Onderhandelingsresultaat

FENZI AGT Netherlands BV
Op 11 augustus 2022 hebben de directie en de vakorganisatie FNV met elkaar gesproken over
de totstandkoming van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst per 1 juli 2022.
Dit onderhandelingsresultaat wordt zo spoedig mogelijk door de vakorganisatie voorgelegd
aan de leden.

CAO partijen hebben de volgende afspraken gemaakt.
-

Er is een nieuwe cao afgesproken voor de looptijd van 12 maanden , van 1 juli 2022 tot 1 juli
2023.
Er is een algemene structurele loonstijging afgesproken van 3,3% per 1 juli 2022.
Iedereen met een Fenzi-arbeidscontract verdient minimaal € 14,00 per uur.
Voor de inhuur van flexkrachten wordt de redenering gehanteerd: gelijk werk gelijk loon
Medewerkers die thuiswerken krijgen € 2,00 betaald per gewerkte thuiswerkdag met
terugwerkende kracht per 1 januari 2022.
De vergoeding voor BHV ers wordt verhoogd van € 200,00 per jaar naar € 225,00 per jaar
De AWVN werkgeversbijdrage regeling wordt voortgezet
De vakbondscontributie zal gedurende de looptijd van de cao fiscaal worden verrekend vanuit de
WKR.
De reiskostenvergoeding woon werk wordt omgezet van staffel naar rk per km en zal vanaf 1 juli
19 ct bedragen (tot een maximum van 30 km enkele reis). Daarnaast zal deze verhoogd worden
naar 21 cent per gereden kilometer voorzover dit fiscaal is toegestaan per 1 januari 2023.
De uitloop in de salarisschaal wordt op dit moment eenmalig uitbetaald aan het einde van ieder
kalenderjaar. De mogelijkheid wordt geboden om dit bedrag per maand te laten uitkeren.
Werkgever zal een inspanning blijven verrichten om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een werkervaringsplaats aan te bieden.

Verder zal in het periodiek Overleg worden besproken en teruggekoppeld:
• De bonus regeling die met de OR wordt afgestemd
• Stand van zaken functie( her) waardering
• Werknemers Tevredenheids Onderzoek en werkdrukbeleving
• Stand van zaken onderzoek naar kosten pensioengevend maken van uitloop in salarisschaal
• Evaluatie GP en RVU regeling
Aldus overeengekomen op 11 augustus 2022 te Maastricht,
namens Fenzi AGT Netherlands BV

namens FNV
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