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BETREFT

Op 24 september 2015 hebben wij een nieuwe cao DHL Logistics afgesloten. Deze
cao is afgesloten met een looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017. Daar
deze cao binnenkort expireert hebben wij diverse data gepland om met elkaar te
overleggen om deze cao te verlengen.
Om tot de huidige cao te komen hebben we een intensief traject doorlopen. Naast
gemaakte afspraken op het gebied van 'inkomen & vergoedingen' en noodzakelijke
wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetgeving hebben we bij de totstandkoming
van de huidige cao specifiek aandacht gehad voor drie thema's. Namelijk de
thema's 'werkzekerheid & flexibiliteit', 'vitaliteit & duurzame inzetbaarheid' en
'interne mobiliteit'.
Op basis van deze thema s zijn in 2015 ook een aantal afspraken gemaakt die
gedurende de looptijd van de cao verder uitgewerkt en/of ingevoerd zouden
worden. Afspraken die onder deze categorie vallen zijn:
Uitvoering onderzoek'ploegendienst en
> (cao-resultaat 2015-2017 art. 1.2)
arbeidsduur'.
> (cao-resultaat 2015-2017 art. 3.1)
Invoering van de 'verplichte stage'.
> (cao-resultaat 2015-2017 art. 3.2)
Invoering van de 'kennispool'.
> (cao-resultaat 2015-2017 art. 3.4)
Invoering faciliteit tot
'loopbaancoaching.
> (cao-resultaat 2015-2017 art. 6.4)
Het herschrijven van de 'cao-tekst' door
paritair gevormde werkgroep.
CNV Vakmensen kijkt uit naar de presentatie van de onderzoeksresultaten als
gevolg van de studie n.a.v. onze afspraak inzake 'ploegendienst en arbeidsduur
(cao-resultaat 2015-2017 art. 1.2). Wij hopen op basis van deze uitkomsten te
komen tot betere afspraken die aansluiten bij de wensen van de werknemers. CNV
Vakmensen betreurt het dat er geen (voldoende) voortgang is geboekt met
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betrekking tot de afspraken inzake de verplichte stage, kennispool en het
herschrijven van de 'cao-tekst'. CNV Vakmensen maakt graag concrete afspraken
om de afgesproken doelen alsnog te behalen.
Vooruitkijkend naar het overeenkomen van een nieuwe cao ziet CNV Vakmensen
dat de economie verder aantrekt. Dat is goed nieuws en leidt tot uitspraken van
onder andere de president van De Nederlandsche Bank dat het van belang is voor
de Nederlandse economie dat de lonen weer gaan stijgen, boven het niveau van de
inflatie. Hogere lonen leiden tot meer koopkracht en kunnen de inflatie en rente een
impuls geven.
Aan de andere kant ziet CNV Vakmensen ook een aantal uitdagingen vandaag de
dag én die nog (in grotere mate) op ons afkomen. Denk aan wijzigende
arbeidsmarktvragen als gevolg van robotisering en automatisering en de langer
werken discussie als gevolg van de stijgende AOW-leeftijd.
Dit maakt mede dat de thema's die centraal stonden gedurende het overleg- en
onderhandelingstraject dat vooraf ging aan de totstandkoming van de huidige cao
vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Met deze thema's in het achterhoofd doet
CNV Vakmensen graag een aantal wijzigingsvoorstellen t.b.v. de komende cao. CNV
Vakmensen licht graag deze briefen bijgevoegde wijzigingsvoorstellen mondeling
toe.
Voor de goede orde mag deze brief met als onderwerp 'wijzigingsvoorstellen cao
DHL Logistics 2017-2019' gezien worden als de opzegging van de huidige cao zoals
beschreven in artikel 57 lid 1.
CNV Vakmensen hoopt in constructieve sfeer tot overeenstemming te komen. CNV
Vakmensen behoudt zich het recht voor om gedurende de onderhandeling met
aanvullende of gewijzigde voorstellen te komen.
Met vriendelijke groet,

ijeerd urie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
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