
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

  

 
 
 
 

Geachte onderhandelingsdelegatie, 
 
 
Hierbij biedt de Vereniging van Personeel (VvP) de cao-voorstellen voor de nieuwe cao 

van CNV Vakmensen aan. Deze voorstellen zijn tot stand gekomen na een uitvoerige 
ledenraadpleging en overleg met de kaderleden/ ambassadeurs. 
 

 
Hierbij is van belang om de volgende zaken helder te hebben: 

- De koopkracht van de collega’s binnen CNV Vakmensen holt al jaren achteruit 

- Daar waar de werknemers van CNV Vakmensen voorheen altijd beter betaald 

werden, ten opzichte van andere organisaties, is in 10 jaar tijd dusdanig veel 

(of weinig) gebeurd dat wij qua beloning achter zijn komen te lopen. Het is nu 

tijd om hier een inhaalslag te plegen. 

- Omdat er een fusie op handen is wil de VvP vooruitlopend hierop een dusdanig 

goed akkoord waardoor harmonisatie op termijn nagenoeg geruisloos kan 

verlopen. 

Wij hopen op een goed en eerlijk onderhandelproces dat recht doet aan het personeel 

van CNV Vakmensen. Een deel van onze werknemers zijn het hele jaar door voor de 

leden aan het werk om ook voor hen eerlijke en goede arbeidsvoorwaarden af te 
spreken. Die arbeidsvoorwaarden die wij ook als CNV Vakmensen prediken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de leden en kaderleden VvP, 

 
De onderhandeldelegatie VvP, 
 
Roel van Dijk 
Erik Nobel 
 
 

  

DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 

23 september  2022 Vakmensen  



 
 
 
 
 

 

De voorstellen voor de cao CNV Vakmensen 2022 
 

1 Looptijd 

De vereniging van Personeel stelt de looptijd van 1 jaar voor, te weten 1 januari 2023 
tot en met 31 december 2023. De belangenbehartigers van de CNV Vakcentrale en 
CNV Connectief gaan eenzelfde voorstel doen, zodat we vanaf 1-1-2024 gelijk op 

kunnen gaan in een dan nieuw te vormen cao. 
 

2 Loon 

De VvP stelt namens de werknemers een drastische wijziging in het loongebouw voor. 
Daarbij willen we een verhoging in geld per maand en een verhoging in percentage. 

De VvP wil dat het loongebouw van CNV Vakmensen dusdanig aangepast wordt, dat 

we weer gelijke tred houden met de collega organisatie. Daarvoor moeten alle  
loonschalen opgehoogd en aangepast worden. 
 
Als we kijken naar de prijsontwikkeling is een loonsverhoging in procenten geen 
overbodige luxe. Wij noemen hierbij nog geen percentage, maar gaan uit van de 

percentages die genoemd worden door het CNV in de externe publicaties. 
 

3 Reiskosten 

De reiskosten voor werkkilometers moeten naar €0,42 cent per kilometer, waarvan 
€0,21 cent netto en €0,21 cent bruto om zo een deel van de gestegen lasten op te 

vangen. 
Vanaf 1 januari 2023 mag de werkgever €0,21 cent onbelast vergoeden. Niet 
ambulante medewerkers krijgen vanaf dat moment voor woon-werkverkeer ook €0,21 
cent (onbelast) per kilometer vergoed.  
  
De maximale kilometers voor reiskostenvergoeding per maand voor woon- 

werkverkeer, die nu in de cao is opgenomen voor niet ambulante medewerkers wordt 

geschrapt. 
De thuiswerkvergoeding wordt opgenomen in de cao, Hij gaat voor iedereen gelden, 
en wordt geïndexeerd met de prijsindex op 1 januari 2023. 
 

4 Lening auto 

De lening voor de auto moet opgehoogd worden. Deze staat al jaren stil en is niet 
meer van deze tijd. De VvP stelt voor om dit bedrag te verhogen naar maximaal 
€50.000,00 voor een nieuwe auto. Voor een tweedehandsauto van maximaal 3 jaar 
oud moet de lening aangepast worden naar €30.000,00. 
 

a) Fietsregeling 

 

De huidige fietsregeling is verouderd. Er zijn meer mogelijkheden gekomen. We willen 

dat de regeling gemoderniseerd wordt en beter past bij het huidige mobiliteitsgedrag 

van medewerkers. De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling zou hiervoor ingezet 
kunnen worden. 
 

5. Ouderenregeling 

Diverse medewerkers ervaren het werk als zwaar. Vanuit die gedachte doet de 
Vereniging van Personeel het voorstel om tot een ouderenregeling te komen, zodat de 
mogelijk wordt geboden om 3 jaar voorafgaand aan de AOW het besluit genomen kan 
worden om eerder te stoppen met werken. 

  



 
 
 
 
 

 

 

6. Roostervrije dagen 

Aangezien Roostervrije dagen een compensatie zijn van eerder gewerkte uren en door 

de werknemer zelf opgebouwd moeten worden door eerst die uren te maken, zullen 
roostervrije uren niet meer komen te vervallen als iemand ziek is. 
Het moet voor medewerkers mogelijk zijn om ook roostervrije dagen te verkopen of in 
te zetten bij hun individueel werknemersbudget. (zie hieronder) 
 

7. Inzet POB 

Medewerkers willen een bredere inzet van hun POB. Wij willen dat het POB wordt 
omgebouwd naar een Individueel werknemersbudget. Het is dan aan de werknemer 
zelf om te bepalen hoe hij dit budget inzet. Hoe zo’n regeling eruit kan zien is terug te 
vinden in de cao van het CNV-bijlage 8 op blz. 31 en 32 

 

8. Arbeidsduur 

CNV Vakmensen heeft zich naar buiten toe nadrukkelijk uitgesproken voor de 
invoering van een 30-urige werkweek. Om een 30-urige werkweek te realiseren zijn 
wij er een voorstander van om dit met kleine stapjes te bereiken. Een 30-urige 
werkweek mag niet leiden tot een hogere werkdruk 

 

9. Tot slot 

De Vereniging van Personeel behoudt zich het recht voor om daar waar nodig en 
mogelijk nog aanvullende voorstellen in te dienen. 
We gaan uit van constructieve onderhandelingen en gaan er van uit dat partijen snel 

tot een resultaat komen waar zowel werkgever als werknemers mee kunnen leven. 
 
 

 

  


