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CNV Vakmensen
t.a.v. de heer A. di Giacomo Russo

Geachte heer Gorter en geachte heer di Giacomo Russo, beste Meindert en beste Ago,
Om te beginnen is de inzet van onze vereniging om met u tot een nieuwe Cao Zorgvervoer en
Taxi per 1 januari 2023 (inclusief algemeen verbindend verklaring) te komen. Het tegengaan van
concurrentie op arbeidsvoorwaarden en het hebben van een gelijk speelveld, is en blijft voor
onze sector belangrijk.
De situatie in onze bedrijfstak is echter nog steeds verre van gemakkelijk, net als in veel andere
sectoren in Nederland. De corona crisis en de nasleep daarvan (denk aan alsnog moeten betalen
van uitgestelde belastingen en betalingen en de afrekeningen van diverse steunmaatregelen)
zullen nog een behoorlijk effect hebben op onze sector. We schetsten die situatie in onze vorige
voorstellenbrieven al.
Ook de meer recente ontwikkelingen in de wereld hebben een flinke impact. We zien een fors
oplopende inflatie en stijging van kosten (door o.a. de brandstof en de verduurzaming van het
wagenpark). Maar ook personeelstekorten, vervoersvolumes (met name in het vraagafhankelijke
zorg- en taxivervoer) die nog niet op het niveau van voor de coronacrisis zijn, vervoersbudgetten
die onder druk staan en de onzekerheid rondom ‘wat doet corona in het najaar’, maken het voor
onze leden niet eenvoudig. De sector blijft in zwaar weer verkeren en de bestaanszekerheid van
bedrijven staat nog steeds onder druk.
Voor een nieuwe Cao Zorgvervoer en Taxi per 1 januari 2023 stellen we concreet het volgende
aan u voor:
1. We willen met u een Cao afspreken met een looptijd van 2 jaar. We merken bij onze
leden dat er behoefte is aan continuïteit en stabiliteit.
2. We willen met u een loonstijging (lonen in de loontabellen) afspreken passend in de lijn
van de algemene loonaanpassing. Onze delegatie zal ter vergadering met een concreet
voorstel komen.
3. We willen met u komen tot nieuwe afspraken over verloonde tijd. In de huidige Cao
spraken we al af de nieuwe regeling, die per 1 maart jl. is ingegaan, te evalueren. We
willen de uitkomsten daarvan, gelet op alle reacties die we zowel vanuit werkgevers als
vanuit werknemers krijgen, meenemen in de komende Cao onderhandelingen. Onze
delegatie zal gedurende het onderhandelingsproces met concrete wijzigingsvoorstellen
komen.
4. We stellen verder voor om de Cao voor de rest niet te wijzigen.
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Ik hecht er groot belang aan om u aan te geven dat we bovenstaande voorstellen doen binnen
de context van de reeds gestarte werkgroep Toekomst perspectief. We maakten in de huidige
Cao de afspraak om tot een visie op de toekomst van onze sector te komen, met de mogelijke
gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt en daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.
We denken dat het opstellen van zo’n visie zorgvuldigheid en tijd vraagt en niet zal zijn afgerond
voor de komende Cao onderhandelingen. We hebben zo’n gezamenlijke visie wel nodig om te
werken aan de verdere doorontwikkeling van onze sector met bijbehorende
arbeidsvoorwaarden. Zodat ook op de langere termijn onze branche aantrekkelijk blijft voor
nieuwe en bestaande werknemers. Daarom denken wij dat het verstandig is de komende Cao
onderhandelingen beperkt te houden en rust te creëren voor de komende 2 jaar, zodat we met
u, op basis van de eerder genoemde visie, in die periode verdere stappen kunnen zetten voor
een nieuwe Cao daarna.
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen met gewijzigde en/of
aanvullende voorstellen te komen. Of een voorstel eventueel bij nader inzien in te trekken. We
doen de voorstellen er van uitgaande dat een algemeen verbindend verklaring van het ministerie
van SZW tijdig kan worden verkregen. En dat we gezamenlijk in staat zullen zijn het Cao
onderhandelingsproces af te ronden voordat de NEA kostenontwikkelingsindex voor 2023
(oktober 2022) bekend gemaakt zal worden.
Graag licht onze werkgeversdelegatie de voorstellen tijdens het eerste onderhandelingsoverleg
nader aan u toe.
Met vriendelijke groet,

Bertho Eckhardt
voorzitter KNV Zorgvervoer en Taxi
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