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Op donderdag 12 januari hebben cao-partijen de onderhandelingen over de cao
besloten busvervoer afgerond. Wij noemen dit met elkaar een resultaat van
onderhandeling.

In december zijn wij uit elkaar gegaan met de wetenschap dat het niet goed gaat in de sector en dat
het nog te vroeg is om nu een totale modernisering van de arbeidsvoorwaarden door te zetten.

Dit hebben wij in december met de leden op locatie besproken en afgetast waar de accenten dienen
te liggen.
Afgelopen week hebben wij dit binnen ons vakgroepbestuur besproken en daar is het mandaat
uitgekomen om de cao af te sluiten op de wijze zoals deze er lag.

Dit betekent dat wij de looptijd van de cao met 15 maanden zullen verlengen
(1 januari 2012 - 31 maart 2013). In die periode zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken: 1
juli 2012 0,5% en 1 januari 2013 0,7%.
Aan het eind van het contract is de loonstijging in totaal dan 1,2%.
Intussen lossen we als sector een stukje pensioenprobleem op waar de werkgevers een deel van de
rekening oppakken.

Daarnaast hebben wij een aantal afspraken gemaakt dat alles met de toekomst te maken hebben.

Er wordt uitvoering gegeven aan een aantal onderwerpen dat belangrijk is vanuit artikel 3 van de
cao.
Functiewaardering voor rijdend en benchmark voor niet-rijdend personeel.
De AWVN (werkgeversvereniging) zal hiertoe een opdracht krijgen.
Verder het onder de loep nemen van de 5/6 - 6/6-regeling, zodat dit een onderhandelingspunt kan
worden bij de volgende cao. Het aanpassen van deze regeling is een grote wens van onze leden.

Er komt een aanpassing in het artikel rond vakbondsverlof. Daar wordt het maximum aantal dagen
losgelaten.

We gaan een werkgelegenheidsproject doen in deze cao d.w.z. meer jongeren binnen de sector
halen en zorgen dat er voldoende stageplekken gaan komen om de start van deze groep
aantrekkelijk te maken. Een onderwerp dat door CNV Vakmensen is ingebracht.

Interpretatie cao is een onderwerp dat al lang speelt en waar nu de komende zes maanden aan
gewerkt gaat worden. We gaan de verschillen op een rijtje zetten en qua teksten en uitleg op zoek
naar eenduidigheid.

Lukt dat de cao-partijen niet, dan zullen wij voor die artikelen waar dat zo is arbitrage vragen.
Afspraak daarbij is dat wij ons houden aan de uitslag van deze arbitrage. Vergaderingen rond dit
onderwerp zijn al gepland.



Tot slot komt er een werkgroep voor de langere termijn, die zich bezig gaat houden met de
modernisering van de cao.

Dit is nodig omdat de arbeidsmarkt nu en in de komende jaren sterk zal gaan veranderen en daar
moeten we met elkaar dus samen een antwoord op gaan vinden.
Op zich lijkt het allemaal te gaan om onderwerpen die al langer op het lijstje staan en waar telkens
toch te weinig mee gebeurt. Wij zijn er nu van overtuigd dat wij met elkaar de kans moeten grijpen
om daadwerkelijk inhoudelijk aan de slag te gaan en zo uiteindelijk te komen tot een sector waar
medewerkers in willen danwel blijven werken.

Nieuwsbrieven per email!
Ook wij willen graag via korte lijnen communiceren. Email is daarvoor bij uitstek geschikt. Wij
beschikken echter bij lange na niet over alle emailadressen van onze leden. Wanneer u de
nieuwsbrieven voortaan per mail wilt ontvangen, stuurt u dan een mail aan
hoofddorp@cnvvakmensen.nl onder vermelding van Tour.

Heeft u collega’s die nog geen lid zijn, maak hem/haar dan lid. Dit kan door het invullen van de bon
hieronder, maar dit kan ook via het internet www.cnvvakmensen.nl/word-lid/

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd bereiken.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Peter Böeseken
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