Cao-voorstellen Mediq van CNV Vakmensen
Looptijd cao:

Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar te weten van 1 mei 2018 tot en met 30 april 2019. Een
langere looptijd is bespreekbaar. Een en ander is dan wel afhankelijk van de afspraken die wij
maken in de nieuwe cao.
Loon:

Wij stellen voor om de salarisschalen en de feitelijke lonen per 1 mei 2018 te verhogen met
(graag suggesties). De vloer van de vakantietoeslag dient met de overeengekomen
loonsverhoging te worden verhoogd.
Persoonlijke Ontwikkeling:
Van werknemers wordt verwacht dat zij zelf meer investeren in hun eigen ontwikkeling.
Tegelijkertijd wordt in dit kader van goed werkgeverschap verwacht dat opleiding en ontwikkeling
wezenlijke onderdelen vormen van de arbeidsvoorwaarden. Het belang van het creëren van
voorzieningen voor mobiliteit en inzetbaarheid neemt toe. Om werkgevers en werknemers hierin te
faciliteren heeft CNV Vakmensen in samenwerking met James de Leerrekening in het leven
geroepen. Dit is een manier om brutoloon op een persoonlijke spaarrekening weg te zetten om daar
vervolgens een opleiding van te kunnen bekostigen. Wij zouden graag zien dat Mediq hier
medewerking aan verleent en deelnemer wordt aan de Leerrekening. Voor meer informatie
hierover, ga naar: www.jamesloopbaan.nl
Vaderschaps- of partnerverlof:

Vooruitlopend op de plannen van de politiek om het partnerverlof uit te breiden stellen wij
voor om dit niet af te wachten maar nu al een regeling te treffen voor de werknemers in deze
sector. Wij stellen voor om het huidige aantal van twee betaalde dagen uit te breiden naar 5
doorbetaalde verlofdagen na bevalling van de partner.
Vakbondscontributie:

Wij stellen voor dat de vakbondscontributie van de vakbondsleden onder de werkkostenregeling
blijft bestaan.
Werkgeversbijdrage:

Wij stellen voor de werkgeversbijdrage te continueren, conform de AWVN- norm.
Overig:

Wij stellen voor de huidige aanvullende afspraken te evalueren en te continueren.
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met gewijzigde en/of
aanvullende voorstellen te komen.

