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Highlights cao Motorvoertuigen &
Tweewielerbedrijven 2014-2018
→→ De loonkostenstijging is gemiddeld 1,5 procent op jaarbasis;
→→ Vanaf 2017 geldt voor de meeste bedrijven een dagvenster
van 7.00 uur tot 20.00 uur;
→→ Op zaterdag kan er maximaal 8 uur werken worden ingeroosterd
(nu maximaal 6 uur) tegen een toeslag van 33%;
→→ Mogelijkheid vierdaagse werkweek;
→→ Eenmalige uitkering in 2016 van 300 euro;
→→ Eenmalige uitkering in 2017 van 300 euro, of twee vrije dagen of
1 dag en 150 euro (keuze is aan werkgever).

informeren.” Eckhardt spreekt geen voorkeur uit voor een coalitie. “Maar
we merken het direct als er een linkse coalitie aantreedt.”

Kraanmachinisten
En ook voor de vervolggesprekken met de bonden wil Eckhardt wel een
voorzetje geven. De volgende cao moet volgens hem behoorlijk anders
dan de huidige. “De technologische veranderingen gaan razendsnel.
De elektrische en zelfrijdende auto’s krijgen een grote impact op het aantal en type functies in het autobedrijf. Maar ook is bij een EV de onderhoudsbehoefte veel lager. Een technische helpdesk kan op afstand diagnosticeren en reparaties uitvoeren. Vallen deze functies straks nog onder
de cao, of juist niet? Daarnaast blijven we hameren op meer flexibiliteit.
Laat werknemer en werkgever samen bepalen hoe de werktijden zijn.”
Heel optimistisch over de flexibiliteit van de bonden is Eckhardt zoals
gezegd niet. “Bonden hebben moeite met het accepteren van verandering. Kijk naar de Rotterdamse haven, waar de organisatiegraad overigens
wel heel hoog is. Daar zie je dat kraanmachinisten langzaam maar zeker
overbodig worden. De vakbond eist nu dat een kraanmachinist de
komende zeven jaar een baangarantie moet krijgen. En – vergis je niet –
die verdienen goed. Bonden kijken simpelweg niet naar hoe de toekomst
in te vullen, maar zijn vooral bezig het oude te beschermen. Dat maakt

technisch personeel is enorm.”
Bij Profile is de onderhoudsomzet
ook niet meer dan 10 procent van
het totaal, zegt Prent. “Er mag toch
niet van onze vestigingen verwacht
worden dat ze twee cao’s hanteren?
Ik neem aan dat de bakker die
frikandelbroodjes gaat verkopen
zich ook niet bij de vlees-cao aansluit. Natuurlijk hebben we ook
vestigingen die veel onderhoud
doen, maar die zijn dan ook lid van
de Bovag in plaats van de Vaco.
Daar hebben we er tientallen van.” Post ziet het probleem
ook niet. “Kwik-Fit is hoofdzakelijk een bandenbedrijf dat
een klein puntje van de onderhoudsmarkt meepakt.
Daardoor valt Kwik-Fit gewoon onder de banden cao.”

A lean, mean
banking
machine
Sinds 2011 zijn alleen al in Nederland zo’n 40 duizend bank
employees weggedigitaliseerd. En nu investeren de banken niet
langer in mensen of stenen, maar in fintech, een jeukwoord voor
bancaire IT. Een technologie die banken in staat stelt om razend
snel en superefficiënt de meest complexe kredietaanvragen te
beoordelen. Net als centralisatie en kostenverlaging broodnodig
om als bank te kunnen overleven. Dat is duidelijk geworden na
de strenge regelgeving die alle overheden hebben ingevoerd, als
wisselgeld voor de miljardensteun aan banken in de crisis.
De zakelijke klant die op eigen kracht de economische malaise
heeft overleefd, wacht een nachtmerrie als hij met een perfect
onderbouwde kredietaanvraag bij zijn huisbankier aanklopt. Van
enige besluitvaardigheid geen spoor meer. Zijn ervaren account
manager zakelijke markt is vertrokken en zijn jeugdige opvolger
laat de oren volledig hangen naar de regeltjes van zijn hoofd
kantoor. Zelfs het regiokantoor kan niets meer voor hem doen.
Alle kredietaanvragen gaan volledig gedigitaliseerd het systeem
in richting Centrale Kredietbeoordeling Commissie. Als álle ver
plichte velden correct, volledig en binnen de vereiste ratio’s zijn
ingevuld, heeft de klant snel uitsluitsel. En anders is het jam
mer voor die entrepreneur in de besmette
automotive branche - althans, in de ogen
van de banken. Want de schoen wringt
enorm door een samenloop van omstan
digheden: de bank is uitsluitend bezig zich
zelf opnieuw uit te vinden, de beslissings
bevoegdheid is gecentraliseerd en het
lokale management is doodsbang voor
ontslag en te trots om dat allemaal aan
de klant uit te leggen. Inmiddels kan die
klant er geen touw meer aan vastknopen.
Die ziet alleen maar reclamespotjes op tv
van hulpvaardige bankiers die hun zaakjes
sneller dan het geluid regelen. Als er zo’n grote discrepantie is
tussen reclame en werkelijkheid, loert er gevaar. Straks hebben
de banken al hun strategische doelstellingen gehaald, maar
tegelijkertijd zijn hun eigen credits in rook opgegaan. Terwijl een
professionele implementatie van zo’n strategie met behoud van
je goede imago en het vertrouwen van je klanten juist cruciaal is.
En daar slaan de heren bankiers de plank volledig mis - ze heb
ben het veel te druk met zichzelf. Nu moeten de captives van
de autoproducenten snel lucht geven aan hun klanten voor de
toekomst.
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‘Bankiers
hebben het
te druk met
zichzelf.’
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