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Voorstellenbrief cao Jumbo Logistiek 2017

Regio Noord
Zonnedauw 30
9202 PA Drachten

Geachte mevrouw Kuiper, beste Gea,

Regio West
Polarisavenue 175
2132 JJ Hoofddorp

Hierbij de voorstellen voor de wijziging van de cao Jumbo Logistiek per
1 april 2017. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de inbreng van onze leden
en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen.
1. Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 april 2017
t/m 31 maart 2018.
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2. CNV Vakmensen heeft er voor gekozen om de loonvraag per cao
vast te stellen. Dit betekent dat wij voorstellen de lonen (feitelijke
lonen en schaallonen) te verhogen met een percentage waarbij
koopkrachtbehoud, inflatie, productiviteit en bedrijfssituatie
bepalende factoren zijn.
3. Wij stellen voor om alle nominale bedragen zoals genoemd in de
cao, te verhogen met hetzelfde percentage.
4. Wij stellen voor dat in het kader van "gelijk werk, gelijk loon" alle
medewerkers onder de bepalingen van de cao vallen. Hierbij moet
gedacht worden aan toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid en
ploegentoeslag.
5. Wij stellen voor om een afspraak te maken over het aantal tijdelijke
contracten/uitzendkrachten waarvan het contract wordt omgezet in
een vast dienstverband.
6. Wij stellen voor om ook de medewerkers van Jumbo Logistiek de
mogelijkheid te geven aan te sluiten bij de collectieve korting op
Ziektekostenverzekering zoals deze geldt voor
Jumbo Supermarkten. Indien er meer regelingen zijn die gelden
voor medewerkers van Jumbo Supermarkten dan zouden deze ook
van toepassing moeten zijn op medewerkers van Jumbo Logistiek.
7. Wij stellen voor om de ontwikkeling richting afschaffing jeugdlonen
ook in deze cao voort te zetten.
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8. Wij stellen voor om bij art. 18.2.a toe te voegen 12 uur bruto. Dit
komt de duidelijkheid ten goede.
9. Voorstel om op te nemen dat ten aanzien van de trekkracht bij
containers, men gehouden is aan de door de arbeidsinspectie
gestelde eisen omtrent duw- en trekkracht van de containers.
10. Wij vernemen graag hoe het staat met de protocol afspraken 20 en
21 waarin een tweetal studieonderwerpen zijn benoemd.
11. Tevens zijn wij benieuwd naar de resultaten van de controles, die
minimaal 4x per jaar worden uitgevoerd, bij uitzendbureaus.
12. Wij stellen voor om een werkgeversbijdrage in de cao op te nemen
op het niveau van de AWVN-norm.
Wij behouden ons het recht voor om tijdens het onderhandelingsproces
voorstellen te wijzigen, toe te voegen of in te trekken.

Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen

