nieuws

Nieuwe cao
drogisterijbranche
Werkgevers en vakbond CNV Dienstenbond hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe
cao met een looptijd van één jaar. Tijdens de looptijd worden op twee momenten de lonen met
in totaal 2% verhoogd. Betrokken par tijen zijn positief over het bereikte resultaat, ook omdat dit
akkoord tot stand is gekomen in een tijd waarin het lastig blijkt om cao’s af te spreken.
te kst e n b e e l d

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in de nieuwe cao zijn:
�	
Een looptijd van 1 jaar van 1 februari 2015 tot 1 februari 2016.
�	
De feitelijke lonen en schaallonen worden verhoogd met:
- 1,25% per 1 april 2015 (periodeloners per 23 maart 2015);
- 0,75 % per 1 januari 2016 (periodeloners per 28 december
2015).
�	
Het artikel over de pensioengerechtigde leeftijd zal aangepast
worden zodat de arbeidsovereenkomst eindigt op de datum
waarop recht op AOW ontstaat.
�	
Verder is afgesproken dat de opzegtermijn, die in de cao is
opgenomen voor ontslag bij opheffing of herstructurering bedrijf,
wordt aangepast aan de standaard wettelijke termijnen.
Zelfstandigen zullen ter compensatie hiervan afspraken maken in
de Stichting DID om een compensatie voor de medewerkers te
geven voor het inkorten van de opzegtermijnen.
�	
Werkgevers en werknemers zullen gezamenlijk de cao gaan
moderniseren en daarbij tevens overleg voeren over de uitwerking
van de afspraken rond het derde WW-jaar conform het Sociaal
Akkoord 2013 en het in dit kader uitgebrachte SER advies.
Gesprekken worden opgestart zodra het proces van algemeen
verbindend verklaring is afgerond en de cao-tekst voor de achterban
gereed is gekomen.
Voor een compleet overzicht van het cao-akkoord en de loonschalen
kunt u terecht op www.drogistensite.nl bij arbeidszaken – cao. Deze
zomer komt er een digitaal cao-boekje beschikbaar. Hou de website
in de gaten voor meer informatie.
Heeft u vragen over de cao? Neemt u dan
contact met het secretariaat Sociale
Commissie, Daniëlle van der Zon, telefoon
0346-584200.
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De nieuwe advieskaarten:
heeft u ze al in huis?
De nieuwe kaarten sluiten nog beter aan bij de praktijk. U ziet welke
WASA-vragen van belang zijn en waar nodig is er een eerste keus en
een tweede keus zelfzorgmiddelen opgenomen in het advies. Er zijn
nieuwe advieskaarten toegevoegd en er zijn advieskaarten geschrapt
waar geen zelfzorggeneesmiddelen in voorkomen
Op de winkelvloer nemen de nieuwe advieskaarten de plek in van de map
zelfzorgstandaarden en advieskaarten. De map met zelfzorgstandaarden
hoeft dus niet meer op de vloer aanwezig te zijn in de winkel. De
advieskaarten zijn gebundeld met een ring, waardoor ze makkelijk op te
hangen zijn, bijvoorbeeld onder de toonbanken. Bij een update kunt u op die
manier ook makkelijk een kaart vervangen door een nieuwe.
Lees de Zelfzorg Info!
Elk onderwerp van de nieuwe advieskaarten zal de komende maanden
uitgebreid besproken worden in de digitale nieuwsbrief Zelfzorg Info.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet? Aanmelden kan via de button rechts
op de homepage van www.drogistensite.nl
Bestellen
De nieuwe advieskaarten zijn vanaf nu te bestellen via www.drogistensite.nl
bij Producten & diensten. Drogisterijen aangesloten bij Kruidvat en Etos
krijgen ze via het hoofdkantoor en hoeven ze niet los te bestellen.
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