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Geachte leden van het georganiseerd overleg bakkersbedrijf, 
 
Voor de cao 2020, die de expirerende sector-cao geldig tot en met 31 juli 2020 
moet opvolgen, maken wij hierbij onze voorstellen aan u kenbaar.  
Als CNV Vakmensen realiseren wij ons dat het een bijzondere tijd is met de 
onzekerheid van het COVID-19-virus en de economische onzekerheid voor zowel de 
bedrijven alsook haar werknemers waaronder ook onze leden.  
 
Context 
Wij hebben, zoals zovelen in de sector, een uitgebreide enquête onder onze leden 
gehouden en daar kwam een divers beeld uit. Grosso modo werd door veel leden in 
het ambacht aangegeven dat het derde kanaal grotendeels is weggevallen terwijl 
tegelijkertijd ook aangegeven is dat winkelomzetten zijn toegenomen.  
Het was niet altijd gemakkelijk om in de beperkende omgeving prettig te werken, 
en dat regels niet altijd werden doorgevoerd en/of nageleefd. Vrij veel mensen 
gaven in deze enquête aan dat er nagenoeg niets aan extra incentive is gedaan, 
terwijl het in vrij veel gevallen echt beter ging met de omzet in vergelijking met de 
periode vóór corona in de winkels. We krijgen dan ook het beeld terug dat er meer 
klanten zijn die producten kopen met hogere marges, in ambacht en industrie. 
 
Tegelijk zijn ons ook situaties bekend waarbij de productie enorme klappen moest 
opvangen en deze nog niet op het oude peil zit. Deze zijn overigens wel in de 
minderheid, in aantal en omvang qua personeel. 
 
We hebben dus te maken met een divers beeld: van bedrijven die het beter hebben 
gedaan en bedrijven die terugval hebben gehad. Een divers beeld dat past bij alle 
onderzoeken van de brancheorganisaties, Beko, Gfk en de vakbonden.  
Wij verwerpen op basis van alle informatie wel het beeld dat de hele sector in 
mineurstemming zit door het effect van de smart lock-down als gevolg van corona. 
Er is in onze beleving overal een goede basis om te komen tot een fatsoenlijke cao. 
 
Visie 
De activiteiten in de werkgroepen hebben nog niet de gewenste resultaten 
opgeleverd; de concrete voorstellen vertalen zich wellicht nog niet naar deze cao- 
onderhandelingen behalve de voorstellen rondom het branche-brede 
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communicatieplatform.  
Tegelijk starten we in zijlijn van de Werkgroep flexibiliteit en arbeidstijden nu een 
onderzoek, door de AWVN, om te kijken of we tot een duidelijke tweedeling in een 
bestaande cao kunnen komen. Een zichtbaar en herkenbaar deel Industrie en een 
deel Ambacht. Wij zijn tevreden met deze ontwikkelingen.  
 
Wat echter wel relevant blijft is de vraag welke werknemers met welke opleiding in 
de toekomst nodig zijn, met de gewenste instroom. Derhalve vinden wij een 
voorgaande discussie over opleiding nog steeds belangrijk, evenals het komen tot 
een marktconforme inschaling voor beginnende werknemers. 
 
Uit de Werkgroep flexibiliteit is tegelijk gebleken dat er een behoorlijk aantal tijd- 
voor-tijd-regelingen zijn die niet gemeld zijn conform de cao-afspraak en in een 
aantal gevallen lager zijn dan de normen afgesproken in de cao.  
Het kan zijn dat de afspraken in de cao star zijn. Tegelijkertijd toont het ook aan 
dat de cao niet wordt nageleefd. Wij hebben van onze leden geen signalen 
ontvangen dat verdere flexibiliteit gewenst dan wel noodzakelijk is. Bespreken van 
verdere verlaging van de toeslagen, die het werken in de sector nog enigszins 
aantrekkelijk maakt, is voor geen de leden van CNV Vakmensen een optie. 
 
Negatieve tendensen 
Onze uitvraag toonde helaas ook aan dat er veel wisselingen zijn voor de 
medewerkers uit de MOE-landen met de invoering van de WAB. Het beoogde effect 
van zoeken naar werkzekerheid is beperkt en veelal worden werknemers na fase en 
A en B naar huis gestuurd en vervangen door nieuwe tijdelijke medewerkers wat in 
het geheel niet de intentie van de wetgever was.  
Werknemers ervaren dit proces als verzwarend en soms niet veilig, zeker ten tijde 
van corona. 
 
