
 
 

  

Principeakkoord CAO 2018 Stichting Fokus Exploitatie 
 
 
Stichting Fokus Exploitatie en FNV en CNV hebben overleg gevoerd om tot een nieuwe cao 
te komen. Tot tevredenheid van cao-partijen heeft dit constructieve overleg geleid tot een 
principeakkoord voor een cao met een looptijd van 12 maanden. FNV en CNV gaan dit 
principeakkoord positief aan hun leden voorleggen.   
    
 
Het principeakkoord ziet er als volgt uit: 
 

- Preambule 
De volgende preambule wordt in de CAO opgenomen:  
“Fokus blijft in 2018 en de komende jaren werk maken van duurzame 
inzetbaarheid. De ambitie van Fokus hierin is dat medewerkers vitaal, competent, 
gemotiveerd en met plezier werken gedurende hun hele loopbaan, zowel binnen 
als buiten Fokus.   
Duurzame inzetbaarheid is gericht op alle medewerkers c.q. leeftijdsgroepen 
binnen Fokus (preventief), en reikt dus verder dan het huidige beleid dat alleen 
gericht is op de ouder wordende medewerkers met een sterke nadruk op (meer) 
vrije tijd (‘curatief’). Duurzame inzetbaarheid, nu vastgelegd in de cao, dient te 
worden verankerd in de organisatie. Werkgever en werknemers dragen vanuit hun 
eigen mogelijkheden bij aan vergroting en verbetering van duurzame 
inzetbaarheid. 

  
Fokus streeft ernaar contracten met een volwaardige arbeidsduur aan te bieden. 
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is daarbij het uitgangspunt, na 
afronding van de hiervoor noodzakelijke opleiding(en). 

 
In navolging van het Herontwerp waarbij, als gevolg van zelforganisatie, 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd, is het 
van belang om regelingen zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. Ook 
duidelijk in de zin van ‘voor één uitleg vatbaar’. Daarnaast wil Fokus zo weinig 
mogelijk onderscheid maken tussen functiegroepen. Indien wel onderscheid wordt 
gemaakt tussen functiegroepen dient dit uitlegbaar te zijn (rechtvaardig). 
Belangrijke uitgangspunten voor Fokus zijn dat zij streeft naar een cultuur die 
eenvoudig, eenduidig en rechtvaardig is. Die cultuur moet ook weerspiegeld 
worden in de inhoud en teksten van de cao.  
CAO-partijen werken samen om deze uitgangspunten de komende jaren in de cao 
te realiseren, zowel inhoudelijk als tekstueel.”   

 
- Looptijd 

De looptijd van de CAO is 1 jaar, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2018.  
 

- Structurele salarisverhoging 
Per 1 januari 2018 wordt het tabelsalaris structureel verhoogd met 2,8%. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

- Regeling Duurzame Inzetbaarheid (DI) 
In de CAO wordt een regeling Duurzame Inzetbaarheid (DI) opgenomen met de 
volgende kenmerken: 

o Voor nieuwe werknemers die op of na 1 januari 2018 in dienst komen, 
geldt dat:  

� de 29 bovenwettelijke vakantie-uren van artikel 16 lid 2 sub a en 
de leeftijdsuren van artikel 17 lid 1 sub a en c komen te 
vervallen.  

� daarvoor in de plaats een regeling DI-uren komt (op jaarbasis): 
• 40 (29 + extra 11) DI-uren  
• werknemers die 4 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten 

ontvangen 90 (29 + 11 + extra 50) DI-uren (i.g.v. 
minimaal 5 jaar in dienst) 

o Voor werknemers die op 31 december 2017 reeds in dienst waren, geldt 
dat zij éénmalig (voor de resterende periode van hun dienstverband bij 
Fokus) de keuze hebben uit één van de onderstaande regelingen: 

� of behoud van de 29 bovenwettelijke vakantie-uren van artikel 
16 lid 2 sub a en de regeling zoals vastgelegd in artikel 17 
(leeftijdsbewust personeelsbeleid); 

� of overgaan op de regeling DI-uren (op jaarbasis): 
• 40 (29 + extra 11) uren  
• werknemers die 4 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten 

ontvangen 90 (29 + 11 + extra 50) DI-uren (i.g.v. 
minimaal 5 jaar in dienst) 

Werknemers dienen deze keuze uiterlijk 3 maanden na publicatie van de 
cao 2018 kenbaar te hebben gemaakt  

 
Alle bovengenoemde genoemde DI-uren worden op jaarbasis toegekend en zijn 
gebaseerd op een voltijd dienstverband en worden naar rato van het 
dienstverband toegekend. 
 
