
 
 

Hoofdpunten onderhandelingsresultaat Cao ProRail 1 maart 2015 – 28 
februari 2017 

 
Op 29 juni 2015 hebben ProRail en de vakbonden FNV Spoor, CNV Vakmensen en VHS een 
onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao ProRail.  
 
De hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat zijn:  
 
1. Loon en looptijd  

 De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. 
 De cao-lonen (en de daaraan gerelateerde vergoedingen) worden per 1 maart 2015 met 1% 

verhoogd en per 1 maart 2016 met 2%. 
 
2. Werkgelegenheid   

ProRail neemt als uitgangspunt dat zij gedwongen ontslagen als gevolg van reorganisaties tot  
1 januari 2019 wil voorkomen. ProRail zal zich maximaal inspannen om de medewerkers van werk 
naar werk te begeleiden. 
 

3. Duurzame inzetbaarheid 
Partijen hebben uitgebreid gesproken over het belang van duurzame inzetbaarheid en de te 
nemen maatregelen op dit terrein. Zij hebben het volgende afgesproken: 

 Het werken in roosterdienst stelt andere eisen aan medewerkers dan het werken in een 
kantooromgeving. Om die reden hebben partijen voor deze groepen verschillende afspraken 
gemaakt.  

 Gedurende de looptijd van de Cao zal een Taskforce van ProRail en vakorganisaties zich bezig 
houden met de verdere uitwerking en monitoring van duurzame inzetbaarheid.  

 De Taskforce verkent de mogelijkheden voor het inrichten van een individueel ontwikkelbudget 
met als uitgangspunt dat de medewerker de beschikking heeft over het budget en met de 
leidinggevende afstemt.  De  resultaten van deze verkenning zijn voor 1 juli 2016 bekend.  
 
Niet roostergebonden medewerkers 

 Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de aanspraak van het leeftijdsverlof voor niet rooster gebonden 
medewerkers. Niet rooster gebonden medewerkers die vanaf 1 januari 2017 in dienst treden 
vallen onder deze nieuwe regeling. Voor niet roostergebonden medewerkers die in dienst zijn vóór 
1 januari 2017 geldt een overgangsregeling. 
Iedere niet roostergebonden medewerker krijgt per 1 januari 2017 een gelijk aantal leeftijdsuren, te 
weten 25,2 uur. De medewerkers jonger dan 50 jaar krijgen dus extra vrije uren. Voor 
medewerkers vanaf 45 jaar (peildatum 1 januari 2017) geldt een overgangsregeling. Deze is als 
volgt. De niet roostergebonden medewerker die voor 1 januari 2017 in dienst is bij ProRail en die 
meer dan 25,2 uur aan vrije uren heeft, behoudt dat aantal uren inclusief de aanspraak op extra op 
te bouwen leeftijdsuren tot 1 januari 2022 volgens de regeling in de CAO 2013-2015. Niet 
roostergebonden medewerkers die in dienst treden vanaf 1 januari 2017 vallen direct onder de 
nieuwe regeling. 

 De ingangsleeftijd van OBP en OW schuift stapsgewijs op met het opschuiven van de AOW-
gerechtigde leeftijd.  
 
OBP ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1959  2016 (conform huidige cao) 
OBP ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1960  2018 (conform huidige cao) 
OBP ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1961  2020 nieuw 
OBP ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1962  2022 nieuw 

 
Van OBP kan men gebruik maken per 1 januari van het hierboven genoemde kalenderjaar.  

 
OW  ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1957 2018  
OW ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1958 2019 
OW ingangsdatum voor medewerkers geboren in 1959 2021 (1 jaar langer wachten)  



 
 

Van OW kan men gebruik maken vanaf de start van de kalenderweek waarin de medewerker jarig 
is.  

 Er wordt een jaarurennorm geïntroduceerd. De jaarurennorm heeft als doel de arbeidscapaciteit 
beter aan te sluiten op het werkaanbod en (meer) maatwerk en zeggenschap in arbeidspatronen 
mogelijk te maken. De jaarurennorm wordt gebaseerd op de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur 
per week. Er wordt dit najaar gestart met pilots binnen diverse afdelingen. Na een positieve 
monitoring en evaluatie van de pilots door de Taskforce, kan de jaarurennorm na 1 januari 2017 
verder uitgerold worden onder kantoorpersoneel.  
 
Roostergebonden medewerkers 

 Voor roostergebonden medewerkers verandert er niets aan het leeftijdsverlof, de huidige 
afspraken blijven hier van kracht. 

 Voor roostergebonden medewerkers zijn partijen overeengekomen dat het opschuiven van OBP 
en OW op dit moment nog niet wordt ingevoerd, maar afhankelijk wordt gesteld van de behaalde 
resultaten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid voor deze groep medewerkers. Uiterlijk in 
het tweede kwartaal van 2017 zal de Taskforce een advies uitbrengen aan cao partijen of de 
beoogde resultaten zijn behaald en daarmee een basis ligt voor het opschuiven van de OBP en 
OW leeftijd ook voor roostergebonden medewerkers. 

