Eindbod werkgevers VWDHZ voor Cao doe-het-zelfbranche

Looptijd
•
De nieuwe cao gaat in op 1 januari 2016 en heeft een looptijd tot 1 mei 2017.
•
Voor de cao wordt algemeen verbindend verklaring aangevraagd.
Loonaanpassingen
•
Met ingang van 1 februari 2016 zullen de lonen worden verhoogd met 1,25%.*
•
In februari 2016 zal er een éénmalige uitkering plaatsvinden van 0,6% over 12 x het
vaste maandsalaris van januari 2016.*
•
Per 1 juli 2016 zal een structurele loonsverhoging worden toegekend van 0,5%.
•
Per 1 februari 2017 zal een structurele loonsverhoging worden toegekend van 1,25%.
•
De loonsverhogingen vinden plaats over de feitelijke lonen en over de schaallonen.
* Deze aanpassingen gelden niet voor werkgevers die in januari 2015, vooruitlopend op een
nieuw cao-akkoord, aantoonbaar een algemene loonsverhoging van 1,25% hebben
toegekend.
Sociaal Fonds
•
De Cao doe-het-zelfbranche inzake Sociaal Fonds wordt ongewijzigd verlengd van 1
april 2015 tot 1 april 2020.
•
Tussen partijen wordt tijdens de looptijd overlegd (zie ook overige punten hieronder)
over mogelijke nieuwe activiteiten van het Sociaal Fonds en eventuele noodzakelijke
aanpassingen van de premie.
•
Ook voor deze cao zal algemeen verbindend verklaring aangevraagd.
Wet werk en zekerheid
In de cao zal worden opgenomen dat voor arbeidsovereenkomsten van 6 maanden en korter
geen proefperiode zal gelden.
Overige punten
•
Partijen zullen tijdens de looptijd van de cao een studie starten en nader overleg voeren
over een moderniseringsproces voor deze cao om de cao meer passend te maken voor
de moderne arbeidsverhoudingen zoals die zich (gaan) ontwikkelen.
Verslechtering van het pakket aan arbeidsvoorwaarden is daarbij niet het uitgangspunt.
•
In het overleg komen in ieder geval aan de orde (de voorwaarden voor) het werken op
zondag en de uitwerking van de afspraken over het 3e WW-jaar (beperking opbouw
WW) conform het Sociaal Akkoord 2013 (en de daarbij behorende correspondentie en
het betreffende SER-advies). Tevens zullen worden meegenomen de mogelijkheden en
wenselijkheden tot samenwerking op cao-gebied met andere detailhandelsbranches en
de mogelijkheden tot invulling van de doelstellingen van de Participatiewet.
•
Waar nodig wordt de tekst van de cao redactioneel aangepast aan gewijzigde situaties
(o.a. in art 2.8).
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