Eindbod cao onderhandelingen 2018
In 2017 en 2018 hebben er op diverse momenten cao-gesprekken plaatsgevonden om tot een
nieuwe cao Zoetwaren te komen. De onderhandelingen hebben op dinsdag 27 maart 2018 geleid
tot een eindbod van de werkgevers-onderhandelingsdelegatie. De vakbonden FNV, CNV en De
Unie zullen dit eindbod aan hun leden voorleggen.

Looptijd
De cao Zoetwaren heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2018 tot 1 april 2019.

Loon
Per 1 april 2018 wordt het loon verhoogd met 2%.
Er zal een eenmalige betaling gedaan worden van 0,5% uitgaande van het schaalsalaris over
een periode van een jaar. De loonsverhoging en eenmalige betaling zullen uiterlijk in de mei
betaling worden geeffectueerd.
Scholing en loopbaanontwikkeling
Werknemers hebben de mogelijkheid om een arbeidsmarkt gerelateerde opleiding te volgen.
Voor scholing wordt een budget beschikbaar gesteld van EUR 50.000,-. Naast scholing wordt er
ook een budget van EUR 50.000,- beschikbaar gesteld voor het voeren van loopbaangesprekken
met deskundigen.

Geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap zal gelijk worden gesteld met het huwelijk (artikel 38 sub c).
Een werknemer zal voortaan, net zoals bij een huwelijk, verlof krijgen voor het bijwonen van een
feestdag:




Bij geregistreerd partnerschap van: de ouders of grootouders, een kind, dan wel pleegof stiefkind, kleinkind, broer, zuster van de werknemer of levenspartner;
Bij 25- of 40-jarig geregistreerd partnerschapsfeest van de werknemer;
Bij 25-, 40-, 50- of 60 jaar geregistreerd partnerschapsfeest van de ouders of grootouders
van de werknemer of levenspartner.

80/90/100 Regeling
De 80/90/100 Regeling wordt verruimd met 1 jaar. Werknemers kunnen voortaan niet 6- maar 7
jaar voorafgaand aan de geldende AOW-gerechtigde leeftijd, de arbeidsduur met 20% verkorten
teneinde de werknemer fysiek en mentaal langer inzetbaar te houden in zijn functie en het
werkrooster. De regeling wordt ook voor parttimers beschikbaar gesteld onder de geldende
voorwaarden zoals genoemd in Bijlage XIII van de cao.

Procesafspraken
Tijdens de looptijd van de nieuwe cao zullen met werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt
worden over 3 thema’s:
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Gezondere roosters en beloning
Flexibiliteit en werkzekerheid
Kosten versus inkomen in het kader van duurzame inzetbaarheid, flexibilisering en
zekerheid
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