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CAO BROCACEF c.s. 01-05-2011 tot 01-05-2013 

 

Op donderdag 28 april 2011 hebben CAO partijen onderhandeld over de voortzetting van de CAO per 1 

mei 2011. Dit heeft geleid tot een principeakkoord, dat de vakbonden met een positief advies zullen 

voorleggen aan hun leden.  

Het principeakkoord behelst de volgende punten: 

 

Looptijd 

De voorgestelde looptijd van de nieuwe CAO is 24 maanden, te weten van 1 mei 2011 tot 1 mei 2013.  

 

Inkomen 

Per 1 mei 2011 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1,75%;  

Per 1 mei 2012 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1,5%;  

Per 1 januari 2013 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 0,75%.  

 

Daarnaast wordt zowel in maart 2012 als in maart 2013 een eenmalige resultaatafhankelijke uitkering 

gedaan van €150 bruto per persoon indien het gebudgetteerde netto-resultaat van Brocacef Holding 

NV (excl. bijzondere lasten en baten) met een bedrag van € 1 miljoen wordt overschreden.  

Deze uitkering van € 150 geldt bij voltijd contract: deeltijders naar rato. 

 

Levensfasebeleid 

Conform het “Advies vervolg Levensfasebeleid” zullen volgende projecten worden uitgerold: 

• Pilot flexibele werktijden; 

• Pilot Mobiel werken; 

• Invoering mentorschap/coaching; 

• Voorstel regeling Bedrijfssport; 

• Ontwikkelingsfonds.  

 

Ontwikkelingsfonds  

Het per 1 februari 2011 gestarte ontwikkelingsfonds - naast de studiekostenregeling - zal in 2012 

worden gecontinueerd met een bedrag van €70.000. Het ontwikkelingsfonds zal ook toegankelijk zijn 

voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. 

CAO-partijen zullen na afloop van 2011 evalueren of de inzet van het fonds zijn doel bereikt en bij 

voortzetting de financiële status bepalen.   

 

Arbeidsparticipatie 

Er zullen 2 stageplaatsen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van zgn. “Wajongers” of langdurig 

werklozen.  

 

Nachtwerk DC’s 

De afspraken zoals d.d. 24 november 2010 gemaakt m.b.t. de nachtdienst in Eindhoven zullen in de 

protocolafspraken van de CAO worden opgenomen. 

 

Vakbondscontributie 

De mogelijkheid om de betaalde vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verrekenen zal worden 

gecontinueerd. 

 

Werkgeversbijdrage 

De werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties zal worden voortgezet. 


