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Cao-voorstellenbrief Red Bee Media  
Eerlijke beloning en ontwikkeling.   

 

FNV Media & Cultuur heeft het genoegen om onze voorstellen voor een nieuwe cao voor het 
personeel van Red Bee Media aan u bekend te maken. Deze voorstellen zijn gebaseerd op een 
raadpleging van de medewerkers en het algemeen beleid van de FNV. 
 
INKOMEN 
 
Structurele salarisverhoging 
Om de trend van steeds maar achterblijvende lonen te doorbreken stellen we dit jaar voor:  

• Koopkrachtbehoud: een structurele loonsverhoging gelijk aan de algemene prijsstijging per 
oktober 2021 (3,3% index CBS afgeleid). 

• Plus extra groei voor mensen met lage inkomens: € 100,- per maand erbij structureel voor 
iedereen. Door voor iedereen € 100,-  af te spreken betekent dat medewerkers met lagere 
lonen er procentueel meer op vooruit gaan.  

• Koopkrachtbehoud voor de komende jaren. In de cao willen we afspreken dat jaarlijks de 
lonen worden verhoogd met de algemene prijsstijging, zodat daar jaarlijks niet steeds 
opnieuw over onderhandeld hoeft te worden (Automatische Prijscompensatie). 
 

Minimum uurloon van € 14,- 
Om ervoor te zorgen dat alle werknemers een leefbaar inkomen verdienen, wil de FNV een bodem 

van minimaal € 14,- per gewerkt uur. Dat betekent dat de laagste loonschalen worden verhoogd tot  

€ 2.436,- per maand. 

 
KWALITEIT VAN (THUIS)WERK 
  
Thuiswerkenvergoeding  
Vanaf januari 2022 is een vergoeding voor thuiswerken tot maximaal € 2,- per dag fiscaal gunstig 

mogelijk. De overheid gaat daarbij uit van o.a. De kosten voor elektriciteit en verwarmingskosten per 

dag. Deze berekening is echter medio 2021 gemaakt. Inmiddels zijn de energieprijzen aanzienlijk 

gestegen. Daarom willen we graag een vergoeding die rekening houdt met de gestegen 

energieprijzen, een vergoeding van minimaal € 2,50 per thuisgewerkte dag.  

 

Duurzaam thuiswerken  
Een creatiever en veel duurzamer alternatief is, dat de werkgever meefinanciert aan verduurzaming 

van woning/thuiskantoor. Daarbij denken we aan een eenmalige lening tegen gunstige rente van  

€ 5000,-. Daarmee kan je bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen of isolatie van de woning 

financieren. Die lening wordt met een annuïteit over 15 jaar afgelost. Het mes snijdt aan twee 

kanten.  

 

De werkgever kan deze investering gebruiken voor een groen imago en het verduurzamen van zijn 

bedrijfsvoering. De werkgever zelf mag energieopbrengsten slechts tegen een kostprijs van 

momenteel ongeveer € 0,13 per kWh verrekenen. Energieopbrengsten bij werknemers thuis zijn te 

verrekenen tegen de consumentenprijzen à € 0,28 per kWh. Daarmee wordt het terugverdien effect 

van deze groene investering veel groter.  

 

We stellen voor om deze duurzame variant nader te verkennen met elkaar en afspraken te maken in 

de cao, zodat we een duurzame bijdrage leveren.  
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WERK EN ONTWIKKELING 

Perspectief op ontwikkeling is belangrijk voor iedere werknemer. Daarom stelt de FNV voor: 

 

Scholing en ontwikkeling 
De toegankelijkheid van scholingsmogelijkheden willen we uitbreiden voor iedereen.  

- Daarom willen we dat alle medewerkers kunnen beschikken over extra toegekende dagen 
die gebruikt kunnen worden om je eigen inzetbaarheid te behouden of te vergroten.  
FNV stelt voor dat iedere werknemer 3 dagen krijgt toegekend, ongeacht leeftijd of 
geboortejaar. Cao Artikel 10.5 lid 2 willen we uitbreiden.  

- FNV stelt voor dat werknemers  1 x per 3 jaar de mogelijkheid krijgen om een employability 
scan uit te voeren, ongeacht het aantal jaren in dienst. Cao Art. 15.12 willen we uitbreiden.   

 
Werkdruk 

Voor werknemers is de werkdruk hoog. Om zicht te krijgen op de oorzaken en knelpunten willen we 

de FNV Werkdrukscan inzetten. Samen met de werkgever wil de FNV de resultaten bespreken en 

passende maatregelen treffen.  

 

Tegengaan verloop  

Bij enkele afdelingen is het verloop onder collega’s groot.  

Daarom willen we graag afspraken maken om dit grote verloop zoveel mogelijk tegen te gaan, en 

nieuwe medewerkers aan te trekken:   

- Afspraken over het aantrekken van medewerkers uit ‘nieuwe’ doelgroepen, denk aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

- Behoud van medewerkers door goede doorgroeimogelijkheden te bieden.  

 

Gezond met Pensioen  

FNV wil afspraken maken om eerder te kunnen stoppen met werken voorafgaand aan pensionering. 

Daarom stellen we voor om werknemers 3 jaar voorafgaand aan de AOW-datum, de mogelijkheid te 

bieden om te stoppen met werken. De werkgever verstrekt dan een jaarlijkse bijdrage aan de 

werknemer ter grootte van het bedrag dat fiscaal is vrijgesteld van de zogenoemde ‘RVU-heffing’ (in 

2022 maximaal rond € 22.000,- per jaar).     

 

PAWW 

FNV stelt voor om deel te blijven nemen aan de PAWW-regeling. Een regeling waarmee je bij 

werkloosheid na het dienstverband met RBM recht hebt op een langere periode WW. De WW is 

maximaal 2 jaar, met deze verzekering ontvang je ook in het derde jaar een WW-uitkering.  

De regeling wordt voor 5 jaar afgesloten, werknemers betalen hiervoor een kleine bijdrage. De 

bijdrage die werknemers betalen zal vanaf 1 april 2022 de helft zijn van de voorgaande periode.  

Dat betekent:  

- Brutoloon per maand € 2.000,- bruto, premie p.m. € 4,- Netto premie p.m. ongeveer  € 2,50  

- Brutoloon per maand € 2.500,- bruto, premie p.m. € 5,- Netto premie p.m. ongeveer  € 3,20  

- Brutoloon per maand € 3.000,- bruto, premie p.m. € 6,- Netto premie p.m. ongeveer  € 4,25 

 

------ 

FNV geeft de voorkeur aan een 2-jarige cao, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, 
afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.    
 
FNV Media & Cultuur behoudt zicht het recht voor om tijdens de onderhandelingen nieuwe, andere 
en/of verbeterde voorstellen te doen.                                                                                                                                  