 De organisatie zal binnen de looptijd van de Cao zo worden ingericht dat er gemiddeld één dienst 
per kalenderjaar per medewerker wordt vrij geroosterd voor activiteiten op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid (bijv. een snuffelstage, kennismaken op een andere afdeling of oriëntatie 
op een andere functie). Monitoring geschiedt door de Taskforce.  

 Er komen pilots om maatwerk in roosteren (gezond roosteren) mogelijk te maken. De Taskforce 
monitort deze pilots. Medewerkers en medezeggenschap worden betrokken bij de pilots.   
 

4.  CO-minuten 
Per 1 januari 2016 zal de huidige CO-regeling als volgt worden uitgebreid: ook de medewerkers 
die op of na 11 juni 2001 in dienst zijn getreden, hebben aanspraak op CO-minuten, conform de 
staffel zoals deze geldt voor medewerkers die vóór 11 juni 2001 bij ProRail werkzaam zijn, welke 
aanspraak in geld wordt uitgekeerd. Partijen vinden het van belang dat voor de medewerker die de 
compensatie in geld ontvangt, en behoefte heeft om voor zijn duurzame inzetbaarheid over extra 
verlof te beschikken, dit wordt toegewezen en ingepland, tenzij het bedrijfsbelang dit niet toelaat, 
zoals ook in de huidige praktijk wordt toegepast.  
 

5. Individueel Keuzebudget (IKB) 
De keuze voor herstel arbeidsvoorwaarden (default knop) wordt voor het kalenderjaar 2016  
nog één keer aangeboden. Dit betekent dat medewerkers eind 2015 deze keuze kunnen  
maken. De vakbondscontributie zal als IKB doel beschikbaar blijven gedurende de looptijd  
van deze Cao.  

 
6.   Verkoop WTV 

Per 1 januari 2016 stopt de mogelijkheid voor verkoop van WTV-dagen. Medewerkers kunnen in 
overeenstemming met hun leidinggevende hun contracturen, voor een jaar, uitbreiden naar een 
40-urige werkweek met de daarbij behorende beloning, opbouw verlof en pensioen  

 
7.  Afspraken Sociale Eenheid NS 

 ProRail zal het nieuwe sociaal plan NS SE volgen. De sociale spelregels zullen aangepast 
worden aan dit nieuwe sociaal plan (synchroniseren op inhoud en procedure). 

 Met ingang van 1 januari 2016 volgt ProRail de nieuwe SPF pensioenregeling die NS en 
vakbonden zijn overeengekomen. NS en de vakbonden hebben besloten om binnen de wettelijke 
grenzen te kiezen voor een zo goed mogelijk pensioen. Deze afspraak omvat per 1 januari 2016 
de volgende uitgangspunten: een opbouw van 1,875% per jaar, de minimaal mogelijke franchise, 
nabestaandenpensioen op opbouwbasis met een vaste maximale premie van 24%. Een en ander 
is onder meer afhankelijk van de rentestand in het vierde kwartaal van 2015.  
 



 
 

8. Functiewaardering 
 Partijen hebben in het kader van onderhoud aan het functiehuis afgesproken dat een aantal  

profielen uit het functiehuis opnieuw bekeken zullen worden op actualiteit en de herkenbaarheid  
van taken en bevoegdheden en niveau-onderscheidende kenmerken, als eerste Decentrale 
Verkeersleider, Senior Treindienstleider, Landelijke Verkeersleider, Senior Verkeersleider, 
Teamleider, medewerker OBI, en Inspecteur in het operationele veld AM.  
Daarnaast zal de in- en externe bezwaarprocedure worden aangepast en zijn er afspraken 
gemaakt over het reguliere onderhoud van het functiehuis en de functiebeschrijvingen. 

 
9.  Reparatie 3e WW jaar 

Cao-partijen spreken af zich maximaal in te spannen om de huidige wettelijke duur en de 
opbouw van het derde WW-jaar (incl. WGA) te repareren conform de afspraken die hierover in 
het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt.  
 
Na de reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het advies van de 
Sociaal Economische Raad “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij 
WW en inrichting WW” en na een eventueel advies van de Stichting van de Arbeid hierover, 
zullen partijen, met inachtneming van deze adviezen en de aanbevelingen van de Stichting 
van de Arbeid van 24 december 2013, 11 juli 2014 en 17 april 2015, overleg voeren om 
inhoudelijke afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de 
huidige opbouw van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd.  

 
10. Participatiewet 

De participatiewet is onderdeel van het Sociaal Akkoord. ProRail voelt zich verantwoordelijk om dit 
in 2015 in gang te zetten. Zij heeft de ambitie om dit jaar tot een plan (van aanpak) te komen. Het 
werven van arbeidsbeperkte medewerkers op bestaande functies middels aanpassing van het 
wervingsbeleid, het maken van inkoopafspraken met leveranciers en eventueel functiecreatie op 
individueel niveau zijn voorbeelden van initiatieven die organisatie kunnen nemen. 
 
 

De details van het akkoord worden nader uitgewerkt en op korte termijn bekend gemaakt. 
De vakbonden zullen het onderhandelingsresultaat in de komende weken aan hun leden voorleggen. 
 

 


