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Op 4 mei 2010 en 16 juni 2010 hebben dalli De Klok, CNV Vakmensen, FNV
Bondgenoten en De Unie op een plezierige en constructieve wijze overleg gevoerd
om tot een nieuwe CAO te komen. Dit heeft geleid tot een Onderhandelingsresultaat
dat positief aan de leden zal worden voorgelegd.

Looptijd
Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen. De CAO zal dan gelden van 1 juli 2010 tot 1
juli 2011.

Initiële loonsverhoging
De salarisschalen voor de CAO worden gedurende de looptijd verhoogd met 1,25%, en wel per 1
juli 2010.

Eenmalige uitkering
Omdat het overwerkpercentage met (bijna) 25% is afgenomen, volgt voor alle medewerkers in de
maand juli 2010 een eenmalige bruto uitkering van 0,5% van het maandinkomen x 12.

Overwerkregeling ploegendienst
Per 1 juli 2010 wordt geen overwerktoeslag meer betaald over de ploegen-diensttoeslag (uiteraard
wel over het normale uurloon). Artikel 8, lid 2e "maandinkomen" wordt "maandinkomen exclusief
ploegentoeslag".

Zorgverzekering
In het najaar zal dalli De Klok wederom een uitgebreide voorlichting organiseren aan medewerkers
die nog niet verzekerd zijn bij de collectieve zorgverzekeraar van het bedrijf (Groene Land
Achmea). De OR zal bij contractverlenging met de zorgverzekeraar een inventarisatie maken van
wensen en vragen die leven onder het personeel.

Tevens wordt de bijdrage van de werkgever aan medewerkers die zijn aangesloten bij de collectieve
zorgverzekering verhoogd van € 17,50 naar € 25,-- (bruto) per maand.

Opleiding & scholing
Communicatie en informatie over scholing en opleiding is heel belangrijk. In de komende maanden
zal daar vanuit dalli De Klok aandacht aan worden besteed. In dit kader heeft dalli De Klok een
nieuw aanvraagformulier Scholing ontwikkeld. Binnen één maand krijgt een medewerker een
reactie op zijn of haar aanvraag (indien er binnen één maand geen reactie is, zal de studie akkoord
zijn). Daarnaast benadrukt dalli De Klok dat kwaliteit en werkgelegenheid zeer belangrijk zijn.
Daarom willen we afspreken om een percentage van circa 1,5% van de loonsom te besteden aan
opleidingen. Tevens spreekt dalli De Klok de intentie uit om door te gaan met Eigen Verworven
Competenties (EVC).

Functie-omschrijving
dalli De Klok zal in 2011 een traject opstarten om daar waar nodig een aantal functies opnieuw te
beschrijven.



Uitzendkrachten/ contractanten
dalli De Klok erkent dat uitzendkrachten/contractanten in principe gebruikt worden voor de
zogenaamde “piek-ziek” situaties en dat na drie contracten wordt bezien (uiterlijk één maand
tevoren) of een uitzendkracht/ contractant een vast contract kan worden aangeboden. Drie
contracten is het maximale, een uitzendkracht/contractant wordt dus niet drie maanden naar huis
gestuurd om daarna weer te worden ingeleend.

Levensfasebeleid
Partijen hebben in juni 2010 een workshop georganiseerd om te bezien hoe en op welke wijze
invulling kan worden gegeven aan levensfasebewust personeelbeleid. Uitgangspunten waren: Het
vergroten van de individuele zeggenschap van mensen over hun loopbaan, arbeidstijden en
arbeidsvoorwaarden, meer tijd voor zorg en vrije tijd in voornamelijk de drukke middenfase van het
leven, investeren in scholing en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij worden de ATV-dagen als
mogelijke bron ter financiering nadrukkelijk meegenomen. Later dit jaar zullen uitkomsten worden
voorgelegd aan de vakorganisaties en Ondernemingsraad.

Tijdens die bijeenkomst in juni 2010 (over ons Levensfasebeleid) is onder andere naar voren
gekomen dat medewerkers graag de keuze zouden willen hebben om dagen te kunnen kopen en/of
verkopen. dalli De Klok gaat een onderzoek doen naar deze mogelijkheid. Bij verdere studie en
afspraken hierover kan het zijn dat dalli De Klok gebruik zal maken van de ondersteuning door een
deskundige van het FNV.

Overuren
Overuren kunnen in tijd voor tijd worden vergoed zolang het tegoed aan snipperuren minder dan
300 uren is. Zodra het saldo van 300 snipperuren (of hoger) is bereikt, worden de overuren
conform de CAO-regeling uitsluitend in geld uitbetaald.

Pensioen
Partijen spreken een studie af naar de consequenties van het in de toekomst eventueel langer
doorwerken (inclusief een mogelijke oplossing voor de Fonds Voorheffing Pensioenen (FVP).

Werkervaringsplaatsen
Werkgever zal een inspanningsverplichting op zich nemen om gedurende de looptijd van de CAO
twee werkervaringsplaatsen voor zogenoemde Wajong-jongeren beschikbaar te stellen.

Werkgeversbijdrage
Gedurende de looptijd van deze CAO zal de werkgever de jaarlijkse AWVN-bijdrage aan
vakbonden continueren.

CAO-boekje
Partijen streven er naar om binnen twee maanden een CAO-boekje beschikbaar te hebben.
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