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Afgelopen week op donderdag 17 maart hebben wij opnieuw met jullie werkgever
onderhandeld. Tijdens deze onderhandelingen waren de kaderleden John Haak en
Cees Reinieren aanwezig.

Zoals jullie weten zijn de vorige onderhandelingen moeizaam verlopen. Jullie werkgever heeft
duidelijk aangegeven dat Kerry nog in een periode van herstel zit. Wij hebben gezamenlijk niet tot
een goed onderhandelingsresultaat kunnen komen. Daarom heeft jullie werkgever ons uiteindelijk
een eindbod gedaan. Dit eindbod leggen wij nu schriftelijk neutraal aan jullie voor.

Het eindbod van jullie werkgever in het kort:
• Looptijd 24 maanden, van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.
• Inkomen:
n structurele loonsverhoging per 1 januari 2011 van 1,75%;
n éénmalige uitkering van € 100,-- bruto in juli 2011;
n structurele loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012.
• Levensfase bewust personeelsbeleid: er is een akkoord bereikt waarbij alle medewerkers hun
huidige leeftijdsdagen behouden die zij op dit moment hebben. Voor de toekomst en toekomstige
medewerkers wijzigt de verdeling van dagen, echter het aantal blijft gelijk.
• Opleiding: de werkgever zal zich maximaal inspannen om medewerkers in de gelegenheid te
stellen om EVC trajecten te volgen en af te ronden.
• Stage en (WA)jongeren: werkgever zal zich er voor inspannen dat hiervoor plaatsen beschikbaar
worden gesteld.

De volledige besluitenlijst wordt als bijlage toegevoegd en meegezonden.

Conclusie
Het eindbod van jullie werkgever zit onder hetgeen wij gevraagd hebben. Met name in het tweede
jaar vinden wij het loonbod laag. Wij hebben er niet voldoende vertrouwen in dat dit aansluit bij de
verwachte kostenstijgingen. Jullie werkgever heeft hierover aangegeven dat zij op dit moment echt
niet meer kan geven. Wel is hierover opnieuw te onderhandelen bij volgende cao-onderhandelingen.

Een eindbod, wat nu?
Bij dit eindbod heeft jullie werkgever duidelijk laten weten dat er absoluut geen verdere ruimte is
voor onderhandelingen. Hiermee geeft jullie werkgever aan dat hij zijn maximum heeft bereikt. De
keuze is nu aan jullie om te beslissen of jullie hiermee akkoord kunnen gaan. Wij hebben in overleg
met de kaderleden besloten om dit schriftelijk te doen. Daarom verzoeken wij jullie om bijgevoegd
antwoord- formulier in te vullen en vóór woensdag 6 april aan ons terug te sturen.

Nog geen lid?
Zoals jullie zien is het noodzakelijk om ook bij Kerry een goede achterban te hebben. Ben je nog
geen lid en wil je wel inspraak en stemrecht hebben bij besluiten zoals dit? Dat kan. Word nu lid. Je
kunt de aanmeldingsbon op de achterkant van deze nieuwsbrief gebruiken.

Cor-Hilde van Beijeren
Bestuurder



Besluitenlijst

Op donderdag 17 maart 2011 heeft Kerry (NL) B.V. overleg gehad met
FNV-Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie en een eindbod neergelegd omtrent de
voortzetting van de CAO onder de volgende voorwaarden:

1. Looptijd
De looptijd bedraagt 24 maanden, van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2012.

2. Inkomen
• Een structurele loonsverhoging per 1 januari 2011 van 1,75%.
• Een éénmalige uitkering van € 100,-- bruto in juli 2011.
• Een structurele loonsverhoging van 1% per 1 januari 2012.

3. Levensfasegericht Personeelsbeleid.
Partijen hebben overeenstemming over aanpassing van CAO teksten en regelingen die
leeftijdsgerelateerd zijn.

4. Werkingssfeer CAO
Tijdens de looptijd van de CAO zullen partijen met elkaar spreken over de werkingssfeer van de
CAO.

5. Werkgeversbijdrage
De werkgeversbijdrage, conform de AWVN-bijdrage regeling, wordt definitief in de CAO
opgenomen.

6. Vakbondscontributie
Werkgever faciliteert voor de duur van de CAO het fiscaal vriendelijk betalen door de leden van de
vakbondscontributie.

7. Werkgever heeft een inspanningsverplichting op zich genomen om gedurende de looptijd van de
CAO stage- en werkervaringsplekken te creeëren voor (WA)jongeren, teneinde hen op een
laagdrempelige manier kennis te laten maken met de sector.

8. Werkgever streeft ernaar om zoveel mogelijk EVC trajecten succesvol te laten verlopen.
Daarnaast spant werkgever zich in om het gebruik van de mogelijkheden in het kader van
studiesubsidie en studiefaciliteiten (bijlage 4 CAO) te stimuleren.

9. Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen met elkaar overleg voeren over de
werkingssfeer van de CAO.
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