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Nieuwsbrief voor
schoonmakers

NIEUWE CAO
VOOR SCHOONMAKERS,
WAT WIL JIJ?

VOORSTELLEN VAN
CNV VAKMENSEN VOOR
DE NIEUWE CAO SCHOONMAAK

NIEUWE CAO VOOR SCHOONMAKERS

Nieuwe cao voor schoonmakers,
wat wil jij?
Schoonmakers doen belangrijk werk, zo bleek
afgelopen jaar maar weer eens. Jullie konden
op veel waardering rekenen. Maar bij waardering alleen mag het niet blijven. Het CNV wil
dat die wordt omgezet in een goede cao.
Als lid van CNV Schoonmaak kan je daar
zelf over meedenken en meebeslissen. De
cao-commissie, die bestaat uit leden die zelf
werken in de schoonmaak, heeft al ideeën
waarover we met de werkgevers willen onderhandelen. Over die ideeën kan jij nu je mening
geven!

Je leest op de volgende pagina wat we hebben
bedacht. Heb je zelf ook nog ideeën over wat er
beter kan in de volgende cao? Geef die dan aan
ons door: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl.
Wist je dat er een whatsapp-groep is waarin
we je op de hoogte houden? Geef jezelf op door
hieronder te klikken:

Voeg CNV Vakmensen
toe aan Whatsapp!

Praat altijd mee!
Dat kan bij de speciale Facebook-pagina
voor deze cao:

Praat mee over de cao
op Facebook

Ook het cao-traject kun je nauw volgen op Je
Achterban. Je kunt altijd kwijt hoe jij vindt dat
het zou moeten gaan. Zo laat je jouw invloed
optimaal gelden!
www.jeachterban.nl/schoonmaak

Waarom andere CNV-leden vinden dat
een nieuwe cao zo belangrijk is!

of via Je achterban:
www.jeachterban.nl/schoonmaak

Linda: ‘Betere arbeidsvoorwaarden voor

Je Achterban is de online community van CNV
Vakmensen. Hier kun je al je vragen over werk
en inkomen stellen, meediscussiëren over
actuele ontwikkelingen in de schoonmaak en je
mening erover geven.

Patrick: ‘Als er geen cao zou zijn, dan werk-

iedereen in de sector’

ten we nog steeds voor een appel en een ei!’
Helmert: ‘Een cao is een belangrijk handvat

voor werkgever en werknemer!’

VOORSTELLEN VAN CNV VAKMENSEN

Voorstellen van CNV Vakmensen
voor de nieuwe Cao Schoonmaak:
Looptijd

Wij willen dat de nieuwe cao één jaar duurt:
van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

Loon

- Wij willen 4% loonsverhoging vanaf 1 juli.
- Wij willen dat je per object per dag altijd
minimaal 1 uur wordt uitbetaald. Ook als je
er minder lang hebt gewerkt.
- Wij willen een vergoeding van € 5,- per
week voor schoonmakers die de was doen
voor hun object.

Opleiding

- Wij willen dat er budget komt voor iedereen
die een opleiding wil volgen voor werk buiten de schoonmaaksector. In de huidige cao
is dat budget er ook en dat werkt goed!
- Wij willen dat iedere nieuwe leidinggevende
verplicht de opleiding voor leidinggevende
volgt.
- Wij willen dat iedereen die de basisvakopleiding heeft gehaald elke 5 jaar een herhalingscursus krijgt met uitleg over de nieuwste ontwikkelingen.

Eerder met pensioen

Wij willen de RVU-regeling, waarmee je eerder

met pensioen kunt, aanpassen. Iedereen die
onder de regeling valt moet 2 jaar voor zijn of
haar officiële AOW-leeftijd al kunnen stoppen
met werken.

Reistijd

- Wij willen dat je totale reistijd bij een klus
maximaal de helft van je werktijd is. Is je
reistijd heen en terug bij elkaar 1 uur, dan
moet het dus om een klus (lees: uitbetaling)
van minimaal 2 uur gaan.
- Wij willen dat de reistijd voor chauffeurs als
werktijd wordt gezien.

Mantelzorg

Wij willen dat mensen die langdurig zorgverlof
moeten opnemen 70% doorbetaald krijgen.

Toeslagen

Wij willen dat de toeslagen voor werken op bijzondere uren voor iedereen hetzelfde zijn. Dat
betekent dat de weekendtoeslagen voor medewerkers in hotels moeten worden verhoogd.

Jouw ideeën

Heb je zelf ook nog ideeën over wat er beter
kan in de volgende cao? Geef die dan aan ons
door: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl.

LID WORDEN!

Word ook lid van CNV Vakmensen!
Ben je nog geen lid van CNV Vakmensen? Meld je vandaag nog aan!
•
•
•
•
•
•

Rechtsbijstand op je werk en bij privé-kwesties (voor het hele gezin)
Deskundig advies bij reorganisaties of ontslag
Meepraten over je cao
Hulp bij invullen van belastingformulieren
Antwoord op al je vragen over werk en inkomen
Vast contactpersoon

