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1. Looptijd
Wij stellen voor een cao af te spreken voor de duur van 12 maanden, te weten van 1 juli
2008 tot en met 30 juni 2009. 

2. Inkomen
Wij stellen voor de slarissen als volgt aan te passen:
Met ingang van 1 juli 2008 worden alle individuele salarissen en de cao salarisschalen
verhoogt met 3,5 procent, met een minimum van € 350,- per procent per jaar. 

Wij stellen voor de vloer voor de vakantietoeslag voor alle werknemers vast te stellen op
minimaal € 2000,-.

3. Sociale Innovatie
In de cao is afgesproken middels een paritair samengestelde commissie de mogelijkheden
en implementatie van sociale innovatie binnen de onderneming nader te onderzoeken.
Aanbevelingen zouden in de looptijd van deze cao worden gegeven. Tot op heden hebben
wij niets vernomen van de bevindingen van deze commissie, noch hebben wij
aanbevelingen mogen ontvangen. Wat is de stand van zaken? 

4. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Wij stellen voor:
- Hetgeen in de huidige cao over leeftijdsbewust personeelsbeleid is afgesproken voort te
zetten.
- Wij willen zien op welke wijze hier invulling aan is gegeven en verder concreter maken
qua gebruik.
- Dat er een actief beleid wordt gevoerd ten aanzien van de afspraken in het kader van
scholing en het gebruik van het individueel scholingsbudget.
- Dat er méér aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en scholing van nieuw personeel.
- De werknemers de gelegenheid te geven via een individuele “scan” zijn of haar
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en/of behoeften te laten vaststellen zodat de
werknemer met behulp daarvan kan kiezen óf en welke scholing voor hem of haar geschikt
of gewenst is. Het persoonlijk scholingsbudget kan voor de kosten van deze scan worden
gebruikt.
- Om voor de begeleiding en invulling, alsook voor de scan, gebruik te maken van de
diensten van “Kompas” dat op dat gebied de nodige ervaring en kennis heeft.

5. Werkgelegenheid
In het vorige cao-overleg zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid in de vorm van 50
tot 100 stageplaatsen. Wij willen concreet zien wat daarvan terecht is gekomen.

Wij stellen voor de “Challenge” criteria aan te passen ten gunste van een flexibele inzet
van medewerkers in drukke filialen dan wel in filialen waar meer aanbod in jobs is als de
bezetting aan kan. Hierdoor kan een grotere hoeveelheid jobs in een kortere tijd worden
afgehandeld. Ook kan hierdoor worden voorkomen dat er potentiële jobs verloren gaan
doordat er te weinig capaciteit is om een job tijdig af te handelen. Deze collegiale uitleen
mag er niet toe leiden dat dit negatieve effecten heeft op de score van de “Challenge”.



6. WGA
Wij stellen voor dat:
- Carglass het werknemersdeel van de WGA-premie voor zijn rekening blijft nemen en dit
structureel in de cao opneemt.
- Carglass de werknemers, die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn,
ontslagbescherming biedt en dit vast in de cao opneemt.

7. Arbeidstijden
Wij stellen voor de arbeidstijden conform de standaardregeling van de voormalige
arbeidstijdenwet te hanteren en concreet in de cao uit te schrijven bij die artikelen waar dit
van toepassing is.

8. Functielijsten
Wij stellen voor de functielijsten in de cao te actualiseren en te completeren.

9. Vakbondscontributie
Wij stellen voor de leden van de vakbonden te compenseren voor de vakbondscontributie.

10. Naleving cao-afspraken AFSPRAAK is AFSPRAAK!
Wij stellen vast dat diverse afspraken in de cao niet, dan wel niet juist worden nageleefd,
zie daarvoor ook de afspraken rondom het onderwerp Sociale Innovatie. Zo heeft ook de
indexatie van de “24-uurs toeslag” voor de filiaalmanagers, welke in de cao van 2005 is
overeengekomen, tot op heden niet plaatsgevonden. Wij verwachten van u dat u direct
overgaat tot naleving van deze afspraak met terugwerkende kracht tot 1 april 2005.

11. AWVN-regeling
Wij stellen voor de afspraken uit deze regeling voort te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om voor of tijdens de onderhandelingen aanvullende
voorstellen in te dienen.




	

