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Onderwerp Onderhandelingsresultaat 

Looptijd Een overeenkomst voor de periode 1 mei 2017 tot 1 juni 2018 

Beloning Per 1 mei 2017 een structurele verhoging van de salarissen met 2% 
en per 1 januari 2018 0,5%.  

DI budget Bruto 200 euro , betaling volgt met de salarisbetaling van 
november 2017. Ploegenmedewerkers mogen dit bedrag inzetten 
om OPK-uren af te kopen. Voor de looptijd van deze CAO geldt dat 
dit bedrag als een eenmalige uitkering wordt uitbetaald aan alle 
werknemer. De materiele waarde blijft behouden, maar kan in de 
discussie Duurzame inzetbaarheid besproken worden. 

Duurzame inzetbaarheid  Ten aanzien van Duurzame Inzetbaarheid is er een 
onderzoekstraject afgesproken. De beoogde tekst van de 
onderzoeksopdracht is als volgt: “Partijen komen overeen dat 
gedurende de looptijd van deze cao een paritair samengestelde 
werkgroep, in overleg met de vakbonden, onderzoek zal verrichten 
naar de mogelijkheden om inhoud van het huidige duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid te moderniseren en meer individueel te 
maken.  Het streven is om in Q4 2017 te starten met het 
onderzoek, dit door het samenstellen van de projectgroep welke 
aan de slag gaat met het formaliseren van kaders waarbinnen men 
gaat werken. De volgende items zullen hierin aanbod komen; 
vitaliteit personeel, loopbaanbegeleiding en scholing ten behoeve 
van een bredere inzetbaarheid van het individu en ontzie 
maatregelen. Tevens zal er dieper ingegaan worden op 
onderwerpen zoals mantelzorg, vaderschapsverlof en 
mogelijkheden omtrent parttime werken. De proactieve rol voor 
en het dragen van eigen verantwoordelijkheid door de 
medewerker zal een leidend karakter krijgen in het nieuw te 
formuleren beleid. De eigen verantwoordelijkheid wordt mede 
vormgegeven door de invoering van DI-budget per medewerker. 
Het streven is om in Q2 2018 (per 1 mei 2018) het beleid klaar te 
hebben en het maatmanniveau budget beschikbaar te stellen van 
200 euro bruto per medewerker per jaar. De mogelijkheid blijft 
aanwezig voor de ploegenmedewerker om OPK-uren in te leveren 
voor dit bedrag. 
 

Reiskosten Verhoging van 2,0% per 1 mei 2017  

Reparatie WW/WGA Continuering van reparatie afspraak uit de vorige CAO en verdere 
invulling van de uitvoeringsafspraken. 

WHK-premie Premie blijft volledig betaald door de werkgever gedurende de 
looptijd van de CAO 

OPK-Uren Blijven gehandhaafd conform voorgaande CAO 

Werkgeversbijdrage Continuering van regeling 

Pensioen Artikel 22.De tekst zal worden aangepast conform de huidige 

regeling zoals deze wordt uitgevoerd door het PGB.  

 



Pilot kopen / verkopen 
dagen 

Ongewijzigd, conform vorige CAO. 

Tekstueel  
 

Artikel 14. Bijlage II Consignatie, nieuwe tekst: Per afdeling wordt 
een schema opgesteld voor de consignatieperiode. Men kan per 
dag/weekend rooster draaien of volgens een weekrooster, 
rekening houdend met de Arbeidstijdenwet. Dit schema wordt 
jaarlijks vastgesteld en geldt voor het hele jaar. 
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