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Inzet De Unie cao Drankenhandel 

  
 
Geachte mijnheer Pelser, 
 
De Unie zet zich in voor de vernieuwing van de cao Dranken en doet u de volgende inzet voor een 
nieuwe cao. Per thema geven wij aan welke voorstellen wij doen en welk doel wij daarbij beogen. 
Deze inzet is tot stand gekomen met de Perspectiefnota 2019 en een uitvraag bij de Unieleden. 
 
Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen  

• De Unie vraagt 4% per jaar structurele loonsverhoging per jaar over de schaalbedragen en de 
daadwerkelijk betaalde salarissen per 1 januari 2019.  

• De looptijd van de cao wordt bepaald aan de hand van het te bereiken resultaat. 

• Er vindt compensatie plaats voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 voor 
zover dit niet reeds is betaald door werkgevers. 

• Waarderen van medewerkers is meer dan ze belonen. Waarderende instrumenten zoals de 
‘pluim’ en een teamuitje worden toegepast naast de reguliere beloning in salaris.  

• Uitvoering geven via de branche cao aan de nationale regeling omtrent de reparatie van het 
3e WW-jaar voor zover deze nog niet in de sector van kracht is.  

• Medewerkers krijgen in het 2e ziektejaar een aanvulling van het maandinkomen tot 100% 
indien de medewerker voldoet aan de re-integratieverplichtingen. 

• De Unie stelt een campagne voor rondom het thema ‘trots op het werk’ mede ter promotie 
van de beroepen en de sector mede in het licht van de krapper wordende arbeidsmarkt.  

• Iedere organisatie heeft (bij wet) een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon krijgt in de 
cao de zelfde status/bescherming als een lid van de medezeggenschap.   

• De Unie stelt voor om jaarlijks een overleg te hebben met de werkgeversverenigingen over 
ethische thema’s binnen de sector en de bevordering van de ethiek op de werkvloer.  

Beoogd doel: Medewerkers hebben een inkomensgroei en voelen zich gewaardeerd. Dit versterkt het 
ambassadeurschap voor hun beroep, bedrijf en branche. 
 
Inzetbaarheid 

• Iedere medewerker ontwikkelt samen met de leidinggevende en/of ontwikkelcoach een 
ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan kan bijvoorbeeld gaan over taalbevordering, de eigen 
competenties en toekomstpotentieel. Werkgevers geven iedere medewerker inzicht in de 
eigen arbeidsmarktwaarde, de arbeidsmarkt en financiële toekomst. De werkgevers in de 
sector stimuleren het ontwikkelplan door extra middelen (tijd en geld) beschikbaar te stellen 
als het ontwikkelplan er is én wordt gebruikt.  

• De tijd die de medewerker privé inzet op niet vakgebonden opleidingen uit het ontwikkelplan 
worden door werkgevers in tijd verdubbeld en/of in een vorm van waardering beloond. 

• Er komt een (digitaal) loket en op de grotere locaties een EHBO’er (Eerste Hulp Bij 
Ontwikkeling) waar de medewerker terecht kan bij vragen over ontwikkeling en inzetbaarheid.  

Beoogde doel: een leercultuur waarin medewerkers tijd en waardering krijgen voor de ontwikkeling 
van persoonlijk meesterschap en het ondernemen met hun talenten. 
 
 



Balans werk/privé en werkdruk 

• De Unie stelt voor om minimaal 10 dagen betaald partnerverlof op te nemen in de cao. 

• De werkgevers worden erkend mantelzorgvriendelijke organisaties en dragen dit in- en extern 
ook uit. Werkgevers geven betaald verlof voor het verrichten van mantelzorg dan wel een 
vergoeding om dit te laten verrichten door een door de medewerker geselecteerde 
mantelzorgorganisatie. 

• Om een goede prestatie te (blijven) leveren is er voldoende vrij tijd nodig om op te laden. Dit 
moet herkenbare vrije tijd kunnen zijn zonder werk, telefoon/email. De medewerker en 
manager maken hier afspraken over in ‘het goede gesprek’.   

• De Unie wil afspraken maken over tijd-/plaats(on)gebonden werken (zelfroosteren).  

• Invoering van de zogenaamde 80-90-100 regeling, waarbij je gedurende een afgebakende 
periode 80% gaat werken tegen 90% loon en tegen 100% pensioenopbouw.  

• Werkgevers houden een jaarlijks werkdrukonderzoek en bieden individuele medewerkers de 
gelegenheid om een individueel werkdrukonderzoek aan te vragen bij de arbodienst.  

• Werkgevers bespreken de werkdruk en het ziekteverzuim met hun personeel en 
personeelsvertegenwoordiging en de activiteiten om de werkdruk en het verzuim te verlagen. 

Beoogde doel: medewerkers zijn beter in staat de balans in hun werk en privé te bepalen door (meer) 
regelruimte te geven en de hoge kosten van uitval te verlagen. 
 
Vakorganisaties 

• De werkgevers (h)erkennen het belang van collectieve en individuele belangenbehartiging in  
het werk van vakorganisaties en (onder)steunen initiatieven voor draagvlak en ledenwerving. 

• Bestaande leden kunnen hun vakbondscontributie, al dan niet via de werkkostenregeling, 
volledig (fiscaal) declareren.   

• Vakorganisaties kunnen hun dienstenverlening, waaronder inzetbaarheid, mobiliteit, juridisch 
& financieel advies en loopbaanontwikkeling aan leden en niet-leden in de branche leveren. 

• Werkgevers stellen een bedrag beschikbaar voor een MVO-doel. De Unie zet dit bedrag in 
voor de werkzaamheden van de stichting Persoonlijk & Betrokken. 

• Werkgevers hebben belang bij het collectief organiseren van hun arbeidsvoorwaarden en 
betalen daarom voor het geleverde werk van de vakorganisaties. 

Beoogde doel: De Unie in staat stellen de belangen van haar (potentiële) leden te behartigen.  
 
Deze thema’s en uitgangspunten zijn niet limitatief. De Unie kan nog aanvullingen doen en/of 
wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Unie 
 
Emanuel Geurts  
Sr. Belangenbehartiger 


