Concept-voorstellen cao DSM NL 2018
1. Looptijd
1 jaar
2. Inkomen
Wij stellen voor:
•
de loonschalen en de individuele salarissen te verhogen met 3,5 % per 1-1- 2018
3. Duurzame Inzetbaarheid
Er moeten inhoudelijk afspraken gemaakt worden over Duurzame Inzetbaarheid.
Nu wordt er alleen hooguit over gepraat, maar in de praktijk gebeurt er veel te weinig.
•
De werkdruk is te hoog.
•
Er wordt te weinig rekening gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen. Iedere leeftijd kent zijn
eigen sterke en minder sterke mogelijkheden. Dáár moet enerzijds gebruik van gemaakt worden en
anderzijds rekening mee gehouden worden. Niet afrekenen!
•
Er moet een persoonlijk budget geboden worden voor eigen keuzes tot studie, ontwikkeling en
gezondheid.
•
Duurzame Inzetbaarheid moet als thema een vast onderdeel worden van gesprekken over voortgang
en ontwikkeling.
•
TOR regeling met behoud van volledig dienstverband handhaven en verruimen/aansluiten op AOW.
4. Werkgelegenheid
•
Gedurende de looptijd van deze cao géén vermindering van het aantal vaste arbeidsplaatsen doorvoeren.
•
Dat er binnen de onderneming zoveel mogelijk mensen in vast dienst nemen en het aantal tijdelijke
krachten tot een minimum beperken.
•
Stageplaatsen.
•
Plaatsen voor Wajong en kansarme jongeren.
5. WGA Premie
Wij wensen af te spreken dat werkgever de betaling van de gedifferentieerde WGA-premie volledig voor haar
rekening neemt en dat dit als structurele afspraak in de cao wordt opgenomen.
6. Vakbondscontributie
Wij stellen voor de leden van de vakbonden te compenseren voor de vakbondscontributie.
7. Internationale Solidariteit
Wij stellen voor dat DSM een bijdrage levert van € 10.000,- aan CNV Internationaal voor het
meefinancieren van projecten ter verbetering van arbeidsverhoudingen in landen waar deze
niet dan wel onvoldoende inhoud en vorm gegeven wordt.
8. Werkgeversbijdrage
Wij stellen voor de afspraken uit deze regeling voort te zetten en dit als zodanig structureel in de cao op te
nemen.
9. Diversen
Wij wensen ook afspraken te maken over de invulling van de afspraken rondom de regeling en financiering
van het “3e WW jaar”. Dit conform de daarvoor landelijk gemaakte afspraken.

Wij behouden ons het recht voor om gedurende de onderhandelingen nieuwe voorstellen in te dienen.

