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Het is eindelijk zover, na maanden van wachten op groen licht, duwen, trekken,
koppen tegen elkaar en toch onderhandelen is de nieuwe CAO Loonwerk tot stand
gekomen. Op 25 januari hebben de onderhandelaars zich Vakmensen getoond en is
er een onderhandelingsresultaat (OHR) geboekt. Dit OHR wordt positief aan de
leden voorgelegd. De cao-loze periode is nu achter de rug.

Onderhandelingen.
De onderhandelingen liepen al een hele poos en we kwamen er met goed fatsoen niet uit. Kennelijk
was de tijd er niet rijp voor. Dat kan soms zo lopen met als resultaat dat je 10 maanden geen cao
hebt. Dat is nu achter de rug.
De CAO-commissie Loonwerk heeft een iets andere inzet bepaald voor de onder-handelingen op de
25e januari. Rust aan het ‘front’ door een goede loonsverhoging en een ‘langere’ looptijd was het
devies en langs die lijn is onderhandeld. De langere looptijd (21 maanden) is relatief, omdat er een
achterliggende periode overbrugd moest worden. De cao zal nu tot en met 1 januari 2012 lopen met
een loonsverhoging van in totaal 3%. De details kunt u verderop lezen.

Uw stem telt: VOOR of TEGEN?
Er ligt nu een onderhandelingsresultaat en dat betekent de leden nu aan zet zijn om hun mening
hierover te geven. Met andere woorden, kunt ook zij instemmen met dit resultaat. Pas als de
meerderheid van de leden instemt met het OHR komt er een nieuwe cao. De mening van de
vakmens telt dus bij CNV Land- en tuinbouw.

Tot donderdag 10 februari 2011, 12.00 uur, kunnen leden hunstem uitbrengen. Als de reactie later
binnen is of als er niet wordt gereageert betekent dit een instemming.

Reacties naar: j.bosma@cnvvakmensen.nl Vermeld uw naam, uw lidmaatschapsnummer en dat het
gaat om het OHR CAO Loonwerk en of u Voor of Tegen stemt.

De details van het OnderHandelingsResultaat

Looptijd
1 april 2010 tot en met 1 januari 2012

Initiële loonsverhogingen

1 februari 2011 : 1,25%• 
1 juli 2011 : 1 %• 
1 januari 2012 : 0,75%• 

Vergoedingen
De bedragen worden als volgt verhoogd:

per 1 februari 2011 : 1,25%• 
per 1 januari 2012 : 1,75%• 

Scholing

De subsidie voor cursusonderwijs stopt
ingaande cursusseizoen 2011-2012.

• 

Onder andere artikel 65 (scholingsverlof)
wordt hierop aangepast.

• 

In een protocol wordt opgenomen dat de
heffing voor scholing wordt besteed aan
BBL en projecten. Deze nieuwe regeling
wordt na één jaar geëvalueerd.

• 

In deze nieuwe cao periode wordt het
aantal werknemers met een MBO II
opleiding geïnventariseerd, die in
aanmerking komen voor een aanvullende
opleiding gericht op MBO III.

• 

Er wordt een project gestart om de• 

mailto:j.bosma@cnvvakmensen.nl


Werkingssfeer
De werkingssfeer blijft ongewijzigd.

Levensfase bewust personeelsbeleid
wordt in een protocol opgenomen in de cao. Bij
dit onderwerp wordt ook aandacht besteed aan
het Leermeesterschap en voorlichting over de
seniorenregeling.

Veiligheid

De cursus ‘Nederlands als 2e taal in
relatie tot veiligheid’ (NT2) wordt
opgenomen in de arbocatalogus.

• 

Het veiligheidsprotocol wordt
neergelegd bij Stigas.

• 

Normale arbeidstijden (art. 22 lid 4)
‘Werkoverleg’ wordt geschrapt in lid 4.

Maximum arbeidstijd inclusief overwerk (art.
25)
Voor de vrachtwagenchauffeurs geldt in de
nieuwe cao een gemiddelde arbeidstijd van 48
uur over een periode van 26 weken (conform het
Arbeidstijden Besluit Vervoer).

Roostervrije dagen (art. 23 lid 6)
Lid 6 wordt aangepast zodat de opgebouwde
ATV op verzoek van de werknemer en met
instemming van de werkgever minimaal per
kwartaal wordt uitbetaald.

EVC-systematiek in te voeren.

Onwerkbaar weer (artikel 31)
De cao mogelijkheid een beroep te doen op
artikel 31 wordt beperkt. De tekst van dit artikel
wordt daarop aangepast.

Overbruggingsregeling voor vaste
dienstverbanden (art. 32)
De tekst van dit artikel zo aangepast dat de
werkgever verplicht is om ook de werknemer het
declaratieformulier voor de overbruggingsdagen
te laten ondertekenen.

Telefoonvergoeding (art. 58a nieuw)
Er komt een nieuw artikel 58a waarin de
telefoonvergoeding beter wordt geregeld:

Indien de werknemer mobiel bereikbaar
moet zijn, stelt de werkgever een
communicatiemiddel beschikbaar. Het
gebruik van het communicatiemiddel is
uitsluitend voor zakelijke doeleinden.

1. 

Werkgever en werknemer mogen van de
cao afwijkende afspraken maken, mits de
afspraken qua niveau gelijkwaardig zijn
aan de afspraken in de cao en schriftelijk
vastgelegd worden.

2. 

Interesse om ook je eens te bemoeien met je arbeidsvoorwaarden? Stap over de drempel en doe mee
met andere collega’s. Het is geen ‘gezeur’ over droge stof. Het gaat over een praktische invulling
van voorwaarden over werk en beloning het maken van keuzen en het vooruitkijken
(toekomstvisie).

Jaap Bosma
Bestuurder




	