DI-uren kunnen naar eigen inzicht en wensen van de werknemer worden ingezet, 
met dien verstande dat de werknemer binnen een redelijke termijn hierover 
overleg pleegt met zijn of haar leidinggevende.  
        

- Generatiepact 
In 2018 komen partijen een pilot overeen teneinde een Generatiepact in te voeren 
waarbij werknemers 4 jaar voor hun AOW-leeftijd gebruik kunnen maken van een 
regeling waarbij 80% van de huidige arbeidsduur wordt gewerkt tegen 90% van 
het oorspronkelijke salaris en Fokus 100% pensioenopbouw doorbetaalt.  
De regeling is tijdelijk en staat alleen open voor werknemers die op een nog nader 
te bepalen datum tot de doelgroep behoren en in een periode van 3 maanden 
aangeven deel te willen nemen aan de pilot en geldt alleen voor werknemers die 
op dat moment minimaal 5 jaar in dienst zijn en na deelname aan de regeling 
gemiddeld 18 uur of meer per week werken.  
De structureel vrijgekomen uren worden ingezet door het aanstellen van nieuwe 
werknemers en/of de arbeidsduur van huidige werknemers op te hogen. Partijen 
evalueren de pilot voordat de regeling wordt verlengd of definitief wordt ingevoerd. 
De evaluatiecriteria worden vooraf gezamenlijk vastgesteld. 



 
 

  

Bij werknemers die deelnemen aan het Generatiepact vervalt het recht op de extra 
leeftijdsuren conform artikel 17 lid 1 sub a en c van de CAO. 
De generatieregeling wordt in een separaat document vastgelegd door cao-
partijen. 
 

- Nachtdiensten 
Ingaande 1 januari 2018 wordt in de CAO opgenomen dat werknemers die 58 jaar 
of ouder zijn niet meer verplicht kunnen worden om nachtdiensten te draaien. Als 
er geen nachtdiensten worden gedraaid is de consequentie dat werknemer voor 
die (niet gedraaide) nachtdienst ook geen recht kan doen gelden op de 
onderliggende toeslag inconveniënte uren. 
 

- Faciliteren bedrijfsfitness/sporten 
Met ingang van 1 januari 2018 faciliteert Fokus bedrijfsfitness/sporten voor 
werknemers, mits en voor zover deze regeling past binnen de resterende fiscale 
ruimte van de WKR. De interne regeling wordt nog nader uitgewerkt. 
 

- PMO (artikel 17 lid 3) 
Artikel 17 lid 3 wordt verwijderd uit de CAO. Het (recht op een) PMO wordt uiterlijk 
1 juni 2018 vastgelegd in het Arbobeleid. Tevens hebben partijen afgesproken dat 
per 1 januari 2018 het recht op een PMO wordt ontkoppeld van de leeftijdsgrens 
van 40 jaar of ouder en de arbeidsgerelateerde klachten zoals die nu nog geldt.  
 

- Verzekeringsportaal 
Fokus richt een verzekeringsportaal ten behoeve van werknemers. In dit portaal 
bieden 4 verzekeraars (VGZ, Menzis, DSW en Zilveren Kruis) hun 
ziektekostenverzekering aan. Werknemer kan ervoor kiezen om aan één van deze 
verzekeringen deel te nemen. De partner kan tevens deelnemen. Als werknemer 
deelneemt aan één van deze 4 aanvullende verzekeringen, dan draagt Fokus (ten 
behoeve van de werknemer) bij middels een maandelijkse bijdrage van € 13,99.  
     

- Mantelzorg 
In de CAO wordt opgenomen dat werknemer in gesprek kan gaan met zijn 
leidinggevende om in geval van mantelzorg afspraken te maken over o.a.: 

o Inroostering; 
o Contracturen; 
o Onbetaald verlof; 
o Betaald verlof: mantelzorg van meer dan 8 uur per week die langer dan 3 

maanden voortduurt, zal opgenomen worden in artikel 12 lid 2 sub f. 
De verzekeraars die deelnemen aan het verzekeringsportaal bieden in hun 
ziektekostenverzekeringen ook faciliteiten aan betreffende mantelzorg.    
   

- Onbetaald verlof (artikel 14 van de CAO) 
In artikel 14 lid 1 wordt het recht op onbetaald verlof van eenmaal maximaal 1 
maand per 3 jaar zodanig aangepast dat werknemer en leidinggevende hierover 
(individuele) afspraken kunnen maken. In lid 3 wordt bepaald dat ongeacht de 
termijn die werknemer en leidinggevende overeenkomen, Fokus tot maximaal 1 
maand het werkgeversdeel van de pensioenpremie voor haar rekening neemt.  
 
