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� Kabel en Telecom 

Resultaat CAO Kabel en Telecom 2008-2009 

In de afgelopen weken hebben de leden van ABVAKABO FNV vallend onder de cao 

Kabel & Telecom gestemd over het onderhandelaarsakkoord. 

De uitslag: 55% stemde voor en 45% stemde tegen. Het opkomstpercentage was 21%. 

  

Dit betekent dat met een kleine meerderheid van de stemmen de cao Kabel & Telecom is 

aangenomen. De andere bonden hebben intussen te kennen gegeven de cao Kabel & Telecom 

ook te ondertekenen. 

  

Ten aanzien van de meest gemaakte opmerkingen: 

 

� Een aantal leden vonden de loonstijging te laag in vergelijking met de huidige inflatie.  

Het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen FNV richt zich op de inflatie van het vorige jaar. 

De arbeidsvoorwaarden inzet van 2007 was gericht op de inflatie van 2006 (1,1% - 1,8%). 

De cao 2007 had een loonstijging van 3%. De inflatie van 2007 bewoog zich tussen 1,6% 

en 1,8%. Met het huidige akkoord van 3% zitten we ook daar boven. 

 

� Ploegentoeslag is volgens een aantal leden geen verbetering.  

Het conform de cao indelen van diensten leidt tot een verbeterd percentage van 24%. 

In het technisch overleg met de WENb zullen wij hier nauwkeurig naar kijken. 

 

De volgende stap is het vernieuwen en herschrijven naar een leesbare cao Kabel & Telecom. 

Uiteraard is ABVAKABO FNV in de redactiecommissie en de verdere technische uitwerking 

nauw betrokken.  

 

Gezien de uitslag is er een fifty/ fifty verdeling in de acceptatie van deze cao. Wij hebben aan de 

WENb kenbaar gemaakt dat dit resultaat niet een “gedragen cao Kabel & Telecom” genoemd 

kan worden. Verdere voorlichting, uitleg en zorgvuldige toepassing van de cao Kabel & 

Telecom is nu de uitdaging. Vernieuwing is soms eng en brengt onzekerheid met zich mee. 

Het is nu aan werkgevers, bonden, werknemers, leidinggevenden en directies om deze cao tot 

een succesdocument te maken waar iedereen zijn of haar voordeel uit kan halen. 

We verwachten in de toekomst niet alleen uw succesverhalen maar ook uw slechte ervaringen 

met de cao Kabel & Telecom te horen. Onze kaderleden op de werkvloer horen dan ook graag 

wat u te vertellen heeft. 

 

Etiënne Haneveld 

Bestuurder ABVAKABO FNV 


