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T W E E B O N D E N B R I E F 

Op 31 maart 2012 loopt de huidige CAO Kabel & Telecom af. Bijgevolg zijn er afspraken gemaakt met de 
werkgevers over een onderhandelingstraject voor een nieuwe CAO per 1 april 2012. De formele 
onderhandelingen starten 13 februari a.s. De inzet voor de nieuwe CAO is tot stand gekomen in overleg 
met de Landelijke Adviescommissie van Abvakabo FNV, bestaande uit kaderleden van zowel Ziggo als UPC, 
en na een CAO-uitvraag per mail bij de leden van CNV Publieke Zaak. Twee kaderleden (van zowel Ziggo 
als UPC) zullen de onderhandelingen bijwonen als toehoorder.  
 
Looptijd en looneis: 
Het gaat goed met Ziggo en UPC. Zowel de omzet als de winst stijgen. Alle reden dus om dit te vertalen in een 
reële loonontwikkeling voor de werknemers. In de tweede helft van 2011 is de inflatie gestegen met 
gemiddeld 2,6%. De verwachting is dat de inflatie in 2012 hoog zal blijven. Door allerlei maatregelen, zoals de 
toegenomen kosten van de zorgverzekering, de hogere eigen bijdrage in de kinderopvang en de almaar 
stijgende brandstofprijzen, zal de koopkracht van de werknemers nog verder onder druk komen te staan. 
Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak vinden dat de werknemers minimaal recht hebben op 
koopkrachtbehoud en mee moeten kunnen delen in de winst. Wij stellen daarom het volgende voor: 
 

1. Een structurele loonsverhoging van 3% per 1 april 2012. Wij gaan daar bij uit van een looptijd van 1 
jaar, van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.  

2. Een verhoging van de Resultaatafhankelijke Uitkering (RAU) met 1% tot 4% als de gestelde doelen 
worden gehaald.  

 
Consignatiediensten 
Werknemers die consignatiedienst hebben, ervaren de belasting van het oproepbaar zijn thuis als even zwaar 
als het oproepbaar zijn buitenshuis. In beide gevallen ben je niet vrij om te doen wat je zou willen, maar moet 
je permanent beschikbaar zijn. 
Wij stellen daarom voor; 
 

3. De vergoedingen voor consignatiedienst worden gelijk getrokken, met dien verstande dat de 
vergoeding oproepbaar buitenshuis de standaard is. 

4. In het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid stellen wij tevens voor de verplichting tot 
consignatiedienst los te laten voor werknemers vanaf de leeftijd van 57 jaar. Laatstbedoelde 
werknemers kunnen wel op vrijwillige basis ingeroosterd worden.  

 
EVC-trajecten 
Het is van groot belang dat werknemers gedurende hun loopbaan zo mobiel mogelijk zijn en blijven. Hierbij is 
niet altijd duidelijk wat de competenties, vaardigheden en kennis van een individuele werknemer nu eigenlijk 
waard zijn, zowel intern als op de externe arbeidsmarkt. Wij stellen daarom voor; 
 

5. Elke werknemer heeft het recht om eens in de vijf jaar op kosten van de werkgever of het O&O-fonds 
zijn kennis en kunde te laten toetsen via een erkend EVC-bedrijf.  

 
Flexibele en vaste contracten 
Flexibele contracten zijn voor de werkgever handig zijn om pieken en dalen in de inzet van werknemers op te 
vangen. De meeste werknemers willen echter  meer zekerheid, wat zich uit in een vast contract. Wij stellen 
daarom voor: 
 



6. Werknemers wordt in principe een vast contract aangeboden, tenzij dit vanwege bedrijfseconomische 
omstandigheden niet mogelijk is. Werknemers werkzaam op een flexibel contract krijgen zodra zich 
daartoe de mogelijkheid voordoet, een vast contract aangeboden.  

 
Eerder gemaakte afspraken 
In de huidige CAO zijn een aantal afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de instroom van 
op de arbeidsmarkt moeilijk bemiddelbare werknemers. De bonden zien het als een belangrijk punt deze 
afspraken in de komende periode verder vorm te geven.  
 
Zodra er nieuws te melden valt, hoort u weer van ons! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Joke Stoel, Niels Smit, Peter Bukkems (Abvakabo FNV) 
Inge Bakker, Anselma Zwaagstra (CNV Publieke Zaak) 


