
 

 

 

  

 

 

Onderhandelingen leiden tot principeakkoord CAO Rodenstock Benelux BV  

Op woensdag 8 juni 2011 hebben CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten met jullie directie 

een principeakkoord uitonderhandeld over een cao Rodenstock. Op dinsdag 21 juni 2011 

oordelen en stemmen onze leden hier over in een gezamenlijke ledenraadpleging.  

Het principeakkoord voorziet in een looptijd van 18 maanden: 1 januari 2011 tot 1 juli 2012. 

Het loon wordt per 1 januari 2011 structureel verhoogd met 2% en per 1 januari 2012 met nog 

eens 1% structureel. In de maand november 2011 ontvangen alle voltijdsmedewerkers een 

eenmalige uitkering van € 175,- bruto. Deeltijders ontvangen deze uitkering naar rato. Verder 

spraken wij een aanzienlijke verbetering af over de compensatie in de kosten voor woon-

werkverkeer. De werkgever tenslotte neemt het werknemersdeel van de WGA-premie 

gedurende de looptijd van de cao voor zijn rekening.  

Verder spraken wij de directie over scholing, ontwikkeling en stages, flexkrachten, 

redactionele wijzigingen van de cao, beloningsstructuur binnen de onderneming, de 

loonkostenregeling en het voortzetten van de werkgeversbijdrage. Tevens spraken wij over de 

medezeggenschap waarbij de directie de intentie uitsprak een personeelsvertegenwoordiging 

in te stellen.  

Wij beoordelen het resultaat van de onderhandelingen als een principeakkoord. Wij leggen dit 

dan ook met een positief advies voor aan onze leden ter beoordeling en ter stemming. Indien 

een meerderheid van de leden instemt is er sprake van een definitief akkoord.  

Wij nodigen je dan ook van harte uit voor de gezamenlijke ledenvergadering van CNV 

Vakmensen en FNV Bondgenoten op:  

Dinsdag 21 juni 2011 

Aanvang: 12.00 uur 

Plaats: kantoor Rodenstock (BG) 

Ter voorbereiding op deze vergadering sturen wij de leden de definitieve tekst van het 

principeakkoord volgende week toe. Wij hopen je dinsdagmiddag 21 juni te mogen begroeten.  

Met vriendelijke groet,  

 

Fokke de Vries     Nelly Smit 

Emiel Peper      Janwillem Compaijen 

CNV Vakmensen     FNV Bondgenoten 

aem.peper@cnvvakmensen.nl   j.compaijen@bg.fnv.nl  

0512-583470       06 53 263 582 

       http://twitter.com/Janw_Compaijen 


