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Aan: Werknemersdelegaties CAO Multimodaal  

Betreft: Voorstel CAO Multimodaal 2009  

Van:  Werkgeversdelegatie CAO Multimodaal  

Datum: 19 juni 2009 
 
 

 

 

Finaal voorstel CAO Multimodaal 2009 
 

1. De looptijd 

1 januari 2009 tot en met 31 december 2009. 

 

2. De loonparagraaf 

a. Per 1 januari 2009 een loonsverhoging van 1,25% 

b. Per 1 oktober 2009 een loonsverhoging van 0,75%  

c. De helft van de WGA-premie, die vanaf 1 januari van dit jaar voor rekening van 

werknemers zou komen, zal (structureel) worden betaald door werkgevers en dus niet 

worden doorbelast aan werknemers. Dit vertegenwoordigt gemiddeld circa 0,3% 

loonruimte. Om dit (gedeeltelijk) te compenseren wordt de vergoeding kleine onkosten 

per 1 januari 2009 verlaagd van 6,13 euro naar 3,90 euro. 

d. De eindejaarsuitkering van 3,5% (inclusief de variabele toeslag van 1-2%, afhankelijk van 

de afgesproken targets) wordt aan de werknemers die op 1 december in dienst zijn in 

2009 eenmalig geheel gegarandeerd uitgekeerd, ongeacht de bedrijfsresultaten/targets, 

naar rato van het dienstverband. Voor parttime medewerkers wordt de hoogte van deze 

bruto uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband vastgesteld, en wordt het 

gemiddeld aantal gewerkte uren per week berekend over de 13 weken voorafgaand aan 1 

december 2009. 

 

3. Scholing en sociale innovatie 

a. Per bedrijf wordt in overleg met de medezeggenschap een Actieplan Scholing en Sociale 

Innovatie opgesteld op basis van een bij de CAO te voegen concept, waarin onder meer 

voorkomt: 

• het aanbieden van vitaliteitschecks 

• het stimuleren van combifuncties 

• het bevorderen van de afwisseling en variëteit van het werk 

• het vergroten van de inzetbaarheid  

• de mogelijkheid tot mentorschap 

• de mogelijkheid tot het opstellen van persoonlijke competentieprofielen op basis van 

eerder verworven competenties (EVC’s) 

• het aanbieden van leer- en werkstages 

• de mogelijkheid tot het volgen van een BBL-traject  
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b. De mogelijkheid voor studieverlof wordt uitgebreid van 2 naar 3 dagen voor de zwaardere 

opleidingen waarvoor een thuisstudie is vereist, en die worden afgesloten met een 

landelijke erkend diploma. Dat staat los van de faciliteiten behorend bij het CVV diploma. 

 

c. De vergoedingsregeling voor studietijd en studiekosten wordt aanzienlijk verruimd, 

waardoor voor zowel categorie 1 als 2 voor 100% tijd en geld worden vergoed, en voor de 

categorieën 3, 4 en 5 de studiekosten voor respectievelijk 100, 75 en 25%. 

 

4.   Sociale veiligheid 

Per bedrijf wordt in overleg met de medezeggenschap een Actieplan Sociale Veiligheid 

opgesteld op basis van een bij de CAO te voegen concept, waarin onder meer voorkomt: 

• Het investeren in en het aanbieden van gerichte trainingen in het kader van sociale 

veiligheid, kosteloos voor werknemer en onder werktijd 

• Voorlichting over agressie en geweld op scholen 

• Publiekscampagnes ter bevordering van gewenst gedrag 

• Onderzoek naar technische verbetering van veiligheidssysteem o.m. door gebruikmaking 

van bijvoorbeeld GPS 

• Onderzoek naar slimmer inzetten van de camera’s 

• Ontwikkeling adequate interne procedures voor opvang en nazorg medewerkers bij 

calamiteiten, onder meer door het inzetten van borgteams 

• Bevorderen van het doen van aangifte en het bieden van ondersteuning daarbij 

• Instellen van (anonieme) meldlijn voor veiligheidskwesties met centrale registraties in 

logboek en periodieke bespreking met de medezeggenschap 

• Meer informatiegestuurd inzetten van Boa’s/conducteurs/stewards/service en controle 

medewerkers 

• Per bedrijf instellen van een coördinator sociale veiligheid die een zelfstandige 

verantwoordelijkheid draagt en een maal per jaar rechtstreeks aan de ondernemingsraad 

rapporteert. 

 

5.   Vrijwillige uitbreiding wekelijkse arbeidsduur 

De regeling om op vrijwillige basis 38 uur te werken in plaats van de normale 36 uur wordt 

uitgebreid met de mogelijkheid om 40 uur te werken, waarbij – om de vakantieverlofverlening 

in de zomer te verbeteren – in overleg met de Ondernemingsraad de extra diensten die 

mogelijk worden door de extra uren boven de 36 in de zomerperiode kunnen worden 

geconcentreerd. 

 

6.   Werkzekerheid uitzendkrachten en werknemers met contract voor onbepaalde tijd 

Voor het invullen van de benodigde structurele formatie zullen werkgevers goed 

functionerende tijdelijke werknemers en uitzendkrachten bij voorrang in aanmerking laten 

komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit nadat voldaan is aan de 

vigerende voorrangsregeling ten behoeve van parttimers (art 8, lid 2 van de CAO). 

Werkgevers zullen de formatieberekening met daarin de verhouding tussen de vaste formatie 

en de flexibele schil bespreken met de Ondernemingsraad, met als doel om werknemers met 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en uitzendkrachten zoveel mogelijk een contract 

voor onbepaalde tijd te kunnen aanbieden. 
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7.   Malafide uitzendbureaus 

Partijen spreken af elkaar onmiddellijk te zullen informeren wanneer er aanwijzingen zijn dat 

een bepaald uitzendbureau zich niet (meer) houdt aan de in artikel 9 lid 3 genoemde 

voorwaarden. Alsdan zullen werkgevers een gericht onderzoek instellen en afhankelijk van het 

resultaat daarvan, passende maatregelen treffen richting het betreffende uitzendbureau. Een 

dergelijk onderzoek zal binnen 2 weken worden gestart. 

 

8.   Onderzoek naar ouderenregeling 

Vanuit de CCM zal een gezamenlijk onderzoek worden gestart om te bezien op welke wijze de 

onevenwichtigheid die in de werkverdeling is ontstaan door de golfpakus-regeling kan worden 

voorkomen. Er wordt naar gestreefd dat onderzoek 6 maanden na de start af te ronden. De 

paritair samen te stellen werkgroep zal eerst een concept opdracht voorleggen aan de CCM. 

 

9.   Gezamenlijke actie richting overheid 

Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk actie ondernemen om te bereiken dat de 

afspraken die met de overheden zijn gemaakt over extra financiering in verband met 

achterblijvende indexeringen daadwerkelijk zullen worden nagekomen om een structurele 

oplossing te bewerkstelligen voor de sector. 

 

 

 

 
  
 


