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Nog geen overeenstemming over
nieuwe cao PLb
Het CNV heeft de afgelopen maanden samen met FNV en de
werkgevers in de sector productie- en leveringsbedrijven (PLb)
overleg gevoerd met het doel in mei te komen tot een nieuwe cao.
De inzet voor de cao is in samenwerking met onze FNV-collega’s
gemaakt, waarbij er input was vanuit de gezamenlijke enquête van
werkgevers en bonden onder de werknemers in de sector. Het CNV
streeft op grond van dit alles naar een vernieuwde cao en een
sociaal plan dat evenwichtig is, maar ook recht doet aan de
diversiteit van wensen en behoeften van zowel verschillende
groepen werknemers als de branche als geheel.
Nog geen resultaat
We zijn er als partijen nu nog niet in geslaagd om tot
overeenstemming te komen over een nieuwe cao PLb per 1 mei jl.
en over het sectoraal sociaal plan. In de afgelopen maand hebben
we driemaal over de nieuwe cao gesproken. In september wordt
het overleg hervat.
Waar is tot dusver over gesproken?
Werkgevers en vakbonden hebben veel cao-thema’s gezamenlijk
voorbereid. In deze fase is in werkgroepen met vertegenwoordigers
van werkgevers en vakbonden constructief samengewerkt. De
onderwerpen doelgroepgebonden regelingen, duurzame
inzetbaarheid, vitaliteitspact en vereenvoudiging van de cao zijn op
deze wijze technisch voorbereid. Gelijktijdig met het cao-traject
wordt er toegewerkt naar een technische omzetting van de caotekst die het mogelijk maakt de cao algemeen verbindend te
verklaren. Dit moet oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden
voorkomen. Ondanks goed en intensief overleg, zijn we het over
een aantal onderwerpen nog niet eens geworden, waaronder de
structurele loonsverhoging.
De oude cao blijft voorlopig van kracht
De oude cao is per 1 mei jl. verlopen, maar blijft van kracht tot er
een nieuwe cao is. Het sectoraal sociaal plan is wel op 1 mei
geëindigd. Bestaande rechten die voortvloeien uit dit sociaal plan
zijn natuurlijk wel gegarandeerd. Als CNV vinden we het jammer
dat een nieuwe cao PLb er nu nog niet is, maar we gaan de

onderhandelingen na de vakantieperiode met vol vertrouwen weer
oppakken. Gezien de constructieve houding en inzet van alle
betrokken partijen moet het afsluiten van een nieuwe cao echt
kunnen gaan lukken.
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