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Cao-voorstellen Doeksen

Drachten
Hoofddorp

Geachte heer Spoor, Beste Dirk,
De cao TSM loopt eind dit jaar af. Afgesproken is dat we op vrijdag 26 november en
op dinsdag 7 december onderhandelingen te gaan voeren over een nieuwe cao.
Inmiddels hebben wij onze leden bij Doeksen geraadpleegd over de voorstellen
voor de nieuwe cao. Onderstaand treft u onze voorstellen aan.
Hierbij sturen we u de voorstellen voor een vernieuwde cao.
Wij hopen en verwachten met u constructieve onderhandelingen te kunnen voeren.
Wij behouden ons het recht voor aanvullende dan wel gewijzigde voorstellen te
doen gedurende de onderhandelingen.
Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen

Jan Kampherbeek
Bestuurder
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Voorstellen voor een nieuwe cao Doeksen
Looptijd
Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 januari 2022 tot en met
31 december 2022 . Indien er goede afspraken te maken zijn, is een langere
looptijd bespreekbaar.
Loonsverhoging
Wij stellen voor de lonen per 1 januari 2022 te verhogen met 5% inclusief de ALi.
Komt de ALi op 1 juli 2022 in totaal hoger uit dan 5% dan worden de lonen per
1 juli 2022 met het meerdere verhoogd.
Duurzame inzetbaarheid
Wij stellen voor een 80-90-100 regeling te maken voor medewerkers van 60 jaar
en ouder.
Urenpotjes
Geen individuele verschillende urenpotjes meer. Voor berekening van de formatie
en invullen van het jaarrooster een totaal budget van reisuren, vergaderuren,
geschatte inzet van rode uren en verlofuren. Individueel alleen verlofuren, rode
uren en eventueel flexuren.
Flexuren
Benodigde aantaal flexuren jaarlijks vast te stellen, na formatieberekening aanhand
van dienstregeling + op basis van ervaring geschatte extra vaarten en invulling van
het jaarrooster.
Toeslag alle boten
We vragen een vaste toeslag van 100 euro, (is niet besproken voorstel van mij) per
maand per functie voor mensen die op alle boten inzetbaar zijn.
Een cao Doeksen
Wij stellen voor dat iedereen die in dienst is van Doeksen onder een cao valt. Alle
arbeids voorwaarden van de werknemers in dienst van de horeca bv van Doeksen,
worden in de cao Doeksen beschreven.
Jaarooster Horeca
Voor het horecapersoneel waaronder ook de stewardessen wordt een jaarrooster
gemaakt.
Reiskosten woon/werkverkeer en overige reiskosten
We stellen voor om alle werkelijk gemaakte reiskosten te vergoeden met 19 cent
per km.

