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Cao Contractcatering 
2015-2016  

De Cao-partijen Veneca, FNV Catering, CNV vakmensen en de Unie heb-

ben een nieuwe Cao voor de Contractcatering afgesloten. 

Onder andere zijn de volgende punten afgesproken: 

 Deze Cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016. 

 1 juli 2015 worden de lonen met 0,5% verhoogd en op 1 januari 

2016 met 1%. 

 De premie FBA (Fonds Bevordering Arbeidsverhouding) wordt met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 voor het   kalenderjaar 

2015 op 0% gezet. Ingehouden premie wordt verrekend. Per 1 ja-

nuari 2016 zal deze premie weer ingehouden worden. (0,22% voor 

de werknemer) 

 De premie FBS (Fonds Bevordering Sociale verhouding) zal met  

ingang van 1 januari 2015 verlaagd worden van 0,35% naar 0,15%. 

De teveel ingehouden premie wordt verrekend. 

 De ingang van ADV dagen voor oudere medewerkers gaat in op 57 

jarige leeftijd. (voorheen was dit 55 jaar) Werknemers die op 1  

januari 2016 al gebruik maken van de “oude” regeling behouden 

hun rechten.  

 Vanaf volgende maand 
COLLEGA IN DE SCHIJNWERPERS! 

Iedere maand  zal een collega zich voorstellen, waar ken jij ze 

van, wat ze doen de hele dag op het werk en een blik in hun 

persoonlijke leven. 

 

HANZE HOGESCHOOL GRONINGEN 

JIJ MAAKT HET VERSCHIL 

Of je het nu gelooft of niet, zo is het of misschien beter om te zeggen jij kunt het verschil maken, door op de juiste manier te handelen/
werken ben jij als collega een hele belangrijke schakel in een gezond  bedrijf. Bedenk dat we het samen moeten doen! 

 

Heb je er wel eens over nagedacht hoe vaak je een compliment krijgt?  Wat doet een compliment met je? Hoor je de complimenten wel 
die je zelf krijgt? En hoe vaak geef je zelf een compliment?  

Door een compliment te geven laat je merken aandacht te hebben voor de  

Ander en dat je betrokken bent bij wat hij of zij doet. 

 

Het ABC van complimenten geven: 

Accuraat: de feiten kloppen, de ander heeft het zelf gedaan. 

Betrouwbaar: het is geloofwaardig en oprecht wat je zegt. 

Constructief: de ander heeft er wat aan, het is belangrijk voor hem of haar. 

FIJNE ZOMER 
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