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Na onze brief aan de VHG over de afwijzing van het eindbod door de CNV-leden
heeft er een informeel overleg en een formeel overleg plaatsgevonden. Dat heeft
geresulteerd in een onderhandelingsresultaat. Er komt een salarisverhoging van 1%
op 1 september 2010 en er komt een regeling voor vakbondsvergaderingen op het
bedrijf. De flexregeling blijft onveranderd. Dit resultaat wordt met een positief advies
voorgelegd.

Onze laatste looneis van 1,25% bleek niet haalbaar, gelet op de moeilijke economische situatie
waarin veel bedrijven zich bevinden of waarin ze dreigen terecht te komen. Maar onze loonvraag uit
onze voorstellenbrief is hiermee wel gehonoreerd! De door de FNV-collega's gevraagde regeling
voor vakbondsvergaderingen op het bedrijf is er in enige aangepaste vorm ook gekomen. De
gewenste vereenvoudiging van de flexregeling was en bleef voor de werkgevers onbespreekbaar.
Gezien het lange onderhandelings-traject, de vrijwel afwezige actiebereidheid in de hovenierssector
en het risico dat ongeorganiseerde werkgevers de inmiddels afgelopen cao zouden gaan ontduiken,
is door FNV en CNV besloten om dit als onderhandelingsresultaat te accepteren. Het is niet goed
genoeg om als principeakkoord juichend te worden omarmd, maar het is te goed om te worden
verworpen. Vandaar de middenweg van het onderhandelingsresultaat.

Het onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen:
*Looptijd één jaar, van 1 maart 2010 tot 1 maart 2011.
*Salarisaanpassing: 1% per 1 september 2010.
*Geen vereenvoudiging van de flexregeling in de cao.
*De definities van uurloon zullen beter beschreven worden, uitgaande van een gemiddelde
werkweek van 37 uur.
*Drie administratieve functies (Telefoniste/Receptioniste met secretariële taken, Administratief
Medewerker en Secretaresse) zullen door de AWVN beschreven, gewogen en opgenomen worden
in de cao.
*Om de seniorenregeling langer te laten voortbestaan, wordt er weer 0,2% premie voor geheven. De
premie voor scholing wordt echter met 0,2% verlaagd. Het gaat dus om een verschuiving van
premiegelden.
*Verduidelijking cao-teksten over 5 mei.
*Bij inroostering voor consignatie tussen 24 december en 2 januari zal de vergoeding betaald
worden, ongeacht of consignatie plaatsvindt.
*Het verbod op de inzet van afroepkrachten in artikel 7 zal niet meer gelden voor administratieve
functies en voor functies in schaal 1 van de cao, en de aanloopschalen van schaal 1.
*Voor jeugdige gelegenheidsarbeiders en hulpkrachten, die nieuw in dienst treden, gaat nu het
Wettelijk Minimum Jeugdloon gelden (artikel 23, lid 4).

*Afspraak over betaling vakantiegeld tweede ziektewetjaar.
*Afspraak over toepassing gebruik bestrijdingsmiddelen.
*Afspraak over vakbondsvergaderingen op het bedrijf.

Dit was het uiterst haalbare voor deze cao. Meer zat en zit er niet in. Dit onderhandelingsresultaat
wordt dan ook met een positief advies voorgelegd. We adviseren u dan ook om hier ja tegen te
zeggen! U kunt dat doen door per email naar het volgende emailadres te reageren:



j.koudijs@cnvvakmensen.nl
Onder vermelding van uw naam, woonplaats en bondsnummer (zie adressticker) kunt u onder het
kopje 'onderhandelingsresultaat hoveniers' aangeven 'voor', 'tegen' of 'geen mening'. Indien u niet op
internet bent aangesloten, kunt u bijgevoegd antwoordformulier invullen en in een (ongefrankeerde)
envelop naar ons versturen. Het adres is
CNV Vakmensen, John Koudys, Antwoordnummer 279, 2130 VB Hoofddorp. Dat kan tot uiterlijk
27 juni. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Zoals gebruikelijk kunt u ook
met vragen en andere opmerkingen terecht op j.koudijs@cnvvakmensen.nl

Ten slotte: Het was een moeilijk onderhandelingstraject in een economisch moeilijke tijd. Daarom
kunnen wij versterking in de achterban nog altijd goed gebruiken! Vergeet daarom de
aanmeldingsbon niet te gebruiken voor ongeorganiseerde collega's!

Namens de cao-commissie Hoveniers,
John Koudys, CNV Vakmensen


	

