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Voorstellenbrief Cao Kappers
Geachte cao-delegatie,

Drachten
Hoofddorp

Vandaag starten de onderhandelingen voor een nieuw Kappers Cao en hier is onze
voorstellenbrief:
Allereerst willen wij de afspraken gemaakt bij vorige cao bespreken en in het bijzonder:
Gevolgen invoering loongebouw
(De afspraak was budgetneutraal, dat wil zeggen dat werknemers er niet op achteruit
zouden gaan. Werknemers die er als gevolg van de invoering van de nieuwe
functiebeschrijvingen en van het nieuwe loongebouw in salaris op achteruit zouden
gaan, ontvangen een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen het huidig
loon en het nieuwe cao-loon) Graag willen we de gevolgen van invoering bespreken.
pilot werktijden
Omdat deze regeling nog maar kort is uitgevoerd, stellen wij voor deze te continueren.
Hier zijn onze voorstellen:
1. Looptijd van 1 jaar.
2. Loonverhoging van 3,5% en daarnaast de overige in de cao genoemde bedragen,
vergoedingen en toeslagen te indexeren met 3,5%.
3. Het schrappen van de artikelen m.b.t. bol-korting (4.7) en dagen inleveren bij
ziekte (8.3).
4. Pensioen: Wij willen graag samen met werkgevers optrekken voor een betaalbare
en sociale pensioenregeling en willen graag afspraken maken hoe we gezamenlijk dit
gaan doen.
5. Het Internationale solidariteitsfonds van het brancheplatform kappers:
Afspraken behouden.
6. Scholing en opleidingen: Huidige afspraken m.b.t. individueel opleidingsbudget en
arbeidsmarktvoucher verlengen.
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Wij behouden ons het recht voor om vooraf dan wel tijdens de cao-onderhandelingen,
met nieuwe voorstellen te komen, voorstellen te wijzigen of voorstellen terug te
trekken.
Wij hopen, in het belang van de bedrijfstak, dat we snel tot afspraken kunnen komen
die gedragen kunnen worden door alle partijen en bij voorkeur tijdig ter AVV worden
aangeboden.
Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 98
E: w.kruithof@cnvvakmensen.nl

