
CAO-ONDERHANDELINGEN 2009

Principe Akkoord nieuwe cao!
17 november 2009

Op vrijdag 13 november hebben de cao-partijen een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao voor

het Kappersbedrijf. De ANKO is verheugd met het bereikte resultaat. De cao is overeengekomen voor

een periode van één jaar (1 juli 2009 t/m 30 juni 2010). In het kader van de economische crisis is

gekozen voor een korte looptijd en weinig veranderingen. 

Wat is er op hoofdlijnen overeengekomen? 

De cao-lonen stijgen per 1 januari 2010 met 1%. Tevens ontvangen werknemers die op 1 januari 2010 in

dienst zijn in januari 2010 een eenmalige uitkering van € 60,- bruto.

In het kader van de slechte economische situatie is tevens afgesproken dat er een verruiming mogelijk

is voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Voor jeugdige werknemers (tot 27

jaar) is het vanaf 1 januari 2010 mogelijk om in plaats van drie arbeidsovereenkomsten vier

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. Dit mag in een periode van vier jaar gebeuren.

Momenteel is dit nog drie jaar.

 

Tevens is afgesproken dat loongebouw B (het loongebouw met variabele beloning) opengesteld wordt

voor nieuwe deelnemers. Iedereen die gebruik wil maken van loongebouw B kan vanaf 1 januari 2010

instappen. Dit is ook mogelijk in de loop van het jaar en dus niet alleen op 1 janauri 2010.

Ook is afgesproken dat afspraken uit het verleden, zoals de totstandkoming van het branchepaspoort en

de arbocatalogus, verder ontwikkeld worden.

 

Als laatste is afgesproken dat het vakantiejaar gelijk loopt met de uitbetaling. Het vakantiejaar liep van 1

juli tot 1 juli en er werd in de maand mei uitbetaald. Het vakantiejaar loopt nu van 1 juni tot 1 juni, de

uitbetaling blijft in de maand mei plaatsvinden.

Definitief akkoord 

Voordat een principe akkoord definitief is, leggen de vakbonden dit akkoord aan hun leden voor en laten

zij de ANKO voor 1 december weten of er sprake is van een definitief akkoord. De verwachting is dat de

leden van de vakbonden instemmen met dit akkoord. 

Nieuwe data gepland
9 november 2009

De cao-onderhandelingen worden vervolgd op vrijdag 13 november en dinsdag 8 december. 

Vervolgbijeenkomst geannuleerd
30 september 2009

De onderhandelingen zouden vervolgd worden op 29 september. Dit is door onvoorziene omstandigheden

niet door gegaan. 

De onderhandelingen zijn gestart!
22 september 2009

De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn op 16 september gestart. De ANKO heeft FNV Mooi en de CNV

Bedrijvenbond uitgenodigd om te onderhandelen over een nieuwe cao. De laatste cao liep 1 juli jl. af. Het

bestuur van de ANKO heeft de werkgevers onderhandelingsdelegatie van de ANKO een mandaat gegeven om

te onderhandelen. 

Wie onderhandelen er?

De onderhandelingsdelegatie van de ANKO bestaat uit: 

Gerben ter Avest (woordvoerder, ondernemer en bestuurder ANKO)

Richard Koffijberg (vice voorzitter ANKO en ondernemer)

Maurice Crusio (bestuurder en ondernemer)

Dimitri Last (ondernemer)

Rob Vos (directeur) 

Katinka Boekhorst (secretaris)

Voorstellen zijn verstuurd

De ANKO (werkgeversvakbond) en de werknemersvakbonden (FNV en CNV) hebben hun voorstellen voor de

totstandkoming van een nieuwe cao aan elkaar gestuurd. Deze voorstellenbrieven vindt u op deze website. 

De ANKO wil voorop stellen dat er een eigentijdse cao dient te zijn, die voor eenieder in de kappersbranche

goed bruikbaar is. 

Voorstellen zijn mondeling toegelicht

Op 16 september hebben de ANKO en de werknemersvakbonden hun voorstellen aan elkaar toegelicht en

zijn er afspraken gemaakt voor de vervolgonderhandelingen. Op 29 september wordt de onderhandeling

vervolgd. Uiteraard wordt u na 29 september weer op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom het

cao-dossier.  
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