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BOUW & INFRA 2021
WAT VIND JIJ BELANGRIJK?
De cao loopt eind dit jaar af en wij bereiden ons voor op nieuwe onderhandelingen. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen heeft
Corona ons allemaal overvallen. Belangrijke voorstellen konden daardoor niet worden behandeld en zijn blijven staan voor de
volgende cao ronde. Dat is nu. Hieronder vind je de hoofdpunten uit onze voorstellen. We horen graag hoe je denkt over deze voorstellen. Laat het ons weten via de enquête: fnv.nl/bouw2021.
LOON EN VERGOEDINGEN

HITTE

Tot nu toe is er tijdens corona volop doorgebouwd en naar ver-

De afgelopen zomer staat nog in het geheugen gegrift. In de

wachting blijft dat zo. Wij vinden een goede loonsverhoging

nieuwe cao willen we afspraken maken over maatregelen om

dan ook op zijn plaats. Onze looneis is dit jaar 5%. En dat geldt

zo lang mogelijk goed beschermd door te kunnen werken en

ook voor de vergoedingen.

willen we ook een temperatuur afspreken waarboven niet
meer gewerkt mag worden.

DOORBETALING SCHOOLDAG TIJDENS BBL
Als je werkend leert via de BBL-opleiding, dan krijg je in de

EN VERDER?

bouw je schooldag niet betaald! We willen in deze cao

We willen daarnaast voorstellen doen over kraanmachinisten,

afspreken dat de schooldag ook in de bouw wordt betaald.

werken met PUR, de PAGO, verkeersregelaars, BouwplaatsID
en uitzendkrachten. En meer. De voorstellen zijn terug te

UTA EN WERKDRUK

vinden via: fnv.nl/voorstellenbouw

De werkdruk is hoog in de bouw en dat geldt voor iedereen!
Het realiseren van een gezonde en aantrekkelijke sector

Volg ons via:

begint bij het verminderen van de werkdruk. Wij willen daarom

FNVBouw |

FNV_Bouwenwonen |

afspraken maken over de betaling van overwerk- en reistijd-

fnvbouwenenwonen

fnv.nl/bouw |

vergoeding voor UTA. Verder willen we vastleggen dat UTA,
net als bouwplaatspersoneel, maximaal 12 uur van huis is. De
vierdaagse werkweek kan eveneens helpen bij het verminderen

Speciaal voor UTA:
Kanik-fnv.nl |

building.thefuture |

UTA FNV Bouw

van de werkdruk. Thuiswerken kan daar ook een bijdrage aan
leveren.
UTA EN ZWAARWERK-REGELING

SAMEN STAAN WE STERK!

Er is in de vorige cao een zwaarwerk-regeling afgesproken

Hoe meer leden we hebben hoe meer we kunnen bereiken!

voor bouwplaatspersoneel. Onze inzet is om de toepassing van

Word lid van de FNV via fnv.nl/lidworden.
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deze regeling uit te breiden naar UTA personeel.

+

Eerder stoppen
met werken
regeling voor
UTA

OOK DAARVOOR BEN JE NOU FNV-LID! NOG GEEN LID GA DAN NAAR
FNV.NL/LIDWORDEN OF SCAN DE QR CODE

Aanpak
werkdruk

Afspraken om goed
beschermd te werken

Bouwen & Wonen

MEER INFORMATIE OP FNV.NL/WIJBOUWENNL

Doorbetaling schooldag
tijdens BBL

Lonen en
vergoedingen
stijgen met 5%
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