Cao Houthandel loopt af. Wat wil jij in
de nieuwe cao?
De cao voor de Houthandel loopt op 31 maart af. Dat betekent dat we gaan
onderhandelen voor een nieuwe cao en daarvoor hebben we jou nodig. Als lid van CNV
Vakmensen heb je vanzelfsprekend inbreng op de onderhandelingen en de voorstellen
die we namens jou doen.
Gaat het alleen om geld?
Als je naar dat plaatje bovenaan de tekst kijkt zou je dat wel denken. Hoewel jouw inkomen een
belangrijk onderwerp van gesprek is aan de onderhandelingstafel, gaat het daar zeker niet alleen
over. We denken bijvoorbeeld ook aan “duurzame inzetbaarheid”, woorden die eigenlijk alleen
maar betekenen dat we in de cao afspraken moeten opnemen om jou en je collega’s op een goede
wijze naar de pensioengerechtigde leeftijd te helpen. Daarmee bedoelen we dat het werk zo
georganiseerd moet zijn dat het leuk blijft, er uitdagingen zijn en je ongeacht je leeftijd vitaal je
werk kan verrichten. Dit zijn afspraken die natuurlijk ook geld kosten.
Alleen voor de oudere werknemer?
Zeker niet. In een cao proberen we juist steeds meer afspraken op te nemen die een hele
levensloop meegaan. Met andere woorden, we kijken ook naar mogelijkheden die juist aan de
jongere medewerkers tegemoetkomen. Denk aan ouderschapsverlof, mogelijkheden om minder te
werken tegen een iets lager inkomen (bijvoorbeeld bij een studie of mantelzorg), dat soort zaken.
Mogen alleen leden iets inbrengen?
Nee, we willen ook jouw collega’s aan het woord laten, ook al zijn ze (nog) geen lid.
Het gaat ons in eerste instantie om belangenbehartiging voor onze leden maar we willen natuurlijk
wel bijdragen aan een goed werkklimaat, met goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Dat betreft de hele sector, laat je collega’s dus ook mee praten.
Het voorrecht van een lid van een vakbond is dat hij/zij altijd als eerste actuele informatie
ontvangt – dus ook tijdens het cao-proces – en uiteindelijk een cao-akkoord beoordeelt. Alleen
vakbondsleden bepalen in meerderheid of een cao er komt of niet.
Wat is jouw inbreng?
We willen dus graag weten waar je aan denkt voor een nieuwe cao. Wat wil je graag geregeld
hebben of wil je een bestaande cao-regeling wijzigen? Gaat het jou alleen om loon of wil je graag
dat we iets afspreken voor een hele levensloop? Geef ons jouw ideeën/wensen, wij doen daar wat
mee.
Hoe kan je de bond hierover bereiken?
We maken het zo gemakkelijk mogelijk. Je kan digitaal jouw reactie geven via deze link te
gebruiken. Doe het wel voor 1 maart.

Nog vragen?
Als je hierover of over andere onderwerpen meer informatie wilt hebben kun je altijd contact
opnemen met Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Doe dat dan, bij voorkeur, per email naar a.kasper@cnvvakmensen.nl.
Nog een belangrijk onderwerp
We nodigen je uit om mee te praten over:
De Staat van Nederland
Hoe staat Nederland er voor? Als een van de rijkste landen in de wereld is er toch veel onvrede,
ook over arbeidszekerheid, zorg om het inkomen en onze “oude dag” maar ook over de invloed van
Europa. We staan vlak voor de verkiezingen en een mooier moment om daar met elkaar over te
spreken is er niet.
Waar maak jij je druk over? Zeg wat je vindt en denk vooral ook met ons mee over oplossingen.
Kom naar een regionale bijeenkomst over De Staat van Nederland.
Via deze link (www.cnvvakmensen.nl/themas/de-staat-van-nederland) kom je op onze website
voor meer informatie en aanmelding.
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