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Op 5 november 2008 is in Leusden een onderhandelings-resultaat bereikt tussen
CNV Bedrijvenbond, de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici
(NVOS) en de Nederlandse Schoenmakers Vereniging (NSV).

In het pamflet dat ik u onlangs stuurde over de onderhandelingen voor uw nieuwe cao was ik
somber gestemd over de vraag of wij wel tot een oplossing, dus tot een acceptabele cao, zouden
kunnen komen. Mede dankzij actieve leden die de moeite hebben genomen schriftelijk, dan wel via
de mail te reageren, is er toch een onderhandelingsresultaat gekomen. De loonsverhoging op zich is
alleszins acceptabel als u dit afzet tegen de vraag van twee keer 3,5 procent loonsverhoging voor
een tweejarige cao (24 maanden). In 2008 is er geen structurele loonsverhoging, maar wel een
eenmalige uitkering van euro 500,- (bij parttimers naar rato). Dit wordt goedgemaakt door in totaal
6 procent loonsverhoging voor 2009. De periode bedraagt 22 maanden. Met de eenmalige uitkering
komen met name de lager betaalden zeer zeker op de 7 procent uit. Het totale pakket zier er als
volgt uit:

Looptijd cao
Van 1 april 2008 tot en met 31 januari 2010.

Gezond werken
De branche zou graag komen tot een Arbocatalogus. De financiering van de verkenning tot
haalbaarheid ten bedrage van euro 8.000,- zal door de werkgevers worden gedragen.

Werkzekerheid
De werkzekerheid verder vergroten door:
• EVC-procedures te stimuleren en leerwerkplekken uit te breiden of pogen te vervullen.
• Werkgelegenheid voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te stimuleren.
• Bij- en nascholing te bevorderen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijk-heid van de werkgever
en de werknemer, waarbij de werkgever de werknemer in staat zal stellen om de scholing te volgen
die voor een behoorlijke vervulling van de functie benodigd is.

Leeftijdsbewust/Levensfasebewust personeelsbeleid
De harde intentie wordt uitgesproken om echt levensfasebewust personeelsbeleid op te zetten.
Werkgevers zien hiervoor de voorstellen en voorbeelden van de werk-nemers tijdens de komende
cao-periode tegemoet. De bestaande regeling van seniorendagen blijft van kracht totdat er
levensfasebewust personeelsbeleid is opgezet.

Functieperiodieken
Minimum periodiek bij vervullen van de functie 25 procent. Bij goed vervullen van de functie
conform afspraken 50 procent plus. Bij uitstekend vervullen van de functie conform afspraken 25
procent plus (samen 100 procent). Aan de toepassing van de minimum/maximum periodieken moet
een deugdelijke functionerings- en beoordelingssystematiek ten grondslag liggen. Werkgevers en
werknemers komen met een gezamenlijk goedgekeurde functionerings- en beoordelingssystematiek.
Afwijking hiervan is alleen mogelijk met een functionerings- en beoordelingssystematiek die is
goedgekeurd door de Ondernemingsraad of door de vakorganisaties en die minimaal gelijkwaardig
is aan de gezamenlijk goedgekeurde functionerings- en beoordelingssystematiek.



Overwerk
Overwerk wordt alleen uitbetaald als over een periode van drie maanden de gemiddelde arbeidsduur
van 38 uur per week is overschreden (tijd voor tijd).

Loonsverhoging
In de maand december zal er een eenmalige uitkering plaatsvinden van euro 500,- bruto (parttimers
naar rato).
Per 1 januari 2009 3,9 procent over de van toepassing zijnde schaalsalarissen.
Per 1 oktober 2009 2,1 procent over de van toepassing zijnde schaalsalarissen.
De schaalsalarissen zelf zullen met deze loonsverhogingen worden aangepast.

Hoewel er plussen en minnen in het onderhandelingsresultaat zitten adviseer ik u om akkoord te
gaan met het eindresultaat. Uw reactie zie ik graag uiterlijk 20 november aanstaande tegemoet.
Mocht de meerderheid van u instemmen met het resultaat, dan kan de eenmalige uitkering nog in
december worden uitbetaald. Indien u niet reageert dan wordt u geacht in te stemmen met het
resultaat.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan even contact met mij op.

Zoals u ziet maken wij werk van uw werk! Geef de extra nieuwsbrief eens aan een geïnteresseerde
collega. Nog geen lid? Vul dan de aanmeldingsbon snel in. Profiteer van onze tijdelijke actie: de
eerste drie maanden van het lidmaatschap zijn gratis. Daarnaast zit de
gezinsrechtsbijstandverzekering CNV Rechtshulp Plus ook gratis in het lidmaatschap. Meer weten?
Kijk op onze website: www.cnvbedrijvenbond.nl.
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