 



 
 

  

 
 

- Onkostenvergoedingen en diversen (bijlage II van de CAO) 
Partijen zijn met betrekking tot de ambulantenstatus, reistijd, reiskosten, 
dienstreizen, thuiswerken en telefoon een nieuwe regeling overeengekomen die in 
de plaats komt van de huidige bijlage II van de CAO.  
 
De voorgestelde regeling m.b.t. reistijd, reiskosten woon-werkverkeer, 
dienstreizen, thuiswerken en telefoon ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

o Reistijd 
� woon-werkverkeer (het reizen tussen het woonadres en de 

standplaats) is eigen tijd (tenzij dit anders in deze cao is 
overeengekomen, zoals in artikel 10 lid 5 sub c). 

� als in opdracht van Fokus of op verzoek van werknemer en 
Fokus stemt in, (ook) op een andere Fokus-locatie/-project wordt 
gewerkt, dan geldt het reguliere woon-werkverkeer als eigen tijd 
en wordt het meerdere aan (extra) reistijd in tijd/geld (conform 
het gestelde in artikel 7 lid 6 sub b of inbrengen in MKS conform 
artikel 21 lid 2 sub a2) gecompenseerd.  

• als op een dag meerdere Fokus-projecten worden 
aangedaan dan geldt de reistijd tussen deze projecten 
als werktijd. 

o Reiskosten woon-werkverkeer: 
� vergoeding o.b.v. openbaar vervoer 1e/2e klas (afhankelijk of er 

tijdens de rit werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd; 
abonnement/los kaartje o.b.v. frequentie); 

� of in geval van gebruik eigen auto de vergoeding € 0,19 per 
werkelijk gereden kilometer;  

� de maximering van het aantal kilometers enkele reis wordt van 
20 kilometer verhoogd naar 25 kilometer; 

� als in opdracht van Fokus of op verzoek van werknemer en 
Fokus stemt in, (ook) op een andere Fokus-locatie/-project wordt 
gewerkt, dan geldt ook de vergoeding o.b.v. de werkelijke 
kilometers en bedraagt de vergoeding 0,19 per werkelijk 
gereden kilometer (geen maximering). 

o Dienstreis: 
� als in opdracht van Fokus of op verzoek van werknemer en 

Fokus stemt in, een dienstreis wordt gemaakt (niet zijnde naar 
een Fokus-locatie of een Fokusproject), dan geldt:  

� vergoeding o.b.v. openbaar vervoer 1e/2e klas (afhankelijk of er 
tijdens de rit werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd; 
abonnement/los kaartje o.b.v. frequentie); 

� indien noodzakelijk en dus met toestemming van Fokus met de 
eigen auto moet worden gereisd, bedraagt de vergoeding € 0,28 
per werkelijk gereden kilometer; 

� de vergoedingen voor verblijfkosten blijft conform bijlage II 
artikel 3 lid 1. 

o Thuiswerken (bijlage II artikel 1). Regeling afschaffen, nieuwe regeling: 
� doelgroepenbeleid formuleren (a.d.h.v. functies; volgt nog);  
� in overleg tussen werknemer en leidinggevende, leidinggevende 

dient in te stemmen; 
� in geval werknemer en leidinggevende er niet gezamenlijk 

uitkomen, kan men terecht bij de naast hogere leidinggevende;  
� laptop wordt ter beschikking gesteld door Fokus; 
� mobiele telefoon wordt ter beschikking gesteld door Fokus. 

 
 



 
 

  

 
 
 

o Telefoon (bijlage II artikel 2). Regeling afschaffen, nieuwe regeling: 
� doelgroepenbeleid formuleren (a.d.h.v. functies; volgt nog);  
� in overleg tussen werknemer en leidinggevende, leidinggevende 

dient in te stemmen; 
� mobiele telefoon wordt ter beschikking gesteld door Fokus; 
� abonnement wordt door en voor rekening van Fokus afgesloten; 
� in geval van buitensporige telefoonkosten als gevolg van 

privégebruik kan Fokus hierover in overleg treden met de 
medewerker. 

  
- Vakantie (artikel 16) 

Artikel 16 lid 5 waarin de afschrijving van vakantie-uren is geregeld, wordt 
vereenvoudigd (waarbij de intentie van dit artikel onveranderd blijft).    
Van belang is dat er een uniforme berekeningswijze van afschrijving van vakantie-
uren tot stand komt die op alle contracten binnen Fokus toegepast kan worden  
Overeengekomen is dat artikel 16 lid 6 (niet tijdig opgenomen vakantie-uren) wordt 
verwijderd uit de CAO.  
 

