
  
 

 

Beste collega,  
 
Ik ben er weer, het kaderlid bij Kiwa van de vakbond CNV. Namens CNV heb ik nieuws voor jullie over 
de voortgang van de cao-onderhandelingen. 
 
Maar ik wil jullie allereerste bedanken. Dankjewel! 
Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de vakbond CNV om de onderwerpen op 
basis van urgentie te rangschikken door drie punten te verdelen over drie verschillende 
onderwerpen, in te zetten op twee onderwerpen of alles op één onderwerp dat jij belangrijk vindt. 
121 Kiwa-medewerkers hebben de scorelijst voor de CAO onderhandeling 2023 ingevuld en de drie 
punten verdeeld. Gesterkt door dit grote aantal reacties zijn de vakbonden CNV en de FNV met de 
werkgever in gesprek gegaan. 
 
De belangrijkste punten op een rij 
- Structurele loonsverhoging 
- Verhoging van een aantal vergoedingen, zoals mobiliteitsvergoeding woon-werkverkeer en 

thuiswerkvergoeding. 
- Meer verlofdagen 
 
Tijdens de eerste onderhandelingsdag, 10 november jl., hebben onze werkgever en vakbonden hun 
wederzijdse voorstellen aan elkaar toegelicht. Op 21 november 2022 hebben KIWA en vakbonden 
voor de tweede maal overleg gevoerd over een nieuwe cao voor KIWA en zijn deze voorstellen 
intensief inhoudelijk besproken.  
 
Gezamenlijke conclusie van partijen was/is dat het – gelet op de bijzondere tijden waarin wij 
verkeren - nog steeds in het belang is van zowel KIWA als de medewerkers dat er snel duidelijkheid 
komt over een nieuwe cao. Maar snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid; een aantal 
onderwerpen verdient nadere inhoudelijke afstemming en gezamenlijk overleg.  
Volgende week zullen de onderhandelingen worden voorgezet. Het streven van partijen is dan 
substantiële stappen te maken. Wordt vervolgd!  
 
Jouw stem kan straks doorslaggevend zijn 
Tot slot wil ik jou laten weten hoe belangrijk jouw stem is. Elke stem telt. En hoe meer leden een 
vakbond heeft, hoe sterker zij staan tijdens de onderhandelingen. Met betere afspraken over loon en 
secundaire arbeidsvoorwaarden voor onze sector als gevolg. Sluit je daarom vandaag nog aan en 
praat mee over de uitkomsten van deze onderhandelingen voor de nieuwe cao in 2023. Samen staan 
we sterker!  
Nog geen lid? Maak dan gebruik van de eenmalige werkgeversbijdrage voor 2022 van € 100,- om lid 
te worden van CNV! Wil je lid worden, dan kun jij je opgeven via deze link . Mocht het daarmee niet 
lukken dan mag je mij of CNV bestuurder Aynur Polat daarvoor benaderen via a.polat@cnv.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Arie Kooiman  
Kaderlid CNV bij Kiwa  
 

https://www.cnvconnectief.nl/sluit-je-aan/een-betere-toekomst-voor-jou-%C3%A9n-een-ander/
mailto:a.polat@cnv.nl

