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Op 7 september 2011 hebben CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten een
onderhandelingsresultaat bereikt met de directie van Rendac, Sonac Burgum en
Ecoson voor een nieuwe cao van 15 maanden. Over de loonsverhoging is het langst
onderhandeld. De structurele loonsverhoging is 2,5% geworden.

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat:

Looptijd van 1 augustus 2011 tot en met 1 november 2012.• 
Structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 augustus 2011.• 
Verhoging van de staffel van de winstafhankelijke uitkering met een 0,5% naar maximaal
4,5% vanaf 2011.

• 

Een eenmalige uitkering van 0,75% in 2011.• 
Gedurende looptijd van de cao geen doorberekening van de WGA-premie naar werknemers.• 
Tijdens de cao komt er een cao-werkgroep over duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt in
ieder geval gekeken naar hersteltijd voor werknemers ouder dan 62 jaar (85% dagen),
loopbaanadvies, deeltijdpensioen en vakantieregelingen.

• 

Pensioenvoorlichting door de werkgever aan groepen werknemers op basis van leeftijd en
functie. Werkgever wil de aankomende maanden deze pensioenvoorlichting organiseren.

• 

De vakbondsleden krijgen de tekst van het onderhandelingsresultaat toegestuurd. Hierin staan alle
punten genoemd, die afgesproken zijn. Tijdens de ledenvergaderingen zal het
onderhandelingsresultaat worden besproken en zal er over gestemd worden. Wij hebben niet over al
onze voorstellen afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld niet over een indexatiepot voor het
pensioen, maar in het geheel zijn wij als vakbonden wel positief over dit onderhandelingsresultaat.
Zeker omdat de afgesproken loonsverhoging het maximaal haalbare is gebleken in de
onderhandelingen.

Heeft u vooraf vragen en/of opmerkingen, dan kunt u terecht bij de CNV-kaderleden op uw locatie
en bij CNV-bestuurder Frans van de Veen via kantoor Breda via telefoonnummer 076 – 572 46 70
en per e-mail via f.veen@cnvvakmensen.nl.

Frans van de Veen
bestuurder CNV Vakmensen

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

19 september, Den Haag, Protestmanifestatie 'We zijn een SAMENleving!'

Kom ook!

Op de dag voor Prinsjesdag gaat het CNV een helder signaal afgeven aan de politiek. Dat er
bezuinigd moet worden, ja, dat snappen we. Maar dat de tegenvallers telkens weer op de zwakste
schouders terecht moeten komen, dat snappen we niet. Wij vragen om een eerlijker verdeling van de
bezuinigingen, onder het motto: we zijn een SAMENleving.
Als jij het ook belangrijk vindt om dit geluid kracht bij te zetten, kom dan op 19 september naar



Den Haag. 's Morgens is er een speciale actiebijeenkomst van het CNV, 's middags sluiten we aan
bij de actie van andere vakcentrales (FNV en MHP) en maatschappelijke organisaties als de
CG-raad.

Graag tot ziens op de 19e! Zie voor meer informatie over de actie www.cnvvakmensen.nl.


	

