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Artikel 1 Werkingsfeer 
 

1. De CAO is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van de directeur, 

met een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd die in dienst zijn van 

Stichting Home-Base Support en in Nederland werkzaam zijn of vanuit Nederland 

geplaatst zijn in Duitsland 

 

2. Deze CAO is evenwel niet van toepassing op:  

 

a. oproepkrachten en vakantiehulpen  

b. werknemers, werkzaam in ECHOS Homes in Duitsland maar niet geplaatst vanuit  

      Nederland 

c. werknemers, werkzaam in ECHOS Homes in de missiegebieden (volgens de  

      definitie van het Ministerie van Defensie) 

d. medewerkers werkzaam bij ECHOS Mobiel 

 

met wie afwijkende en / of afzonderlijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten.  

 

3. De individuele arbeidsovereenkomst zal niet in negatieve zin voor de werknemer van 

de CAO afwijken. 

 

Artikel 2 Definities 
 
In deze CAO wordt verstaan onder: 

 

Arbeidsovereenkomst  een overeenkomst als bedoeld in artikel 7: 610 van het 

Burgerlijk Wetboek 

 

Werkgever Stichting Home-Base Support 

 

Werknemer elke werknemer (m/v) wiens functie is opgenomen in 

Bijlage 1, met uitzondering van oproepkrachten en 

vakantiehulpen 

 

Schaalsalaris het tussen werkgever en werknemer overeengekomen 

bruto schaalsalaris exclusief de vakantietoeslag zoals 

geregeld in Bijlage II 

 

Inkomen / loon het voor de werknemers geldende schaalsalaris, 

vermeerderd met de voor hem geldende toeslag 

conform Bijlage II; 

 

Arbeidsduur de tussen werkgever en werknemer overeengekomen 

tijd waarin arbeid wordt verricht; 

 

 Missiegebied door het Ministerie van Defensie aangewezen gebied 

waar Nederlandse militairen in opdracht van het 

Ministerie hun werkzaamheden verrichten 
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Overwerk  de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden die 

worden verricht boven de voor hem geldende 

arbeidsduur voorzover deze de 174 uur per maand, te 

boven gaan; 

Meerwerk  de aan de deeltijdwerknemer opgedragen 

werkzaamheden die worden verricht boven de voor hem 

geldende arbeidsduur voorzover de 40 uur per week 

niet overschreden wordt 

 

Wettelijke vakantierechten tenminste vier maal de overeengekomen arbeidsduur 

per week 

 

Bovenwettelijke 

vakantierechten 

alle vakantierechten welke worden verworven boven de 

wettelijke vakantierechten 

 

Partner  degene die met de werknemer gehuwd is of een 

geregistreerd partnerschap is aangegaan 

 

 

 

Daar waar in de tekst over “werknemer” en “hij” wordt gesproken dient men tevens de 

vrouwelijke vorm te begrepen. 

 

Artikel 3 Algemene verplichtingen van de 

werknemer 
 
1. De werknemer is in de uitoefening van zijn functie verantwoording schuldig aan de 

werkgever en de door de werkgever aangewezen instanties en personen. 

 

2. De werknemer zal zijn arbeid verrichten op of vanuit een door de werkgever 

aangewezen standplaats en is verplicht na overleg, waarbij rekening wordt 

gehouden met de gezinsomstandigheden, aan zijn verplaatsing naar een andere 

standplaats mee te werken. 

 

3. De werknemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten 

gevolge van zijn dienstbetrekking bekend wordt.  

 

4. Indien de werknemer voornemens is tegen betaling werkzaamheden voor derden te 

gaan verrichten of als zelfstandige een bedrijf te gaan voeren, dient hij dit vooraf 

schriftelijk aan de werkgever te melden. Het is de werknemer verboden deze 

werkzaamheden te verrichten, of dit bedrijf uit te oefenen, indien de werkgever 

binnen 30 dagen schriftelijk te kennen geeft daartegen gemotiveerd bezwaar te 

hebben. Dit geldt ook voor niet betaalde werkzaamheden waarvan de werknemer 

redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van invloed zijn op zijn functioneren bij de 

werkgever. 

 

5. Het is werknemer verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan ten 

behoeve van de werkgever uit te voeren aannemingen of leveringen, dan wel 

middellijk of onmiddellijk geschenken, beloningen of provisie aan te nemen of te 

vorderen van personen met wie hij uitsluitend uit hoofde van zijn functie in 

aanraking komt. 
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6. a. De werknemer is verplicht de goederen en gelden, welke door de werkgever aan 

zijn zorgen zijn toevertrouwd, zorgvuldig en volgens voorschriften te beheren. 

 b. De werknemer kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding aan 

de werkgever, van de door toedoen van de werknemer geleden schade, indien 

deze is ontstaan door opzet, grove schuld, ernstige nalatigheid of het niet in 

acht nemen van de voorschriften. 

 c. De verplichting als bedoeld in sub b kan niet worden opgelegd dan nadat de 

werknemer ter zake is gehoord, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een 

raadsman. 

