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STANDVASTIGHEID EN HELDER STANDPUNT LEDEN BAANT WEG VOOR
CAO-AKKOORD!

De brief van 26 oktober jongstleden, met daarin de boodschap die de leden van de CNV
BedrijvenBond aan de directie van Carglass meegaf, was duidelijk. Er moest uiterlijk 6 november
jongstleden overeenstemming worden bereikt over de nieuwe cao volgens de wensen die de leden in
deze brief kenbaar hadden gemaakt. Indien daar niet aan zou worden voldaan, zou er helaas moeten
worden overgegaan naar meer drastische stappen.

Op 6 november jongstleden werden de onderhandelingen alsnog hervat. De delegatie van Carglass
werd nu aangevoerd door algemeen directeur Douwe Bekius. Hij maakte direct duidelijk dat hij tot
een akkoord met de CNV BedrijvenBond wilde komen, maar dat er ook nadrukkelijk wensen van
Carglass waren die ook tot hun recht moesten komen in dat akkoord.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken over hoe het zover had kunnen komen en of dit nu
echt de wens van de leden en de werknemers van Carglass was. Wij hebben duidelijk gemaakt dat
de leden niet blij waren dat zij nu tot zo’n drastisch besluit moesten komen en daar zelfs veel moeite
mee hadden. Het leek wel of er een situatie was ontstaan waarin je als werknemer bij Carglass twee
keuzes had: óf je bent voor Carglass en dan ben je tegen de bonden, óf je bent voor de bonden en
dan dus automatisch tegen Carglass. De CNV BedrijvenBond heeft nadrukkelijk duidelijk gemaakt
aan de directie dat al deze mensen vóór Carglass waren en zijn, maar daarbij wel achter de CNV
BedrijvenBond staan in de discussie over de inhoud van de cao. Door de
CNV BedrijvenBond te steunen ben je vóór Carglass, maar ook voor goede arbeidsvoorwaarden bij
het bedrijf.

Ook Douwe Bekius gaf aan dat hij graag samen met de bonden tot afspraken wil komen nu en in de
toekomst en dat hij de samenwerking met ons zeer op prijs stelt en waardevol acht. Conclusie van
dit deel is, dat je dus trots kunt zijn op het lidmaatschap van de CNV BedrijvenBond, want daardoor
maak je het mogelijk om jouw belang en dat van al je collega’s bij Carglass op een gepaste wijze
binnen de mogelijkheden van het bedrijf te behartigen en de directie waardeert dat uiteindelijk zeer.
Natuurlijk kunnen daar best wel eens verschillende standpunten zijn, maar de kracht moet er juist in
liggen dat er uiteindelijk een oplossing gevonden wordt waar zowel de werknemers als de directie
zich in kunnen vinden en dat is dus precies waar de CNV BedrijvenBond voor staat.

En toen kon er echt inhoudelijk gesproken worden over hoe er alsnog overeenstemming bereikt kon
worden over een nieuwe cao. In onze brief van 26 oktober jongstleden hebben wij namens de leden
zeven nadrukkelijke wensen geformuleerd. Onderstaand een overzicht van deze zeven wensen en de
uiteindelijke afspraken hierover in dit principeakkoord.

1. In de nieuwe cao zullen géén inhoudelijke afspraken worden opgenomen over flexibilisering.

Akkoord!

2. In de nieuwe cao zullen géén inhoudelijke afspraken gemaakt worden over wijziging van het
bestaande loongebouw.

Akkoord!



3. In de nieuwe cao zullen géén inhoudelijke afspraken gemaakt worden over een nieuw
beoordeling en beloningssysteem.

Akkoord!

4. In de nieuwe cao zal bij een looptijd van 1 jaar een structurele loonsverhoging worden
afgesproken van 2% ingaande op 1 juli 2009.

Looptijd acht maanden (tot 1 maart 2010). Loonsverhoging 1,3% per 1 juli 2009 + € 100,=
bruto eenmalig in december * Zie toelichting!

5. In de nieuwe cao zal het bestaande cao bonussysteem blijven bestaan en worden uitbetaald.

Akkoord voor derde en vierde kwartaal 2009
* Zie toelichting!

6. In de nieuwe cao zal het nog bestaande beoordelingssysteem vanuit de voorgaande cao’s
onverkort van toepassing blijven.

Akkoord!

7. Alle andere afspraken, zoals verwoord in het document van 5 oktober jongstleden, geen
betrekking hebbende op de onderwerpen zoals vermeld onder bovenstaande punten 1 tot en met 6,
zullen wel zo worden opgenomen in de nieuwe cao.

Akkoord!

Verder is afgesproken dat de directie van Carglass er zorg voor zal dragen dat in de komende
maanden de werknemers goed geïnformeerd gaan worden over het samen met de CNV
BedrijvenBond nieuw uit te werken beloning en beoordelingssysteem en de bijbehorende
beoordelingscriteria (de meetlat), zodanig dat er daardoor voldoende draagvlak zal ontstaan bij al
het personeel. Carglass wil op basis daarvan in de nieuwe cao (per 1 maart 2010) afspraken maken
over de invoering van het nieuwe beloning en beoordelingssysteem.

