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Op dinsdag 28 juni 2011 hebben dalli De Klok en 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 24 maanden overeengekomen. De cao zal dan gelden van 1 juli 2011 tot 1 juli
2013.

Initiële loonsverhoging
De salarissen voor de CAO worden gedurende de looptijd verhoogd met 4,25 procent en wel op de
volgende data:

• Per 1 juli 2011 : 2 procent
• Per 1 juli 2012 : 1,5 procent
• Per 1 januari 2013 : 0,75 procent

Zorgverzekering
Zoals bekend verstrekt dalli de Klok aan haar medewerkers een bijdrage van €25,-- (bruto) per
maand in de zorgverzekering indien deze medewerkers zijn aangesloten bij de collectieve
zorgverzekeraar van het bedrijf (Zilveren Kruis Achmea). Partijen hebben afgesproken dat deze
bijdrage per 1 januari 2012 zal gelden voor alle medewerkers die een zorgverzekering hebben. Voor
die medewerkers die niet verzekerd zijn bij de collectieve zorgverzekeraar van het bedrijf, geldt dat
zij moeten kunnen aantonen dat zij per 1 januari 2012 vergelijkbaar verzekerd zijn voor
fysiotherapie en psychologische hulp.

Vakantiedagen kopen/verkopen
Een belangrijke uitkomst van de werkgroep levensfasebeleid is de introductie van de mogelijkheid
om vakantiedagen te kunnen kopen/verkopen. Partijen hebben afgesproken dat de medewerkers in
2012 de mogelijkheid krijgen om vijf (bovenwettelijke) vakantiedagen (per jaar) te kunnen kopen
en twee (bovenwettelijke) vakantiedagen (per jaar) te kunnen verkopen. Uitdrukkelijke voorwaarde
van dalli De Klok om dagen te kunnen kopen, is dat het vakantiesaldo van de betreffende
medewerker in dat geval op nul staat of uitkomt. Deze pilot zal na één jaar worden geëvalueerd
tijdens het periodiek overleg met de vakorganisaties.

Werkgroep pensioenuitwerking
Partijen gaan met elkaar in gesprek over de (mogelijke) uitkomsten van het pensioenakkoord.
Immers, doorwerken tot ná je 65ste jaar vereist zorgvuldige afstemming met alle partijen. In deze
werkgroep komen vragen aan de orde die te maken hebben met doorwerken na 65 jaar, de
ingangsdatum van de AOW in relatie tot de ontslag- en pensioendatum etc.

Mantelzorg
Steeds meer medewerkers hebben naast hun werkzaamheden bij dalli een taak als mantelzorger.
Mantelzorg en werk zijn te combineren, mits er bewust mee omgegaan wordt. Dan kan
overbelasting worden voorkomen en kunnen medewerkers een balans vinden tussen werk en



zorgtaken. Daarbij zijn maatwerkoplossingen bespreekbaar die aan de belangen van zowel
mantelzorger als dalli tegemoetkomen.

Levensfasebeleid
Partijen zullen gedurende de looptijd met elkaar verder spreken over het levensfasebeleid. Gezien
de leeftijdsopbouw van onze organisatie zullen in de toekomst, vanwege diverse bepalingen,
knelpunten ontstaan. Ideeën voor een mogelijke oplossingsrichting willen wij graag samen met u
bespreken en vastleggen.
Te denken valt onder andere aan de bepaling ploegendienst 55 jaar en ouder (artikel 8 lid 5.b3 en
5d), ouderendagen (artikel 11 lid 4), geoorloofd verzuim (artikel 10, lid 1.j), benefitshop,
thuiswerken, mantelzorg. Externe ondersteuning kan hierbij worden ingeschakeld, mits de kosten
binnen redelijke grenzen blijven. Indien mogelijk kunnen uitkomsten tussentijds geïmplementeerd
worden.

Vakantiewetgeving
De cao van dalli De Klok zal worden aangepast aan de nieuwe vakantiewetgeving. De wetgeving
gaat in per 1 januari 2012 en houdt onder andere het volgende in:

• vanaf 1 januari 2012 wordt bij ziekte niet meer over de laatste zes maanden 
  van de ziekte vakantie opgebouwd, maar over de volledige ziekteperiode;
• wettelijke vakantiedagen vervallen een ½ jaar na het vakantiejaar waarin ze
  zijn opgebouwd;
• vakantie van werknemers kan tijdens ziekte / re-integratie naar redelijkheid
  en billijkheid in overleg worden afgeboekt op het vakantiesaldo.

Werkkostenregeling
Partijen hebben afgesproken om in 2011 en 2012 gebruik te maken van de overgangsregeling in de
Werkkostenregeling.

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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