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Werkgevers ICK zijn klaar, geef je stem
Na 4 onderhandelingen met de werkgevers in de ICK-sector is het cao-overleg tot een
einde gekomen. Werkgevers geven aan niet meer ruimte te hebben om afspraken te
maken over een cao. Hiermee eindigen de onderhandelingen met eenzijdige voorstellen
in een eindbod van de werkgevers.

CNV Vakmensen hoort graag jouw mening over het eindbod.

Proces
Tijdens het cao-overleg is het veel gegaan over de transitie waar de sector zich in bevindt.
Hierdoor hebben veel ICK-bedrijven beperkte ruimte voor kostenverhogende maatregelen. CNV
Vakmensen kent deze marktsituatie en houdt hier rekening mee, maar wil ook goede afspraken
voor medewerkers in de sector. Momenteel roept de hele economie om goede loonstijgingen.
De gemiddelde loonstijging in cao’s voor 2020 is nu rond de 3%, wel moeten er nog veel
akkoorden gesloten worden. Wij horen graag je mening. Is de loonontwikkeling uit het eindbod
van 2,75% voldoende?

Een loonstijging is uiteindelijk een onderdeel van een totaalpakket van de loonstijging plus
aanvullende afspraken. CNV Vakmensen is teleurgesteld dat we in de ICK-sector geen
aanvullende afspraken kunnen maken over de reistijd van de ambulante medewerkers,
duurzame inzetbaarheid en de scholing en ontwikkeling van medewerkers in de sector.
Wanneer werkgevers verwachten dat de sector het lastig blijft hebben, is het juist van belang
dat je investeert in medewerkers. Zo kunnen de medewerkers mee in de veranderingen in het
bedrijf of zijn ze klaar om de arbeidsmarkt te betreden.

Inhoud eindbod
De werkgever heeft tijdens de laatste onderhandelingen een eindbod neergelegd. Dat betekent
dat zij geen ruimte meer zien om verder met de vakbonden te onderhandelen. Zij geven ons
een set afspraken die zij passend vinden voor de sector. CNV Vakmensen had graag verder
gepraat om zo tot een betere set afspraken te komen en vindt wat er nu ligt te beperkt.
Uiteindelijk gaan jullie als leden hierover. CNV Vakmensen heeft een akkoord met de werkgever
wanneer jullie instemmen. Bij een instemming gaan de afspraken uit het eindbod per 1 januari
2020 in.
Hoofdlijnen eindbod
Hieronder een opsomming van de hoofdlijnen uit het eindbod. De complete tekst staat in de
bijlage.

Looptijd:
Loonstijging:
Partnerverlof:

1 jaar
2,75% per 1 januari 2020
Aanvulling op het partnerverlof van 5 weken tot 100%. Vanuit de wet ontvang
je 70% en werkgevers willen dit aanvullen tot 100%.
Studieafspraken: Duurzame inzetbaarheid, employability afspraken uit de cao
Seniorendagen: Opnemen in het jaar van ontvangst.

Stem
Jij bent nu aan zet, wat is jouw mening over het eindbod? Wanneer leden voor het eindbod
stemmen is er straks een nieuwe cao ICK en gaan de afspraken zoals hierboven in. Wanneer
leden het eindbod wegstemmen, vragen we je welke acties er mogelijk zijn in de bedrijven en
welke rol jij hierbij wil voeren. Aan tafel zijn we uitgepraat, dat betekent dat werknemers in de
bedrijven een signaal moeten afgeven aan de werkgevers. Anders ligt het overleg stil.

Stem door hier te klikken en geef ook je motivatie aan. Maak allemaal gebruik van je
stemmogelijkheid. Zo kan ik een reprenstatieve mening geven van de leden die werken onder
de ICK cao. Wijs je af? Laat dan ook weten tot welke je bereid bent om zo de werkgevers te
bewegen. Stemmen kan tot en 12 januari. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je
het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Tamara Westerink, Postbus
2525, 3500 GM Utrecht.

Contact en vragen:
Heb je vragen over het eindbod, je werk of de cao? Neem dan gerust contact met mij op. Dit
kan het eenvoudigst via de mail.

Ik wens jullie allen een goed 2020!

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 51 20 29 91 of t.westerink@cnvvakmensen.nl
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