Carglass wil ook in de volgende nieuwe cao (per maart 2010) voor acht steden een regeling voor
verruimde openingtijden afspreken.

Voor deze laatste twee punten geldt natuurlijk dat deze als voorstel door Carglass in de volgende
cao zal worden ingebracht en dan dus ook weer door de leden van de CNV BedrijvenBond kan en
moet worden beoordeeld of men het wil goedkeuren of niet.

* Toelichting op punt 4 en 5.
Ten aanzien van punt 4 moet het volgende worden opgemerkt. De cao krijgt nu een looptijd van
acht maanden. Per 1 maart 2010 moet er een nieuwe cao liggen (worden afgesproken). Dan zal ook
duidelijk worden of het nieuwe beloning en beoordelingssysteem bij de leden geaccepteerd wordt.
Wordt het geaccepteerd, dan is er nu reeds de afspraak gemaakt dat daarbij voor de “A-factor”
minimaal 1% wordt toegekend. Deze “A-factor” wordt structureel in het salaris van alle
medewerkers toegekend, met uitzondering van die medewerker die de beoordeling
“onvoldoende/nul waarschuwing” krijgt.



Indien het nieuwe systeem onverhoopt niet wordt geaccepteerd, dan zal er in de volgende cao een
afspraak moeten worden gemaakt over de toe te kennen loonsverhoging volgens de tot nog toe
gangbare methode en blijven de andere daaraan gekoppelde systemen gewoon bestaan (cao- bonus
etcetera) totdat daarover een andere afspraak wordt gemaakt.

Wat betekend deze 1,3% loonsverhoging, eenmalig € 100,= en de afspraak over een “A-factor” van
minimaal 1% nu voor jullie, gerekend over twaalf maanden (een jaar)?

Rekenvoorbeeld:
Stel u heeft een salaris van € 2.000,= bruto per maand.
Per 1 juli 2009 krijgt u dan
€ 2.000,= + € 26,= (1,3%) = € 2.026,= over acht maanden is dat € 16.208,=
In december krijgt u eenmalig € 100,=
Per 1 maart 2010 krijgt u
€ 2.026,= + € 20,26 (1%) = € 2.046,26 over vier maanden is dat € 8.185,04
Over een heel jaar (12 maanden) gerekend is dat dan € 24.493,04

Vergeleken met een loonsverhoging voor één jaar van 2% per 1 juli 2009.
Per 1 juli krijgt u dan € 2.000,= + € 40,= (2%)= € 2.040,= over 12 maanden is dat € 24.480,=.

Over dat jaar gerekend heeft u dus al een klein voordeel van € 13,04, maar uw voordeel wordt nog
groter. Uw vakantiegeld wordt in 2010 berekend over € 2.046,04 en niet over € 2.040,=, uw
pensioen en alle andere toekomstige rechten worden over dat salaris berekend en ook de
toekomstige verhogingen worden daarover berekend. Dus ook het dan eventueel toe te kennen
beoordelingspercentage (de “B-factor”).

Indien het nieuwe beloning en beoordelingssysteem niet wordt ingevoerd in 2010, dan zal er in de
per 1 maart 2010 af te spreken cao alsnog een “gewone” loonsverhoging worden afgesproken.

Nadrukkelijk willen wij stellen dat jullie je hier niet rijk mee hoeven te rekenen, maar jullie kunnen
zo wel zien dat deze afspraak financieel niet minder is als onze eis in oktober en daar gaat het toch
ook om. Daarnaast is ook aan alle andere voorwaarden voldaan. De cao-bonus voor 2010 vervalt
indien het nieuwe beloning en beoordelingssysteem wordt ingevoerd. Komt dat er niet, dan zal de
cao-bonus gewoon blijven tot er een andere afspraak wordt gemaakt.

In alle gevallen is de keuze altijd aan de leden van de CNV BedrijvenBond.

Op basis van het voorgaande willen wij jullie dit akkoord dan ook positief voorleggen en vragen wij
alle leden nadrukkelijk om hun stem uit te brengen vóór 1 december aanstaande. Bij voorkeur per
e-mail aan r.smeets@cnv.net onder vermelding van stem cao Carglass, naam lid en filiaal:
O Ik stem voor deze cao
O Ik stem tegen deze cao

Indien je geen mogelijkheid hebt om per e-mail te stemmen, dan kun je gebruik maken van bijgaand
stemformulier en gratis sturen naar:

CNV BedrijvenBond
T.a.v. Ron Smeets
Antwoordnummer 11004
4800 VC BREDA



Maak gebruik van je recht! Nog niet lid? Word dan nu lid! Of maak je collega’s lid! De eerste
drie maanden zijn gratis! Én je hebt ook gratis rechtsbijstand!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!
Ron Smeets, vakgroepbestuurder


	

