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Onderhandelingsresultaat GWK Travelex N.V. CAO 2011  
 
1. Looptijd: 

Een looptijd van 1 jaar, t.w. van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 
 

2. Loonsverhoging: 
De salarisschalen en de individuele bruto-salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 
januari 2011 met 1 % verhoogd. 
Per 1 april 2011  zal er een verhoging van 1% plaatsvinden (met terugwerkende kracht) , 
uitgaande van het feit dat per 1 oktober 2011 overeenstemming wordt bereikt over een nieuw 
passend beloningssysteem. 
Mocht per 1 oktober 2011 geen overeenstemming zijn, zal opnieuw worden onderhandeld 
over dit percentage. 

 
3. Werkgelegenheidsafspraken: 

GWK Travelex heeft de intentie om in 2011 twee Wajongers of jonggehandicapten in dienst te 
nemen. 
  

4. Employabilitybeleid: 
De commissie Levensfasebewust Personeelsbeleid  is in 2010 opgestart met als doel een 
inventarisatie te maken binnen GWK Travelex m.b.t. de behoeften en arbeidsvoorwaarden die 
betrekking hebben op levensfasebewust personeelsbeleid. Dit project zal in 2011 voortgezet 
en afgerond worden. 

 
5. Functiewaardering: 

GWK Travelex heeft de ambitie om sterker te sturen op resultaten. Om deze ambitie te 
realiseren is er behoefte aan ondersteunende instrumenten: up- to- date, consistente en 
resultaatgerichte functiebeschrijvingen(1), een inzichtelijke en uitlegbare functie rangorde (2) 
en een passend beloningsbeleid(3).  
 

Fase 1 is gerealiseerd. Functiebeschrijvingen zijn toegestuurd aan de medewerkers. Fase 2 is 
gerealiseerd.  Aan fase 3 wordt gewerkt. Op de onderdelen afschaffen van de ADV dagenregeling  en 
de  incorporatie van de 13

e
 maand in het maandsalaris, is reeds overeengekomen dat de huidige 

werknemers ervoor mogen kiezen om de de geldende systematiek te behouden. Daarnaast hebben 
zij de mogelijkheid om over te stappen op de nieuwe systematiek. 
 

  



 
6. Scholingsafspraken:  

Per medewerker wordt een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. Dit formulier is opgenomen in 
het prestatiebeoordelingsformulier. 
Binnen de Travelex organisatie wordt dit talentontwikkeling genoemd. 
In 2011 zal dit talentontwikkelplan tijdens het voortgangsgesprek met de medewerker 
besproken worden.  
 

7. Buitengewoon verlof: 
Bij gezinsuitbreiding:  3 dagen buitengewoon verlof wordt verhoogd naar 5 dagen. 

 
8. Sociaal plan: 
 Evaluatie van het Sociaal Plan dat op 30 juni 2010 is afgelopen. 
 
9. Mantelzorgfaciliteiten: 

GWK Travelex heeft  de intentie om de medewerkers te ondersteunen bij het verlenen van 
mantelzorg. 

 
10. Indexering AWVN norm:  
 GWK Travelex gaat akkoord met een indexering volgens de AWVN norm. 
 

 
 
 
 


