
 
 

 
 

 

Onderhandelingsresultaat d.d. 26-4-2013. 

 

 

De gemaakte afspraken: 

 

1. Looptijd:  

1-4-2013 tot 1-4-2014 

 

2. Salarisstijging per 1-4-2013: 

a. 2,2% waarvan 2,0% Delta en 0,2% vast/regulier. 

b. Deze CAO géén stijging van bonus-waarde. Iedereen houdt zijn huidig 

bonuspercentage. Let op: voor medewerkers in salarisschaal C1 en een aantal in 

C2, wijzigt de bonusregeling. 

c. 0,3% loonruimte wordt gereserveerd om zo snel mogelijk binnen de looptijd van 

de CAO een Wia-hiaatverzekering voor alle medewerkers af te spreken. Voor 

ogen staat een verzekering tot 70% van het loon tot € 100k per jaar voor de duur 

tot aan AOW-leeftijd. 

 

3. Aanpassing salarisschalen: 

De targets worden aangepast met de hoogte van de Delta (2%). 

 

4. Invoering Nieuw Beoordelingssysteem:  

2013 wordt nog beoordeeld op basis van PMP. 

Eind 2013 wordt het nieuwe systeem geïmplementeerd. 

2014 zal beoordeeld worden op basis van het nieuwe beoordelingssysteem. 

 

5. Aanpassing Bonussysteem: 

De personeelscategorie die recht heeft op een bonus begint in salarisschaal C2 en hoger. 

De functies in salarisschaal C2 die voor een bonus in aanmerking komen, worden door 

de directie vastgesteld. Dit zijn in ieder geval de leidinggevende functies.  

Afspraak:  

a. In het aangepaste Bonussysteem (categorieën en hoogtes ongewijzigd) wordt het 

PMP-deel gekoppeld aan separaat gedefinieerde doelen/KPI´s. Niet aan het 

nieuwe beoordelingssysteem. 

b. Alle functies in C1 vallen niet meer binnen dit bonussysteem. 

Uit C2 vallen de leidinggevende functies en andere functies die daartoe door de 

directie wordt aangewezen wél nog onder het bonussysteem, de anderen niet. 

Let op: De medewerkers die niet meer onder het bonussysteem vallen, vallen 

daarom niet onder het plus- en min-urensysteem! 

c. De medewerkers die op basis van dit besluit niet meer onder het bonussysteem 

vallen 

i. Krijgen per 1-4-2013 het salaris verhoogd met de bonuswaarde. Voor 

vaststelling van het bonuspercentage en salaris, geldt peildatum 31-3-

2013.  

ii. Krijgen over de maanden jan. feb. en maart de waarde van de bonus 

over deze 3 maanden (met peildatum 31-3) als eenmalige uitkering. 

d. Afspraak a wordt in 2014, samen met het nieuwe beoordelingssysteem 

ingevoerd. Afspraak b en c worden al in 2013 in gevoerd. 

  



 

 

 

 

6. Flexdagen: 

De 6 flexdagen gedurende deze CAO. (zie ook punt 9 & 10) 

 

7. Collectieve feestdagen: 

De werkgever kan in overleg met de OR twee flexdagen als collectieve 

verlofdag/feestdag vaststellen. Deze is dan bindend, ook als een parttimer normaliter niet 

werkt op de aangewezen verlofdag. Indien één of beide dagen niet door werkgever & OR 

worden aangewezen, dan kunnen de medewerkers zelf over deze flexdag beschikken 

conform de huidige regels. 

Deze flexdag kan dus niet overgeheveld worden naar een volgend jaar (dat kon een 

feestdag immers ook niet). Indien een medewerker zijn verlofdagen/lesdagen gedurende 

het lopende kalanderjaar op maakt, zullen op 31-12 eventuele restdagen worden 

uitbetaald conform het restsaldo lesdagen ( dus gewoon zoals huidige regeling lesdagen).  

 

8. Verjaring verlof: 

De uitbetaling van flexdagen per 31-12 blijft onveranderd met dien verstande dat het er 6 

zijn i.p.v. 4. 

Let op: voor het kalenderjaar 2013 zijn al 2 collectieve feestdagen ingepland. Het saldo 

lesdagen over 2013 is daarmee nog 4. 

De uitbetaling van eventueel restant “verlof vorig jaar” vervalt.  

Een eventueel restant verjaart na 5 jaar (zonder uitbetaling). 

 

9. Arbeidsparticipatie: 

DocMorris zal zich inspannen om 2 Wajong-werkplekken te creëren gedurende de 

looptijd van de CAO.  

 

10. Duurzame inzetbaarheid: 

DocMorris doet hier al veel aan. Het Persoonlijke OntwikkelingsBudget incl. carrièrescan 

zijn succesvol ingezet. Op dit moment extra afspraken nodig. 

 

11. Pensioenleeftijd in CAO: 

Betreffende teksten vervangen door “AOW-gerechtigde leeftijd”. 

 

12. Positie vakorganisaties: 

Deze afspraak geldt gedurende de looptijd van deze CAO en wordt aan het einde 

geëvalueerd. 

a. Voor één, nu bekend kaderlid, geldt dat hij/zij communicatie (flyers, brochures) 

mag verdelen. Zij mag fungeren als aanspraakpunt voor (aspirant-) Unie-leden en 

mag deelnemen aan besprekingen tussen de vakorganisatie en medewerkers. 

Werkgever zal welwillend opstellen m.b.t. de planning van het werk c.q. deze 

vakbondsactiviteiten, zij krijgt hiervoor echter geen vrijstelling van arbeid.  

b. Beide vakbonden krijgen de mogelijkheid om hun leden gedurende 1 dag te 

scholen (in de CAO).  Deze scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid. 

Vergoeding van de dag (als gewerkte dag c.q. gewerkte uren) vindt achteraf 

plaats op basis van een bewijs van deelname. 

 

13. Werkgeversbijdrage:  

Indexatie is gelijk aan de overeengekomen Delta (2%). 

 


