. Om dit te kunnen regelen wordt ieder jaar in oktober aan werknemers vanaf 60 

jaar gevraagd hoe men dit wil regelen voor het jaar daarna. 

 

Afspraken  

- Afspraken op basis van vrijwilligheid maatwerk 

- Alle adv-dagen kunnen worden ingezet om dit te realiseren.  

- Adv-dagen worden niet meer ingepland in de vakantietijd of in een week waarin al een feestdag valt. 

- Anciënniteitdagen kunnen worden ingezet. 

- Werknemers krijgen jaarlijks de keuze om in of uit de regeling te stappen. 

- Inzet stuwmeeruren. 

- Inzet tvt-uren. 

- Werkgever geeft 2 extra dagen binnen deze regeling. 

- Noodzakelijke dagen die men wil bijkopen kan op basis van de huidige cao-regeling.  

- Betalen van dagen kan ook vanuit vakantiegeld.  

- Regeling heeft geen gevolgen voor loon en pensioen. 

 

Werkgever heeft aangegeven dat hij nog niet weet wat deze regeling in totaal gaat kosten.  

Hij heeft aangegeven dat de regeling maximaal 0,16 procent van de loonkosten voor de totale populatie 

mag zijn. Binnen twee weken ontvangen wij een transparante berekening. Indien de kosten hoger uitval-

len wordt in overleg gesproken en vastgesteld op welke leeftijd de regeling kan ingaan. Maximaal 61 jaar. 

Op de ledenvergadering zullen wij die verder uitleggen.  

 

Ploegendienstroosters  

Er komt een advies en evaluatiecommissie die het experiment ‘verlichting ploegendienst’ verder gaat uit-

werken en begeleiden. Aanbevelingen van Basis en Beleid worden gebruikt. Daarbij wordt nadrukkelijk 

ook de ondernemingsraad betrokken. De commissie bepaalt op welke afdeling dit experiment wordt uit-

gevoerd. Uitgangspunten hierbij zijn gezonde roosters en draagvlak bij werknemers. In september wordt 

hierover verder r gesproken. De commissie evalueert na 1 jaar. 

 

In dit eindbod zit een loonsverhoging van 1,25 procent op 1 augustus 2016. 

 



Persoonlijke Opleidingen 

Aanvragen VAPRO-opleidingen worden serieus behandeld en er is een beroepscommissie in de persoon 

van Jordy Edink. 

 

De teksten worden nu gemaakt maar worden volgende week uitgebreid op de ledenvergadering bespro-

ken. Daarom nodig ik jullie dan ook van harte uit voor de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op:  

 

Datum: dinsdag 19 juli 2016 

Aanvang: 13.00 uur (eerste sessie) of  

  15.00 uur (tweede sessie) 

Locatie: Noorderlicht, Mariënrade 1, 8091 XS Wezep 

 

Tot 19 juli! 

 

Wietze Kampen 

Bestuurder 

M: 06-51203004 

E: w.kampen@cnvvakmensen.nl 

 

Mede namens Jan Zandbergen, Henk van Het Ende, Mans Kok, Joop Altelaar, Chris Baggerman 

en Wilma Daams van Geijn, delegatieleden.  
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