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Voorstellen voor een nieuwe cao WPD
Geachte heer Van Langen, Beste Ger,
De laatste cao voor WPD is per 31 december 2020 verlopen. Het afgelopen jaar waren er
geen goede mogelijkheden om onze leden op de juiste manier te raadplegen over
voorstellen om de cao te verbeteren. We hebben je daar per brief in juni over
geïnformeerd.
Gelukkig kunnen we nu weer fysiek onze leden raadplegen. In ledenvergaderingen in
Dokkum en op Ameland hebben de leden aangegeven welke verbeteringen zijn wensen
voor hun eigen cao. In de bijlage staan deze voorstellen genoemd.
Graag zouden we op korte termijn onderhandelingen willen starten om tot een nieuwe cao
voor WPD te komen.
Met vriendelijke groet,

Jan Kampherbeek
Bestuurder CNV Vakmensen
Bijlage
c.c.

leden CNV Vakmensen bij Wagenborg Passagiersdienst
FNV, Lutz Kressin
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Voorstellen voor een nieuwe cao WPD
Looptijd
Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 januari 2022 tot en met
31 december 2022.
Loonsverhoging
Wij stellen voor de systematiek van de Ali te handhaven. Voor 2022 stellen we voor om
de lonen per 1 januari met 5% te verhogen en dat te verrekenen met de verhogingen van
de ALI.
Duurzame inzetbaarheid
Wij stellen een generatiepact regeling te maken met de mogelijkheid om 80% te werken,
tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
We willen met u een afspraak maken over het sparen van vrije dagen c.q. overuren,
zodat die voor een later doel gebruikt kunnen worden
Werkdruk
Vooral de medewerkers van de bootdienst naar Schier hebben te maken met ene hoge
werkdruk. We willen graag afspraken maken om deze werkdruk te verminderen. De
medewerkers van de bootsdienst naar Ameland hebben te maken met erg lange diensten
dat veroorzaakt ook een grote werkdruk
Consignatie
In de cao staat een regeling consignatie parkeerwachters. We stellen voor deze regeling
uit te breiden voor andere medewerkers die ook bereikbaar moeten zijn.
Aanpassen dagvenster aan werkelijke situatie
In november 2020 hebben we je geïnformeerd over het verschil in de cao-tekst en de
werkelijke invulling van het dagvenster. We willen in de nieuwe cao dat weer aangepast
hebben.
Aanvullende voorstellen
Wij behouden ons het recht voor om voorafgaand aan, of tijdens de caoonderhandelingen, met aanvullende voorstellen te komen.