- Studieregeling (bijlage III van de CAO) 
In artikel 2 lid1 sub a en b van de regeling zal het onderscheid (“in opdracht van 
Fokus” en “in het belang van Fokus”) tussen beide subleden duidelijker worden 
weergegeven en omschreven (uitgangspunt is eenzelfde materiële uitwerking van 
de regeling). 
Tevens zal in artikel 2 lid b en c beter worden omschreven wat wordt bedoeld met 
“geen positief resultaat”. Het gaat om het niet behalen van de studie, omdat de 
werknemer tijdens de studie zonder aanwijsbare reden stopt met deze.  
 

- Salarisschalen 
Partijen zijn overeengekomen om de salarisschalen I, II en III te verwijderen uit de 
CAO. 
Tevens is afgesproken dat in artikel 2 sub e in bijlage I van de CAO dat een ADL-
assistent na 1 jaar en onder voorwaarde van het met goed gevolg afronden van de 
interne opleiding 3 in plaats van 2 periodieken ontvangt.  
 

- Gebroken diensten (artikel 1) 
In artikel 1 van de CAO wordt de definitie van gebroken dienst als volgt 
aangepast: “dienst binnen welke de werktijd wordt onderbroken gedurende ten 
minste 1 uur en ten hoogste 4 uren”. 
 

- Verlof voor persoonlijke omstandigheden (artikel 12) 
In artikel 12 lid 2 sub b wordt toegevoegd: “huisgenoten (als bedoeld in artikel 5:1 
lid 1 sub f van de Wet arbeid en zorg, van anderen waarmee de werknemer een 
sociale relatie heeft (zoals bedoeld in artikel 5:1 lid 2 sub g van de Wet arbeid en 
zorg)” toegevoegd.   
 

- BHV-training 
Werknemers die graag een BHV-training willen volgen, worden hiertoe in staat 
gesteld op basis van de door Fokus gehanteerde uitvoeringsregeling. 
 



 
 

  

- Vakbondsfaciliteiten (artikel 28) 
Fokus is bereid om artikel 28 van de CAO uit te breiden dat er op jaarbasis 
maximaal 4 bijeenkomsten voor kaderleden onder werktijd plaats kunnen vinden. 
Het gaat daarbij om bijeenkomsten direct gerelateerd aan rechtspositionele zaken 
bij Fokus (zoals afstemming voorafgaand of gedurende het cao-proces). 
 

- Verwerken afspraken in cao-tekst 
Gezien de aard van een aantal van de gemaakte afspraken, zoals o.a. DI-regeling, 
onkostenvergoedingen en diversen, vakantie en studieregeling, zullen cao-partijen 
specifieke aandacht besteden aan hoe deze afspraken worden verwerkt in de 
uiteindelijke cao-tekst.     
 

- Protocolafspraken (bijlage VIII) 
o Jaarurensystematiek en flexibiliteit: actualiseren. Over het onderwerp 

“Feestdagen in het weekend” hebben partijen afgesproken om deze te 
koppelen aan JUS, dit wordt toegevoegd aan de protocolafspraak. 

o Ontzie- en leeftijdsgebonden maatregelen: verwijderen. 
o 3e WW-jaar en Wachtgeldregeling: de beide protocolafspraken worden 

geactualiseerd en blijven gehandhaafd. 
o Functiewaardering (ORBA): de evaluatie van de teamtaken, die een 

wezenlijk onderdeel uitmaken van het functieprofiel van ADL-assistent, 
moet nog plaatsvinden (2018). Als er voldoende duidelijkheid is over de 
teamtaken zal de functiebeschrijving, indien daartoe aanleiding is, 
geactualiseerd en gewaardeerd worden en zal het afgesproken proces 
worden vervolgd. 

o Mantelzorg: verwijderen, nieuwe afspraak tussen partijen wordt 
opgenomen in de cao. 

o Vitaliteit: verwijderen, partijen hebben op onderdelen nieuwe afspraken 
gemaakt en continue aandacht voor DI is verankerd in de pre-ambule 

o ORT: verwijderen. 
o Flexpool 

In het protocol wordt de volgende afspraak opgenomen: “Partijen 
studeren op een vorm van een (structurele) flexpool. Een flexpool kan 
naast een reguliere inzet (op basis van specialisme) wellicht gaten in het 
rooster opvullen. In de werkgroep die zich met roostering bezig houdt zal 
dit thema verder worden uitgewerkt. Tevens dient er o.g.v. de WOR 
afstemming plaats te vinden met de OR. Fokus en de vakbonden 
bespreken gezamenlijk de ontwikkelingen, voortgang en mogelijke 
besluiten in een regelmatig terugkerend overleg. 
 

 
Groningen, 11 januari 2018 
 
 
 
Stichting Fokus Exploitatie   FNV   CNV 


