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Opleidingen & cursussen
Naar aanleiding van de ‘Nieuwsbrief november
2017‘ zijn er vragen binnengekomen over de wijze
waarop werknemers van Croonwolter&dros
verplicht worden om bepaalde cursussen in eigen
tijd te volgen. Het betreft hier bijvoorbeeld cursussen voor het behalen van VCA- en/of NENcertificaten. Deze certificaten zijn noodzakelijk voor
werknemers om hun werk te kunnen uitvoeren.
Wij hebben begrepen dat werknemers de studietijd
van deze cursussen geheel in privé tijd moeten
doen en hier geen compensatie/vergoeding voor
krijgen. Ook de tijd van examinering krijgen werknemers niet vergoed.
Inmiddels hebben CNV Vakmensen en FNV Metaal
bij verschillende bedrijven op basis van financiële
vorderingen kunnen regelen dat vak-gerelateerde
cursussen onder werktijd plaatsvinden. En als het
niet onder werktijd gebeurt, dat dan de privé tijd
wordt vergoed door de werkgever. Met andere
woorden: de tijdsbesteding voor het volgen van
vakgerelateerde cursussen zijn voor rekening van de
werkgever en behoren doorbetaald te worden.
In januari 2018 zullen CNV Vakmensen en FNV
Metaal een aantal bijeenkomsten organiseren,
waarin we meer informatie kunnen verstrekken
over de wijze waarop niet alleen de tijd door Croonwolter&dros vergoed dient te worden bij toekomstige cursussen. Ook zullen we informatie geven
over de wijze waarop je de tijd van cursussen die jij
al gevolgd hebt alsnog terug kunt krijgen. Het
betreft hier al gauw 8 uren per gevolgde cursus die
met behulp van de vakbonden in bepaalde gevallen
alsnog gevorderd kunnen worden.
Een definitieve uitnodiging voor deze bijeenkomsten volgt nog. Maar je kunt alvast wel rekening
houden met de volgende data:
• Maandagavond 22 januari 2018: Amsterdam
• Dinsdagavond 23 januari 2018: Rotterdam

•
•
•
•
•
•

Dinsdagavond 23 januari 2018: Amersfoort
Woensdagavond 24 januari 2018: Groningen
Woensdagavond 24 januari 2018: Apeldoorn
Donderdagmiddag 25 januari 2018: Maastricht
Donderdagmiddag 25 januari 2018: Eindhoven
Donderdagmiddag 25 januari 2018: Den Bosch

Personeelsregelingenboek
We hebben de directie van Croonwolter&dros
gevraagd om ons tijdig een kopie van het nieuwe
personeelsregelingenboek toe te sturen. Helaas
hebben wij deze nog steeds niet ontvangen. Omdat
de directie en OR geheimhouding met elkaar
hebben besproken.
Tijdens vakbondsbijeenkomsten zullen we wel
informatie kunnen geven over de juridische positie
van werknemers bij het nieuwe personeelsregelingenboek en verdere vragen van werknemers hierover beantwoorden.
Scholingsvouchers
Omdat CNV Vakmensen en FNV Metaal veel
waarde hechten aan scholing van werknemers is er
bij de laatste cao-onderhandelingen afgesproken
dat er in 2018 een experiment gestart wordt waarbij werknemers een zogenaamde ‘Scholingsvoucher’ kunnen aanvragen ter waarde van €1.500,(incl. BTW). Deze ‘Scholingsvoucher’ mogen werknemers naar eigen inzicht gebruiken voor een
opleiding of cursus. In dit experiment is er slechts
ruimte voor 1.000 werknemers om een ‘Scholingsvoucher’ aan te vragen.
Tijdens de bijeenkomsten in januari zullen we hier
ook nadere informatie over verstrekken.
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