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BETREFT   

Onderhandelingsresultaat CAO WAOJ 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De onderhandelaars van de vakorganisaties CNV Onderwijs, AOb, AbvaKabo FNV en 
FvOv hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met de vereniging WAOJ over 
een nieuwe CAO WAOJ (Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd) voor één jaar 
(1 juli 2012 t/m 30 juni 2013), met een structurele salarisverhoging van 0.5% per 
1 juli 2012.  
Deze structurele salarisverhoging wordt bekostigd uit omvorming van de 
structurele variabele extra uitloop van schaal 11 en 12 in een jaarlijks toe te 
kennen bonus voor schaal 10, 11 en 12, en uit verlenging van de carrièrelijn.  
Deze CAO geldt voor: Expertis Onderwijsadviseurs, CED-Groep, ABC 
onderwijsadviseurs, OBD Noord-West, IJsselgroep, Schoolbegeleiding Zaanstreek-
Waterland en Timpaan groep.  
 
Korte toelichting: 
Aangezien de onderwijsadvisering zich nog steeds in een krimpende en sterk 
concurrerende markt bevindt is de “speelruimte” bij de cao-onderhandelingen 
beperkt. Om geld vrij te maken voor salarisverhoging, is het compromis gevonden 
in omvorming van de structurele variabele extra uitloop (dit is een variabel 
percentage jaarlijks oplopend van 2 tot 4% tot maximaal 120%) voor de 
salarisgroepen 11 en 12 uit de huidige cao (art. 6 lid 4b en 4c), tot een jaarlijks toe 
te kennen bonus (van 5% of 10%) voor de salarisgroepen 10, 11 en 12. Verder 
wordt de carrièrelijn verlengd. Zie voor de uitwerking hiervan de bijlage. 
Dit leidt tot een cao voor 1 jaar (van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013) met een 
structurele loonsverhoging van 0.5% per 1 juli 2012.  
 
Overgangsrecht: 
Adviseurs die nu bijvoorbeeld 103% of 117% hebben houden dat, behalve als ze 
onder de beoordelingscategorie ‘verbetering nodig’ of ‘onvoldoende’ vallen, want 
dan zakt het inkomen met 1% of 2%, maar ondergrens blijft RSP 100.  
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Verder is afgesproken: 
* dat er voor beoordelingen ‘onvoldoende’  en ‘te verbeteren’ aanvullend flankerend 
beleid wordt uitgewerkt, en dat in de volgende cao (2013 en verder) afspraken 
worden gemaakt over een sanctieparagraaf in het kader van de toepassing van de 
nieuwe beloningssystematiek als vastgelegd in artikel 6 voor situaties van 
verwijtbaar disfunctioneren. 
* m.b.t. levensloop: Indien de werkgever wordt verplicht tot vergoedingen als 
gevolg van het eventuele overheidsbeleid vitaliteit medewerkers, dan zullen deze 
ten laste worden gebracht van het in artikel 11, lid 3c genoemde budget 
* Een aantal kleinere redactionele wijzigingen wordt schriftelijk uitgewerkt en 
afgestemd met de bonden. 
 
De bonden leggen het resultaat neutraal aan hun leden voor.   
Als lid van CNV Onderwijs kunt u tot 31 oktober 2012 uw stem uitbrengen via 
chermans@cnvo.nl of via onderstaand stemformulier. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
Christel Hermans,  
CAO-onderhandelaar CNV Onderwijs 
 
 
 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Stemformulier  
Onderhandelaarsresultaat CAO WAOJ 2012-2013 
 

O  Ondergetekende stemt in met het onderhandelaarsresultaat CAO WAOJ  
O  Ondergetekende wijst het onderhandelaarsresultaat CAO WAOJ af 
O  Ondergetekende onthoudt zich van stemming 
 
 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
Naam : 
Lidnr : 
Werkgever : 
Functie : 
OR-lid : ja/nee 
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Bijlage 

 
De tabel van art. 6 lid4c wordt: 
 

   Beoordeling 

   Salarispositie 
Onvoldoende 

Verbetering 

nodig 
Goed Zeer goed Uitstekend 

=100%** A A A A A 

90-100%* A A A + 2,0% A +2,5% A + 3,5% 

< 90% A A A + 2,5% A + 3,0% A + 4,0% 

 
• Het beoordelingssysteem wordt aangepast per de volgende beo-cyclus; 

resultaten worden op 1 januari of 1 augustus 2014 – afhankelijk van het 

beoordelingsjaar - gekoppeld aan de nieuwe matrix; 

• A is de door cao-partijen uit te onderhandelen factor voor een structurele 

algemene salarismaatregel; 

• De uitloop (RSP 100-120) voor de groepen 11 en 12 vervalt; bestaande 

inkomensposities  binnen de uitloop worden op het huidig RSP-niveau 

bevroren zolang de beoordeling tenminste “goed “ is; bij beoordeling “te 

verbeteren”  wordt het inkomen verlaagd met 1%, bij beoordeling 

“onvoldoende” met 2%; ondergrens blijft RSP 100; 

• Adviseurs en senior adviseurs in de groepen 10, 11 en 12 krijgen aanspraak 

op een eenmalige jaarlijkse performancebonus van 5% (bij beoordeling zeer 

goed), rep. 10% (bij beoordeling uitstekend). De performancebonus wordt 

aanvullend op de bestaande RSP-positie toegekend tot een niveau van 

maximaal RSP 120. 

 

Ter vergelijking: De huidige tabel ziet er op dit moment als volgt uit:  
 

 


