
Jouw cao NWb eindigt in november. In een onderhandelaarsakkoord over de
nieuwe cao hebben we goede afspraken gemaakt over onder meer
salarisverhogingen, reparatie van het WW-vangnet, terugdringen van flex en
extra werkgelegenheid. Vanuit een duidelijke visie is er ruimte voor
verbeteringen van de cao tijdens de looptijd tot mei 2018. Hieronder staan de
belangrijkste afspraken.

Salarisverhogingen
November 2015: 1,5% (waarvan 0,8 structureel en 0,7 éénmalig)

Januari 2016: 1.5% structureel

Juni 2017: 1.5% structureel

Deze verhogingen zijn goed vergelijkbaar met de gemiddelde stijging van alle
cao-lonen in Nederland in de dit jaar elders gemaakte cao-afspraken. De inflatie
is laag en dalend (0,6%). Op basis van de afgelopen cao ontving je over eerdere
maanden van 2015 al een salarisverhoging van 1,2% en afgelopen januari 0,4%
salarisverhoging door verlaging van pensioenpremie. Begin 2018 maken we een
afspraak over de salarisverhoging in 2018.



Verslechteringen van de WW volledig
gerepareerd

Ingaande januari 2016 wordt door een wetswijziging de maximale duur van de
WW-uitkering met een jaar ingekort en wordt de opbouw van WW-rechten
lager. Deze verslechteringen worden in de cao NWb volledig gerepareerd. Je
hoeft hiervoor geen premie te betalen. De huidige bovenwettelijke aanvulling op
de WW-uitkering bij werkloosheid als gevolg van reorganisatie blijft ook
onverkort gelijk.

Met deze nette afspraak is jouw cao NWb een van de eerste waarin het
vangnet bij werkloosheid volledig overeind blijft met behoud van je huidige
‘polisvoorwaarden’.

Terugdringen f lexwerk
In de huidige cao staat een verruiming van de ketenbepaling bij
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In dit akkoord spreken we af om de
betere nieuwe wettelijke ketenbepaling toe te passen en daarop géén verruiming
meer toe te staan.

Geld voor extra
werkgelegenheidsmaatregelen

Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk dat ook mensen die op afstand
staan van de arbeidsmarkt in de netwerkbedrijven een kans op werk krijgen. Ter
versterking van hun positie spreken we extra werkgelegenheidsmaatregelen af
én de financiering daarvan met ten minste 2,5% van de loonsom (1% op
jaarbasis).

Ploegendienst  en duurzame inzetbaarheid
Werknemers in de ploegendienst die na afspraken over duurzame inzetbaarheid
vrijwillig de ploegendienst verlaten en een andere functie bij hun werkgever
gaan vervullen, krijgen voortaan ook de afbouwregeling ploegendiensttoeslag.
Hierdoor wordt het beter mogelijk om langer door te werken zonder
arbeidsongeschikt te worden.



Visiedocument 'Net  Werk Manifest '
In het overleg met vertegenwoordigers van het medezeggenschapsplatform
netwerkbedrijven (MPN) hebben cao-partijen het visiedocument ‘Investeren in
en door mensen’ (uit 2013) geactualiseerd in een korter en in de stijl van de cao
geschreven 'Net Werk Manifest'. Deze geactualiseerde visie nemen we op in de
tekst van cao NWb. Op basis van deze visie en actuele wetswijzigingen hebben
we een aantal procesafspraken gemaakt voor verdere verbeteringen van de cao
NWb gedurende de looptijd van dit akkoord.

Afspraken gemaakt in het vorige cao-akkoord zijn sindsdien door cao-
werkgroepen uitgewerkt tot cao-tekst en gedurende de looptijd van de afgelopen
cao zijn er wetten gewijzigd, die onze cao raken. Deze hebben we nu tegelijk met
de uitwerkingen van dit akkoord technisch verwerkt in de tekst van de cao NWb.

Bij het maken van afspraken in dit onderhandelaarsakkoord hebben we
zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijdens ledenvergaderingen in
september verzamelde wensen en de uitslag van de medewerkersenquête Maak
opnieuw een punt.

De tekst van het onderhandelaarsakkoord kun je gewoon downloaden op
jouw cao-website caonwb.nl  en op de website van jouw bond.

FNV www.fnv.nl/caonwb en CNV www.mijnvakbond.nl/Energie-NWb


