
 

 
 
 

 

 

Cao-akkoord Dalli-De Klok B.V. Heerde 
 
Op 3 juli 2017 is er op prettige en constructieve wijze overleg gevoerd om tot een 
nieuwe cao te komen van Dalli. Partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt. 
Het onderhandelingsresultaat zal schriftelijk door de vakorganisaties positief worden 
voorgelegd aan de leden. 
 
 
Looptijd 
Er is een looptijd van 24 maanden overeengekomen (van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 
2019). 
 
Algemene verhoging 
De salarissen en de cao-salarisschalen worden gedurende de looptijd structureel 
verhoogd met 4,25% en wel op de volgende wijze:  
 

 Per 1 juli 2017  : 2,10% 

 Per 1 juli 2018  : 2,15% 
 
Functiehuis 
In de afgelopen jaren zijn de vakorganisaties regelmatig bijgepraat over het project 
Functiehuis. Tijdens het laatste cao-overleg is besloten dat de vakorganisaties meer 
betrokken worden bij het project Functiehuis en dat er overleg zal plaatsvinden met 
deskundigen van de vakorganisaties.  
 
Opleiding 
Wettelijk verplichte cursussen/opleidingen vallen volledig onder werktijd en krijgt men 
volledig vergoed door de werkgever. 

 
Functiegerichte opleidingen 
De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de tijd die men in de opleiding dient te 
investeren. 
 

Eenmalige uitkering bij behalen diploma 
Als een medewerker het diploma bij de eerste keer direct haalt ontvangt hij/zij een bruto 
uitkering van 10% van de opleidingskosten van de desbetreffende opleiding die de 
medewerker volgt. Hierbij geldt wel een cursusduur van langer dan 1 jaar. 
 

Voorbeeld: 
Als een cursus 6.000 euro kost, ontvangt de medewerker eenmalig 600 euro bruto. 

 
 

Opleidingsbudget 
In mei/juni 2018 worden de vakorganisaties en de OR daarover ingelicht. 
 
Loopbaanscan 
In het voor- of najaarsoverleg met de vakorganisatie worden zijn op de hoogte gehouden 
van de nulmetingen en de stand van zaken over de loopbaanscan. 



 

 
Vakantie in de 5-ploeg (art 11 lid 3 e) 
Partijen hebben afgesproken dat aan medewerkers als regel 15 schematisch 
ingeroosterde werkdagen aaneengesloten in de zomerperiode zal worden verleend. 
 
 
Pensioenrichtleeftijd wordt vanaf 1 januari 2018: 68 jaar 
Op grond van het door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
genomen uitvoeringsbesluit van 21 december 2016 zal de pensioenrichtleeftijd 68 jaar 
moeten zijn bij de pensioenopbouw die vanaf 1 januari 2018 plaatsvindt. In dat geval kan 
de huidige pensioenopbouw per jaar (1,875%) worden gecontinueerd. Dalli zal deze 
aanpassing laten doorvoeren in het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst 
van Nationale Nederlanden. Dit zal leiden tot een verlaging van de aan Nationale 
Nederlanden te betalen kosten. Deze kostenverlaging zal conform de gemaakte cao-
afspraken per saldo ten goede komen aan het budget voor de toeslagverlening 
(indexatie).  
 
Vertrouwenspersonen Dalli-De Klok 
De twee externe vakbekwame vertrouwenspersonen van dalli zijn te bereiken via de 
bedrijfsarts en/of de afdeling hr. De hele procedure is beschreven in het 
Bedrijfshandboek (in artikel 4 bij “Beleid ongewenst gedrag”) dat op dit moment bij de 
OR ligt. Extra communicatie zal nog volgen. 
 
Werkervaringsplaatsen 
Werkgever zal een inspanningsverplichting op zich nemen om gedurende de looptijd van 
de cao vier werkervaringsplaatsen voor zogenaamde Wajong-jongeren, mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt of stagiaires beschikbaar te stellen.  
 
3e WW-jaar 
Cao-partijen hebben kennisgenomen van de brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 10 
mei 2017 en wachten de nadere uitwerking van de teksten, de inrichting van de Stichting 
Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW) en de wetgeving af. Als de 
uitwerking bekend is zullen cao-partijen verdere afspraken maken over de reparatie van 
het 3e WW-jaar en de WGA. 
 
Cao Bijlage III en IV 
Bijlage III Protocol ziekteverzuim / wet verbetering poortwachter en Bijlage lV Wet Arbeid 
en Zorg gaan uit de cao en naar het Bedrijfshandboek. 
 
Vakbondscontributie 
Gedurende de looptijd van deze cao zal de vergoeding van de vakbondscontributie in de 
werkkostenregeling vallen. Deze afspraak geldt mits en voor zolang er in de 
Werkgeversbijdrageregeling niet iets anders wordt afgesproken. 
 
 
CNV Vakmensen / Linda Slagter 
 
FNV Procesindustrie / Lex Makkinje 
 
De Unie / René Koorn 
 
Dalli-De Klok B.V. / Robert Eikelboom 
 