 

7. a. De werknemer is verplicht deel te nemen aan de door de werkgever 

noodzakelijk geachte scholings- en deskundigheidsbevorderingactiviteiten. 

Deze activiteiten worden beschouwd als opgedragen werkzaamheden in werktijd 

en de hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de werkgever waarbij 

aan salaris niet meer dan 8 uur per etmaal wordt vergoed. 

b. De hierboven bedoelde activiteiten leiden nimmer tot overwerk. 

 

8. De werknemer is verplicht de aanwijzingen van de werkgever inzake 

kledingvoorschriften op te volgen. 

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de 

werkgever 
 
1. De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen 

werkzaamheden te verrichten en daarbij aanwijzingen te geven met inachtneming 

van de eisen van het beroep en het doel van de instelling en al dat gene te doen en 

na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en 

na te laten. 

 

2. De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot 

de persoon van de werknemer uit hoofde van zijn functie als werkgever bekend is, 

tenzij de werknemer tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende 

gegevens toestemming geeft of wettelijke bepalingen dit vereisen. Deze 

verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 

 

3. De werkgever is verplicht voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade 

veroorzaakt door de werknemer, als gevolg van de uitoefening van de 

dienstbetrekking, een verzekering af te sluiten. 

 

4. Indien de werknemer tegenover derden rechten kan doen gelden met betrekking 

tot geleden schade, verliest hij het recht op schadevergoeding door de werkgever, 

tenzij hij de rechten die hij jegens genoemde derden heeft aan de werkgever 

cedeert en de laatste cessie heeft aanvaard. De kosten van invordering zijn in het 

laatste geval voor rekening van de werkgever. 
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Artikel 5 Arbeidsovereenkomst 
 
1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. De werkgever 

draagt er zorg voor dat de werknemer binnen twee weken na het sluiten of wijzigen 

van de overeenkomst een ondertekend exemplaar ontvangt van de 

arbeidsovereenkomst of de wijziging daarvan. 

 

2. De werknemer is verplicht de arbeidsovereenkomst te ondertekenen. 

 

3. De CAO-bepalingen zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst. 

 

4. De schriftelijke arbeidsovereenkomst bevat tenminste de volgende bepalingen: 

a. De personalia van de werknemer 

b. het adres waar of van waaruit dan wel het werkgebied waarbinnen de 

werkzaamheden worden verricht; 

c. de datum van indiensttreding; 

d. vermelding of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel voor bepaalde 

tijd is aangegaan; 

e. welke proeftijd is overeengekomen; 

f. functie, welke door de werknemer zal worden vervuld; 

g. arbeidsduur bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst; 

h. aanvangsalaris en de salarisschaal; 

 

Artikel 6 Salarissen 
 
1. De salariëring geschiedt op basis van de in bijlage 2 opgenomen salarisregeling, die 

per 01-01-2010 wordt ingevoerd.   

 

2. Uitbetaling van het salaris geschiedt maandelijks vóór het einde van de 

kalendermaand. 

 

3. De functies zijn ingedeeld op basis van de in bijlage 1 opgenomen bij werkgever 

geldende Orba functie-indeling. 

   
4. Home-Base Support kent een beloningssysteem op basis van beoordeling, hetgeen 

jaarlijks aan het einde van ieder jaar plaatsvindt. 

 

Artikel 7 Dienstwoning en 

verplaatsingskostenregeling 
 
1. De werknemer in de functie van vestigingsmanager is verplicht de bij het ECHOS 

Home of ECHOS homes in Duitsland behorende dienstwoning te bewonen en dient 

bij beëindiging van de dienstbetrekking uiterlijk op de laatste dag van het 

dienstverband de dienstwoning te hebben ontruimd en verlaten. De oplevering 

dient te geschieden in behoorlijke staat. Tenzij met schriftelijke toestemming van 

de werkgever is het verboden veranderingen aan te brengen aan de dienstwoning.  

Inwoning bij de werknemer, anders dan in gezinsverband, in een dienstwoning voor 

langer dan drie weken behoeft de schriftelijke toestemming van de werkgever. Het 
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beschikbaar stellen van de dienstwoning aan derden tijdens afwezigheid is, zonder 

voorafgaande toestemming door de werkgever, verboden. 

 

2. Het in lid 1 gestelde is eveneens van toepassing op de werknemer die uit hoofde 

van zijn functie van werkgever een dienstwoning krijgt aangeboden respectievelijk 

op vrijwillige basis betrekt. 

 

3. In het geval de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde werknemer verhuist, is de 

verplaatsingskostenregeling beschreven bij lid 4 van dit artikel, van toepassing. 

