
Voorstellenbrief CNV Vakmensen cao Boer Speeltoestellen B.V. 2022 

 

1. Looptijd 

CNV Vakmensen stelt een looptijd voor van 1 jaar, te weten van 1 februari 2022 

tot en met 31 januari 2023. 

  

2. Loon 

CNV Vakmensen stelt voor om de lonen met ingang van 1 februari 2021 

structureel te verhogen met 4%. 

 

3. Bonusregeling 

CNV Vakmensen stelt een jaarlijkse bonusregeling voor, groot € 200,- netto (bij 

parttime naar rato dienstverband). Deze uitkering ontvangen alle medewerkers 

aan het eind van het jaar onder voorwaarde dat Boer Speeltoestellen een 

positief verwacht bedrijfsresultaat heeft over het betreffende kalenderjaar.      

 

4. Reiskosten woon-werk 

CNV Vakmensen stelt voor om de reiskostenvergoeding te verhogen naar  

€ 0,19 per kilometer zonder dat er sprake is van een maximum reisafstand. 

 

5. Rouwverlof 

De rouwverwerking na het overlijden van een dierbare is persoonlijk en voor 

iedereen anders. Omgaan met rouw en rouwverwerking op de werkvloer is dus 

per definitie maatwerk. CNV Vakmensen vindt een goede balans werk-privé 

belangrijk. Daarin past ook het rouwverlof. 

CNV Vakmensen stelt een rouwprotocol voor met daarin opgenomen 

maatwerkafspraken, zoals bijvoorbeeld: 

 Het bevorderen van bewustwording en begrip van de werkgever, de 

leidinggevende en de collega’s. 

 Tijdelijk aangepaste werktijden. 

 Tijdelijk minder belastende werkzaamheden. 

 Een flexibel op te nemen regeling van doorbetaald rouwverlof. Te denken 

valt aan een verlofbudget: 

- Van maximaal de werktijd gedurende twee weken; 

- Op te nemen in dagen, dagdelen en uren. 

De CNV Handreiking rouw op de werkvloer kan hierbij als input dienen.  

 

 



6. Afspraken onderhandelingsresultaat maart 2021: stand van zaken 

 Pensioen 

De onderhandelingen over een (positieve) aanpassing van het pensioen 

is losgekoppeld van dit onderhandelingsresultaat. Tijdens de looptijd van 

de huidige cao-periode wordt er een voorstel uitgewerkt. Dit voorstel 

wordt onderdeel van de nieuwe cao-onderhandelingen die in de loop 

van december 2021 weer van start gaan. 

 

Noot: 

ASR Schadeverzekeringen N.V. heeft op 12 januari 2022 een offerte 

uitgebracht voor een Moduleverzekering Arbeidsongeschiktheid 

Collectief. Het betreft een WIA-verzekering die uw medewerker een 

aanvulling biedt op zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. De premie voor 

de Basismodule WGA Gat Uitgebreid bedraagt € 11.754,95 per jaar. 

Deze verzekering roept nog wel enkele vragen op. CNV Vakmensen stelt 

voor om de offerte onder voorbehoud onderdeel te laten zijn van de cao-

onderhandelingen 2022.     

 

 Actualiseren cao tekst 

De huidige cao-tekst wordt door een (extern) deskundige getoetst op de 

actualiteit en daar waar nodig herschreven. Dat in overleg tussen 

werkgever en vakbond. 

 

7. Overig 

Wij behouden ons het recht voor om vooraf dan wel tijdens de cao-

onderhandelingen met nieuwe voorstellen te komen, voorstellen te wijzigen of 

voorstellen in te trekken. 

 

21 januari 2022 

Gerard van Cuijk 

bestuurder 