Een punt van zorg is de ontwikkeling met ons pensioenfonds: hier moeten 
nadrukkelijk stappen gezet worden die niet alleen uit de loonruimte kunnen komen. 
De afgelopen jaren is niet meebewogen op de constante vraag om verhoging van 
de premie. Steeds waren er geen middelen: nu moet er een hersteloperatie 
plaatsvinden alvorens we naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen en alvorens we 
kunnen kijken hoe we kunnen komen tot een regeling zware beroepen, die 
aanvullend op het huidige generatie-pact/vitaliteitsregeling moet komen. 
 
Conclusie 
We staan voor moeilijke onderhandelingen waar op visie en ontwikkelingen stappen 
moeten worden gezet. Tegelijk moeten er forse stappen gezet worden op het vlak 
van de pensioenpremie en salarisontwikkelingen. Het beeld dat er alleen sprake is 
van mineur in de sector wordt door onze leden niet zo ervaren. 
 
Gezien de omgevingsindicatoren, de belevingen van de werknemers en de pensioen 
ontwikkelingen zullen de cao onderhandelingen in dit tijdsgewricht een uitdaging 
zijn, desondanks hebben wij vertrouwen in het proces en uitkomst.  
Dit alles leidt tot de navolgende voorstellen voor de cao Bakkerbedrijven ingaande 
per 1-10-2020 met de looptijd t/m 31-12-2021 
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Voorstellen 

 
Pensioen & vitaliteit 
We stellen voor de pensioenpremie te verhogen naar 17,3% per 1-1-2021, zonder 
expliciete voorkeur voor invoering van de verzekering op risicobasis voor het 
nabestaande pensioen. Wel zijn wij bereid om over een kleine stijging van de 
franchise te spreken, nadrukkelijk in de combinatie van stijging van de premie, dan 
wel in twee kleinere stappen te groeien naar de 17,3%. Alles wel gebaseerd op de 
samenspraak van rekenkundige varianten van het pensioenfonds, zoals gedeeld 
met het GO. De premiestijging conform de originele verdeelsleutel van bijdragen.  
 
Vooruitlopend op de uitwerking van het pensioenakkoord, willen we een werkgroep 
die een verkenning maakt voor een regeling zware beroepen en eerder stoppen met 
werken. 
Tegelijk willen we de vitaliteitsregeling, de zogenaamde 80-90-100-regeling 
veranderen in de percentages 80% werken, 95% salaris en 100% pensioenopbouw. 
Zoals o.a. ook besproken in een van de werkgroepen. 
 
Verbeteren opleidingen, trainingen en ontwikkeling van de werknemer 
In 2017 is de scholingsvoucher ingevoerd, het recht van de individuele werknemer 
om te kiezen welke training of opleiding hij verkiest om zijn wendbaarheid en 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt en in de sector te vergroten. Het gebruik van de 
vouchers valt tegen.  
Er zijn veel trainingen en opleidingen vanuit de branche uitgevoerd door ons eigen 
opleidingsinstituut NBA. De deelname van werknemers moet omhoog, op 
individueel en collectief niveau. Tegelijk moeten we onderzoeken of E-learning het 
opleidingsniveau kan verhogen van de medewerkers van de sector. Dit alles met als 
doel de ontwikkeling verder te stimuleren. Een scherper sectoraal beleid is gewenst, 
daar waar mogelijk met public private partnerships. 
 
Wij stellen in dat verlengde voor om te verkennen of opzetten van een individuele 
leerrekening, met collectieve financiering, een optie kan zijn om een betere bredere 
leercultuur te ontwikkelen. Een trend die langzaam in meer sectoren ontstaat. 
 
Loonvraag 
Wij stellen voor de lonen als volgt te verhogen: 

- per 1 oktober 2020 met 2% 
-  per 1 januari 2021 met 2% 
-  per 1 oktober 2021 met 1%,  
-  met een looptijd tot en met 31 december 2021. 

 
Wij stellen voor de problematiek van de oude jeugdschalen, branche-breed op te 
volgen zoals met de NVB is gebeurd begin 2020, zodat de uitstraling naar jonge 
werknemers wederom positief is. De compensatie door de LIV is al in 2018 bekend 
geworden van 1% voor de sector, de compensatie was om en nabij de 5 miljoen 
euro, die tot op heden beperkt voor dat doel is gebruikt. 
 
Wij behouden wij ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met 
aanvullende voorstellen te komen, zoals gebruikelijk in een cao-overleg.  
 
Met vriendelijke groet, 
CNV Vakmensen 
 
 
 
Henk van Beers 
Bestuurder 


