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Geachte heer P. de Jong en heer J. Pluijmen,

 
Na een lange ‘adempauze’ gaan we de onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Brocacef voort-

zetten. Onze voorstellenbrief is nagenoeg gelijk aan onze voorstellenbrief van mei 2019. Het zijn 

immers geen nieuwe onderhandelingen. 

 

De werknemers bij Brocacef werken hard en ook tijdens de eerste golf van de coronacrisis hebben zij 

zich volledig ingezet om Brocacef een gezond bedrijf te houden. Sommigen werkten thuis, anderen 

moesten naar het werk komen. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn, was dat best 

spannend. Onze leden en kaderleden rekenen erop dat uw waardering  voor uw werknemers te zien is 

in de nieuwe cao. 

 

Wij rekenen op constructieve en respectvolle onderhandelingen die kunnen leiden tot een voor alle 

partijen goede cao. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens FNV kaderleden bij Brocacef, 

 

 

Hilgo Nusselder 

bestuurder FNV Handel 
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FNV-wijzigingsvoorstellen cao Brocacef 2019-2021 
  

1 Looptijd  

FNV stelt een looptijd voor van 1 mei 2019 tot 1 mei 2021.  

 

2 Koopkracht  

Wij vragen een structurele loonsverhoging van de feitelijke salarissen van € 0,70 per uur voor 

iedereen, met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 en € 0,70 per 1 januari 2021.  

Daar waar bedragen staan zoals bijvoorbeeld de toeslag voor bijzondere bezwarende 

omstandigheden, worden deze verhoogd met 5%.  

 

3 Duurzame inzetbaarheid  

Wij stellen voor een generatiepact af te spreken. Onze leden geven aan het belangrijk te vinden dat zij 

gezond de AOW/pensioenleeftijd kunnen halen. Daar kan een generatiepact bij helpen. De uren die 

vrijkomen doordat vanaf een nader overeen te komen leeftijd medewerkers minder gaan werken, 

dienen te worden herbezet door jongeren die een vast contract krijgen.  

Hierbij kan gekeken worden naar eventuele bronnen van financiering zoals de inzet van de 

levensfasevoucher.  

Wij vragen om continuering van het ontwikkelingsfonds met een bedrag van € 100.000,-- voor deze 

cao-periode.  

 

4 Uitzendkrachten  

Wij stellen voor dat tijdens de looptijd van deze cao, uitzendkrachten die negen van de twaalf 

maanden gewerkt hebben, direct in vaste dienst worden genomen door Brocacef. Daarnaast wil FNV 

in gesprek met Brocacef over de wijze waarop verder toegewerkt kan worden naar naleving van de 

cao-bepalingen op het punt van ingeleende arbeidskrachten zoals thans opgenomen in de cao.  

 

5 Garantiebanen  

Wij stellen voor concrete afspraken te maken over het aantal garantiebanen dat Brocacef aanbiedt 

tijdens de looptijd van de cao. Het streven is om deze plaatsen uiteindelijk om te zetten in vaste 

contracten voor onbepaalde tijd bij Brocacef.  

 

6 Werkdruk  

FNV ontvangt signalen over toegenomen werkdruk op de verschillende locaties. FNV stelt voor om een 

gemeenschappelijk werkdrukonderzoek uit te voeren tijdens de looptijd van de cao en indien er 

concrete maatregelen getroffen dienen te worden, dit te doen.  

 

7 Vakbondsfaciliteiten  

Teneinde het draagvlak van vakbonden te vergroten, stelt FNV het volgende voor:  

- werkgever vergoedt de kosten van een eenjarig proeflidmaatschap van de vakorganisaties die 

betrokken zijn bij de cao, aan medewerkers die in dienst zijn  

- voor medewerkers die al lid zijn van een vakorganisatie, worden in 2020 alsnog de kosten van het 

lidmaatschap voor 1 jaar vergoed (o.b.v. declaratie). 
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FNV vraagt een budget voor vakbondswerk ter grootte van 60 dagen per jaar om vakbondswerk op 

locaties in te organiseren.  

 

8 Partnerverlof  

FNV stelt voor om het partnerverlof per 1 januari 2020 uit te breiden naar 10 doorbetaalde dagen.  

 

9 Tenslotte vraagt FNV om voortzetting van de werkgeversbijdrage volgens de AWVN-norm. 

 

FNV Handel behoudt zich het recht voor om tijdens de onderhandelingen de voorstellen in te trekken, 

te wijzigen dan wel aan te vullen. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens FNV kaderleden bij Brocacef, 

 

 

Hilgo Nusselder 

bestuurder FNV Handel 


