Eindbod werkgevers inzake Cao voor het Reprografisch Bedrijf
Op 23 maart jl. heeft tussen FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen.nl enerzijds en de Vereniging
Repro Nederland anderzijds overleg plaatsgevonden over een nieuwe Cao voor het Reprografisch
Bedrijf.
De wensen van de bonden waren van tevoren rondgezonden en waren duidelijk. Werkgevers lieten
weten dat zij onder de huidige omstandigheden geen enkele ruimte zien voor verbetering van de
arbeidsvoorwaarden, niet in de laatste plaats omdat de arbeidskosten zeer zwaar wegen in het
reprografisch bedrijf (circa 50 procent van de totale vaste kosten). Volgens werkgevers is de totale
omzet van de bij Repro Nederland aangesloten bedrijven in het eerste coronajaar (2020) met
ongeveer 20 procent gedaald ten opzichte van de omzet in 2019, en zijn er geen tekenen van
herstel. Daarnaast is volledig herstel, aldus werkgevers, niet waarschijnlijk. Door de voortschrijdende
digitalisering is er al jaren sprake van een dalende vraag naar printwerk en als gevolg daarvan een
dalend aantal werknemers (vanaf 1 januari 2019 tot 1 maart 2021 daalde het aantal werknemers
met bijna 20 procent). Bovendien is de verwachting dat de coronacrisis dit proces van digitalisering
heeft versneld en verder versnelt. Hetzelfde gebeurde tijdens de kredietcrisis. Digitale oplossingen
zijn vaak een praktisch en voordelig alternatief voor printwerk.
Opschorten van de onderhandelingen tot eind van het jaar of begin volgend jaar, zoals de
werkgevers wilden, om dan ook beter zicht te hebben op de gevolgen van de coronacrisis, was voor
de bonden niet acceptabel. Na intensief overleg werd uiteindelijk afgesproken dat de werkgevers
met een eindbod komen in antwoord op de voorstellen van werknemerszijde. Dit eindbod is als
volgt:
Looptijd
Om bij volgende cao-onderhandelingen goed zicht te hebben op de gevolgen van de coronacrisis en
dan passende afspraken te kunnen maken, is de looptijd van de nieuwe cao 14 maanden, d.w.z.
vanaf 1 januari 2021 tot 1 maart 2022.
Lonen
Mede in antwoord op de wens van de bonden om de laagste lonen (relatief gezien) extra te
verhogen worden de werkelijke maandlonen van de werknemers per 1 mei 2021 structureel
verhoogd met € 35,00. Bij een parttime dienstverband wordt de verhoging naar rato berekend. De
loonsverhoging wordt verwerkt in de boekjeslonen.
Pensioenen
Ten aanzien van de pensioenen worden de afspraken gevolgd die door partijen bij de Grafimedia
Cao zijn gemaakt. Deze betreffen instandhouding van de pensioenopbouw en de hierbij behorende
premieverhoging en –verdeling.
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