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Geachte heer, mevrouw,
Op woensdag 16 maart 2022 starten de onderhandelingen om te komen tot een
nieuwe cao voor de sector Waterbouw. In deze brief zullen we nader ingaan op de
inzet van CNV Vakmensen sector Waterbouw voor die onderhandelingen.
Het te voeren algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid in de bouw en infrasector voor
het kalenderjaar 2022 is net als in voorgaande jaren binnen CNV Vakmensen
vastgesteld door de Sectorraad (werkende leden in de bouw en infrasector).
Speerpunten binnen het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen
zijn met name de ontwikkeling van de koopkracht, het bevorderen van de instroom,
persoonlijke ontwikkeling, eerlijke werkgelegenheid, onderwijs en (bij)scholing en
duurzame inzetbaarheid.
Dit heeft zich vertaald naar drie zogeheten focuspunten ‘Partner op de
arbeidsmarkt’, ‘beter reguleren Uitzendwerk’ en ‘Werk en Privé’.
Onzekere tijden
De cao-commissie Waterbouw (werkende leden onder de cao) heeft op basis van
het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid intensief gesproken over de wensen en
prioriteiten. Naar de mening van de commissie heeft het de hoogste prioriteit het
verlies van koopkracht te beperken en recht te doen aan de inzet van werknemers
nu en in de achterliggende moeilijke periode (Corona).
Daarbij realiseert de commissie zich dat het ‘uitdagend’ is om tot
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te komen die passen bij deze onzekere tijden.
Voor de komende cao-onderhandelingen ligt de focus vrijwel volledig op inkomengerelateerde onderwerpen.
Voor wat betreft de vertaalslag naar de cao Waterbouw leidt dat tot de in de bijlage
opgenomen cao-voorstellen.
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Deze geformuleerde voorstellen zullen we tijdens de eerste onderhandelingsronde
graag toelichten en waar nodig onderbouwen.
De voorstellen zijn derhalve in samenspraak met leden en kaderleden tot stand
gekomen en zijn gebaseerd op ons arbeidsvoorwaardenbeleid 2022.
CNV Vakmensen behoudt zich het recht voor met aanvullende voorstellen te komen.
Wij hopen en rekenen op constructieve besprekingen.
Met vriendelijke groet,
CNC Vakmensen

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Waterbouw
M: 06 51 20 29 70
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
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