 

4. Indien indiensttreding, overplaatsing dan wel pensionering met zich meebrengt dat 

een werknemer dient te verhuizen, ontvangt hij een vergoeding overeenkomstig de 

onderstaande financiële regeling. Deze regeling is ook van toepassing bij 

beëindiging van een dienstverband, dat is aangegaan, voor onbepaalde tijd, door 

vermindering of ophouden van de werkzaamheden wegens reorganisatie. 

 

De werknemer ontvangt: 

a. reiskosten: kosten van betrokkene en zijn gezinsleden, per openbaar vervoer cq. 

een van te voren goedgekeurde wijze van vervoer in de klasse door de werkgever 

te bepalen; 

b.   transportkosten: kosten van vervoer van bagage en inboedel door een of namens 

de werkgever aan te wijzen verhuisonderneming;  

c. kostenvergoeding: 12% van het voor hem geldende bruto jaarsalaris. 

 

Bij beëindiging van het dienstverband bij pensionering en als daardoor de dienstwoning 

verlaten dient te worden, ontvangt de werknemer boven de kosten zoals bij a. en b. 

vermeld een bedrag voor andere kosten van 15% van het voor hem geldende jaarsalaris. 

 

Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan 12 maal het schaalsalaris, vermeerderd met de 

vakantietoeslag. Voor deeltijdwerkers wordt een en ander naar rato berekend. 

N.B. Bij toegekende vergoedingen wordt het vigerende fiscale regiem gevolgd. 

 

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden 
 
1. De arbeidsduur bedraagt voor de werknemer met een volledig dienstverband 

gemiddeld 38 uur per week.  

De indeling van de werktijden en wijzigingen daarvan worden door de werkgever na 

overleg met de werknemer vastgesteld, afhankelijk van de eisen, welke door de 

normale gang van werkzaamheden of door het optreden van bijzondere 

omstandigheden worden gesteld. 

 

2. De gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week wordt bereikt  door het toekennen 

van 104 roostervrije uren (adv) per jaar met behoud van salaris bij een werkweek 

van 40 uur per week. 

Voor deeltijdwerknemers is de arbeidsduurverkorting naar rato van de 

overeengekomen arbeidsduur tenzij de deeltijdwerknemer heeft aangegeven dat hij 

de arbeidsduurverkorting uitbetaald wil hebben.  

 

3. Werknemers zijn verplicht hun roostervrije uren (adv) per kwartaal op te nemen. 

Niet opgenomen dagen vervallen tenzij de werknemer door de werkgever niet in de 

gelegenheid is gesteld deze dagen op te nemen. 

 

4. Eenmaal vastgestelde roostervrije uren (adv) vervallen ingeval van ziekte. 
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Artikel 9 Overwerk 
 
1. Opgedragen overwerk is verplicht voor alle werknemers tot hun 55ste verjaardag. 

Vanaf deze leeftijd overleggen werkgever en werknemer over te verrichten 

overwerk. 

 

2. Elk gewerkt overuur wordt vergoed op basis van “tijd voor tijd” met een toeslag 

van: 25% buiten de reguliere openingstijden.  

Op zon- en feestdagen bedraagt de toeslag 50%. 

In overleg met de werknemer kan de toeslag in geld worden uitgekeerd  

De vrije tijd dient binnen 8 weken na het overwerk te worden toegekend en 

opgenomen. 

 

3. De werknemers ingedeeld in groep H en hoger komen niet in aanmerking voor de 

overwerkvergoeding. 

 

4. Werkgever zal trachten overwerk zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Artikel 10 Meeruren 
 
1. Opgedragen werkzaamheden, die de voor de deeltijdwerknemer geldende 

arbeidsduur te boven gaan, zijn verplicht voor alle werknemers met een deeltijd 

dienstverband tot hun 55ste verjaardag. 

Vanaf deze leeftijd overleggen werkgever en werknemer over te verrichten 

meerwerk. 

 

2. Elk gewerkt meer uur wordt vergoed indien mogelijk op basis van “tijd voor tijd” . 

De meeruren dienen binnen 8 weken als vrije tijd te worden toegekend en 

opgenomen. 

 

3. Werkgever zal trachten meerwerk zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Artikel 11  Waarnemingsvergoeding  
 

De werknemer met wie is overeengekomen dat hij tijdelijk een functie in een hoger 

gesalarieerde schaal van een andere werknemer volledig of nagenoeg volledig 

waarneemt, anders dan wegens vakantieverlof, ontvangt op het moment dat de 

waarneming 30 dagen heeft geduurd een vergoeding van € 150, bruto per maand vanaf 

de dag dat de waarneming begon tot en met de dag van het einde van de waarneming. 

