
CAOTRANS: inzicht in hoe de cao in uw bedrijf uitwerkt

Beste Erkende Verhuizer,

Tijdens de OEV regiobijeenkomsten 2017 kwam ook het onderwerp cao 

beroepsgoederenvervoer ter sprake. Enkele Erkende Verhuizers gaven aan dat zij een 

goede tool missen om te kunnen zien wat het effect van de cao is in hun bedrijf.

Eén van de Erkende Verhuizers heeft samen met zijn leverancier een tool ontwikkeld 

om het effect van de cao goed zichtbaar te maken. Hij biedt alle collega Erkende 

Verhuizers de mogelijkheid om deze tool ook te gaan gebruiken. Wij hebben inmiddels 

kennisgenomen van de tool en deze lijkt ons erg handig. Daarom informeren wij u 

hierover.

Het betreft een Windowsapplicatie waarmee u simpel de uren en reis- en onkosten van 

uw personeel kunt invoeren en volgens de cao kan laten berekenen. U heeft volledig 

inzicht in de tijdsbesteding van uw medewerkers (verlof/ATV/tijd voor tijd-uren) en 

kunt kiezen voor week- of maandverwerking. De kosten bedragen € 20 per maand per 

bedrijf.

Het is uiteraard helemaal aan uzelf om te bepalen of deze tool interessant voor u is 

(dit gaat dan verder buiten de OEV om). Hier kunt u een korte preview 

downloaden. Als u meer wilt weten over deze tool dan kunnen u contact opnemen 

met Robert Claessens van CAOTrans R&D, T: 06-53324718, E: rclaessens@caotrans.nl.

Goede zaken toegewenst.
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Met vriendelijke groet,

Organisatie voor Erkende Verhuizers

Martin Hobbel 

Voorzitter

Copyright © 2018 Organisatie voor Erkende Verhuizers, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u lid bent van de Organisatie voor Erkende Verhuizers.

Our mailing address is:
Organisatie voor Erkende Verhuizers

Bredewater 26
Zoetermeer, 2715 CA 

Netherlands
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