
SAMEN ONDERWEG NAAR EEN NIEUWE CAO 
Vakbonden en werkgevers in de reisbranche zijn samen onderweg naar een mooie nieuwe 
en innovatieve cao. Om dit mogelijk te maken willen we in gesprek met medewerkers die in 
de reisbranche werkzaam zijn. Op deze manier kan de nieuwe cao het beste aansluiten bij 
de wensen van werknemers en bedrijven. 
 
Praat mee over je eigen cao! 
In een gesprek met 8 deelnemers gaan we praten over wat jij van belang vindt voor je eigen 
cao. Er worden per gesprek 4 deelnemers uitgenodigd door de vakbonden en 4 door de 
werkgevers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderwerpen als je eigen ontwikkeling, je 
arbeidstijden en je beloning. Je hoeft geen specifieke kennis of achtergrond te hebben om 
deel te nemen. Ook hoeven er geen besluiten genomen te worden. Kern van het gesprek is 
dat we straks aan de cao-tafel een heel goed beeld willen hebben van wat medewerkers en 
bedrijven belangrijk vinden om het werken in onze mooie branche optimaal te ondersteunen 
met een mooie en innovatie cao. 
 
Bijeenkomsten per cluster 
Er staan 6 bijeenkomsten gepland. Per bijeenkomsten staan een aantal disciplines of functie-
families centraal. Hieronder tref je een korte beschrijving van de functies die we per keer 
uitnodigen. Niet alle functies staan benoemd of zullen herkenbaar zijn. Het gaat erom in welk 
cluster van activiteiten jouw werk het beste past. 
 

• 23 januari: functies die te maken hebben met het bedienen van particuliere klanten in 
de retail omgeving. Je kunt bijvoorbeeld denken aan reisverkopers, medewerkers 
commerciële ondersteuning of vestigingsmanagers. 

 

• 29 januari: functies die zich begeven op het gebied van techniek, data, online 
werkzaamheden, IT etc. Hierbij kun je denken aan applicatiebeheerders, 
medewerkers Ecommerce of medewerkers yield. 

 

• 3 februari: functies die te maken hebben met business travel. Dit zijn functies die 
zich vooral richten op klanten in de zakelijke omgeving. Hierbij kun je denken aan 
functies als verkoper zakenreizen of reisverkoper B2B. 

 

• 11 februari: functies die vooral te maken hebben met de organisatie van meetings, 
events en reizen, zoals groepsreizen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan 
reisverkoper groepsreizen of reisleiders. 

 

• 18 februari: functies die voor te maken hebben met het telefonisch te woord staan en 
helpen van klanten. Hierbij kun je denken aan functies als medewerkers 
klantenservice maar bijvoorbeeld ook telefonische verkoop. 

 

• 28 februari: functies die vooral te maken hebben met ondersteuning van de primaire 
processen. Je kunt hierbij denken aan administratie, HR, finance of marketing. 

 
Hoe werkt het? 
Als je interesse hebt om deel te nemen kun je dit kenbaar maken bij je vakbond of bij de 
ANVR. Per bijeenkomst is er plek voor ca. 8 personen. De deelnemers ontvangen een 
uitnodiging met daarin de precieze locatie waar het gesprek zal plaatsvinden. 
 
De gesprekken staan allemaal gepland tussen 13:00 en 16:00 uur. Voor vakbondsleden 
geldt dat ze gebruik kunnen maken van het vakbondsverlof. Aanmelden voor de 
bijeenkomsten kan tot uiterlijk15 januari! 
 
We hopen je te mogen begroeten om mee te denken over onze nieuwe cao. 


