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Na vier moeizame onderhandelrondes heeft CNV Brood en Zoetwaren donderdag 29
oktober een principe akkoord bereikt met de werkgevers in de bakkerijsector. Een
tweejarige cao met 3,9 procent loonsverhoging en veel aandacht voor opleiding,
gezondheid en een nieuw functiewaarderingsysteem.

Hieronder de afspraken welke zijn gemaakt;

Loonsverhoging
Er is een loonsverhoging van 3,9 procent structureel overeengekomen.
Per 1 januari 2010 1,5 procent
Per 1 augustus 2010 1,15 procent
Per 1 januari 2011 1,25 procent

Scholing
Iedere onderneming ontwikkeld een scholingsplan en biedt dat zijn medewerkers aan. De opleiding
is gericht op het behalen van erkende certificaten of diploma’s waardoor doorstroming naar het
MBO beroepsonderwijs mogelijk is.

Functiewaardering
Er komt een nieuw functiewaarderingssysteem (ORBA) en de daarbij behorende functies en klasse
indeling. Afgesproken is dat de huidige populatie werknemers er in loon nooit op achteruitgaan. Het
is de bedoeling dat dit onderzoek nog dit jaar begint en in 2010 moet zijn afgerond.

Arbeid en gezondheid in de bakkerijen
Werkgevers en werknemers van ambachtelijke en industriële bakkerijen hebben met elkaar
afgesproken dat zij willen werken aan gezonde arbeidsomstandigheden door enerzijds de
blootstelling aan allergenen (meelstof) te verminderen en anderzijds in een zo vroeg mogelijk
stadium te onderzoeken wie ondanks de preventieve maatregelen toch risico loopt op het
ontwikkelen van allergie. Partijen hebben afgesproken dit in de cao op te nemen, zodat een ieder
hierop een beroep kan doen.

Pensioen
De premiestijging per 1 januari 2010 wordt als volgt verdeeld;
- 0,7 procent te betalen door werkgevers
- 0,4 procent te betalen door werknemers.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, met ingang van 1 augustus 2009 t/m
31 juli 2011.

Graag vraag ik u om mij te laten weten of u het eens bent met het principeakkoord, u kunt dit
aangeven op het bijgesloten stemformulier en dient dit uiterlijk
voor 20 november 2009 naar CNV Brood en Zoetwaren op te sturen.

CNV Brood en Zoetwaren
Harm Roeten



Bijlage: stemformulier

Wilt u een goede cao? Word dan lid van CNV Brood en Zoetwaren voor € 15,30 per maand,
(deeltijders betalen minder). De eerste 3 maanden GRATIS en INCLUSIEF het
RECHTSHULP-PLUS PAKKET voor juridische hulp op het werk en buiten het werk. Lid worden
kan via de bon op deze nieuwsbrief en op www.cnvbedrijvenbond.nl vragen?
Bel CNV Info 030- 7511007


	

