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Op 23 juni 2011 hebben vakbonden en VVVF een onderhandelingsresultaat
afgesproken voor een cao van 1 april 2010 tot 1 april 2012. De tekst vindt u op de
achterzijde van dit pamflet.

Wij adviseren u om met dit onderhandelingsresultaat in te stemmen. Dat kunt u doen door een email
of briefje te sturen met daarin:
- of u voor of tegen bent
- uw naam en volledige adresgegevens
- de naam van het bedrijf waar u werkt
- 7 juli ’s morgens om 10 uur sluit de inzendingstermijn
- naar Siti Bonam:
per email: s.bonam@cnvvakmensen.nl
per fax: 023-5684979
per post: CNV Vakmensen
Postbus 3025
2130 KA Hoofddorp

Als u instemt, dan kan waarschijnlijk al in juli in de lonen verwerkt worden!

Ik zelf ben vanaf 1 juli met vakantie, mijn secretaresse
Siti Bonam verwerkt dus uw stemmen.

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Roel van Riezen
cao-onderhandelaar

<< Lees verder op de achterkant >>

Onderhandelingsresultaat CAO voor de Bereide Verf- en Drukinktindustrie dat partijen met een
positief advies zullen voorleggen aan de achterban

Inhoud van het onderhandelingsresultaat, bereikt op 23 juni 2011.

1. Looptijd

De looptijd is een periode van 24 maanden van 1 april 2010 tot en met
31 maart 2012.



2. Inkomen

De schaalsalarissen resp. de feitelijk betaalde salarissen zullen worden verhoogd met 2,5% per 1
januari 2011.
De minimum vakantietoeslag voor vakvolwassen werknemers zal eveneens met dit percentage
worden verhoogd.
De werkgever verstrekt per 1 september 2011 een eenmalige uitkering van 100 Euro. Deze uitkering
is voor parttimers naar rato van het dienstverband.

3. Najaarsoverleg
In het najaarsoverleg 2011 zullen CAO-partijen nader met elkaar praten over actuele en toekomstige
zaken zoals sociale innovatie, pensioenfonds, evaluatie van het cao-proces en dergelijke.

4. Werkgeversbijdrage
De huidige bijdrageregeling ten behoeve van de werknemersorganisaties zal gedurende de looptijd
van de cao worden gecontinueerd.
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