Reactie cao commissie op onderhandelingsresultaat
Op 20 juli heeft de cao commissie een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden. De cao
commissie legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan u voor.
Op 2 augustus lichten wij het onderhandelingsresultaat toe. Hieronder alvast een korte toelichting op
de onderwerpen. Het is een stevige loonsverhoging maar die past in wat op dit moment gebruikelijk
is bij nieuwe cao’s gezien de inflatie en krappe arbeidsmarkt. Ook past het binnen de bandbreedte
die u ons hebt gegeven.
Raadpleging werknemers
Naast de loonsverhoging zijn er ook nog een aantal andere onderwerpen aan de orde gekomen die
o.a. voortvloeien uit de enquête onder uw werknemers. De enquête is een nieuwe aanpak van
vakbond De Unie. Ongeveer 350 werknemers hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden om terug
te zien in een nieuwe cao. Wij vinden het belangrijk deze resultaten serieus te nemen en deze zijn
terug te zien in het onderhandelingsresultaat. Niet alles is in een keer te realiseren maar de eerste
stappen zijn gezet. De resultaten van de enquête zijn terug te lezen via het ledendeel van de NVG
website.
Sociaal fonds en keuzebudget
De extra bijdrage in het sociaal fonds gaan we o.a. inzetten voor professionalisering van de branche
en zullen daarvoor ook met concrete voorstellen komen. Niet alleen onderzoeken maar bijvoorbeeld
ook een compleet e-learning aanbod wat voor de gehele branche beschikbaar is.
Ook het individuele keuzebudget is nieuw maar past ons inziens in modern werkgeverschap. De
keuzemogelijkheden kunt u naar wens zelf nog verder uitbreiden. Waar nodig kan de NVG u hier
verder bij ondersteunen.
Onderzoek
Daarnaast gaan wij gedurende de looptijd van de cao een aantal zaken verder onderzoeken. Er komt
een onderzoek naar het loongebouw, beoordelingssysteem en functiegebouw. Het lijkt erop dat deze
niet helemaal meer actueel meer zijn en we gaan gedurende deze cao een voorstel doen voor
aanpassingen.
Ook het pensioencontract zal t.z.t. moeten gaan voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen. Ook dat
zal worden voorbereid.
Tekst nieuwe cao
Dan zijn er nog enkele redactionele wijzigingen en gaan we de cao tekst in een nieuwe jasje steken.
Wat de reiskosten betreft hebben wij nog een enquête onder u gehouden. Daar was (nog)
onvoldoende draagvlak om nu al een regeling op te nemen in de cao. Dat blijft dus nu nog beperkt
tot een aanbeveling met een voorbeeld regeling.
Namens CAO commissie,
Paul Wesel