Delen van een maand worden pro rata verrekend. 
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Artikel 12 Bonusuitkering 
 

1. Vestigingsmanagers, werkzaam in ECHOS Homes in Nederland en Duitsland, en 

de manager van ECHOS Mobiel ontvangen maandelijks een bonus van 4,5% van 

het omzetresultaat.  

 

2. Het omzetresultaat is de totale omzet (alle kassatransacties) minus de omzet-

gerelateerde kosten. 

 

3. Het betreft een bruto uitkering die maandelijks wordt uitgekeerd gelijktijdig met 

de salarisbetaling. 

 

4. Het omzetresultaat van het voorafgaande jaar is bepalend voor de uitkering van 

het lopende jaar. 

Artikel 13 Pensioenregeling 
 
Werknemers van 15 jaar en ouder, die voldoen aan de voorwaarden van het pensioen-

reglement zijn verplicht deel te nemen aan de door werkgever ten hunne behoeve 

afgesloten pensioenvoorziening bij pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

Werknemers zijn verplicht tenminste eenderde van de totaalpremie (in 2010 7,7% voor 

de werknemer) bij te dragen als premie. 

Deze bijdrage wordt door de werkgever op het loon van de werknemer ingehouden. 

Een ANW-hiaatverzekering maakt onderdeel uit van de pensioenregeling. 

 

Artikel 14  Levensloop 
 

1.  Werkgever verstrekt maandelijks een bijdrage van 1,0% van het vast 

overeengekomen bruto maandsalaris. 

 

2. Werkgever heeft hiertoe een reglement levensloop opgesteld. 

 

Artikel 15 Vakantie 
 
1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

 

2. Het aantal vakantiedagen, bedraagt in elk kalenderjaar, uitgaande van een volledig 

dienstverband 24 dagen, waarvan 3 dagen door werkgever verplicht kunnen 

worden vastgesteld. 

De opbouw, opname en registratie van vakantierechten geschiedt in uren. 

Uitgangspunt hierbij is dat 1 vakantiedag gelijk is aan 8 vakantie-uren. 

 

3. De in deeltijd in dienst zijnde werknemer verwerft de vakantierechten naar rato. 

 

4. Het in lid 2 genoemde aantal vakantiedagen wordt, afhankelijk van de leeftijd die 

betrokken werknemer in het desbetreffende kalenderjaar bereikt, verhoogd 

overeenkomstig het aantal uit de hierna volgende tabel: 
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Leeftijd Verhoging 

30 tot en met 39 jaar 1 dag 

40 tot en met 44 jaar 2 dagen 

45 tot en met 49 jaar 3 dagen 

50 tot en met 54 jaar 4 dagen 

55 tot en met 59 jaar 5 dagen 

60 jaar en ouder 6 dagen 

 

5. Indien de werknemer dit verzoekt en het werk dit toelaat, wordt hem de vakantie 

onafgebroken verleend. Bij splitsing van de vakantie zal tenminste tweederde 

aaneengesloten worden verleend. 

De werknemer is verplicht in elk geval minimaal 2 weken aaneengesloten vakantie 

op te nemen. Deze vakantieperiode dient zo spoedig mogelijk aan het begin van 

het jaar doch uiterlijk op 1 april te worden opgegeven. 

 

6. Verleende vakantie kan door de werkgever worden ingetrokken, wanneer dringende 

redenen van dienstbelang zulks noodzakelijk maken. De hieruit voortvloeiende 

extra kosten worden door de werkgever gedragen.  

 

7. Indien de werkgever (een deel van) de activiteiten gedurende een periode stopzet 

teneinde gedurende die stopzetting aan alle of een deel van de werknemers de 

aaneengesloten vakantiedagen te geven, zijn de betrokken werknemers gedurende 

deze periode verplicht vakantie op te nemen.  

Werkgever zal deze periode waarin (een deel van) de activiteiten stopgezet wordt 

voor 15 maart vaststellen. 

 

8. De werknemer dient als regel de toegekende vakantiedagen voor het einde van het 

vakantiejaar opgenomen te hebben. 

 

9. In enig vakantiejaar niet genoten bovenwettelijke vakantiedagen kunnen op 

verzoek van de werknemer worden uitbetaald. Per jaar mag een werknemer 

maximaal 5 dagen van zijn bovenwettelijke vakantiedagen sparen. Hij moet dat 

verzoeken binnen 1 maand na afloop van het vakantiejaar.  

 

10. Vakantiedagen welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip liggend vijf jaar na de 

laatste dag van het kalenderjaar waarop deze zijn ontstaan, vervallen tenzij de 

werkgever de werknemer niet in staat heeft gesteld ze op te nemen.  

 

11. Met uitzondering van hetgeen bepaald is ten aanzien van het verlof ex artikel 7.635 

BW en het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg verwerft de werknemer geen 

vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het niet verrichten van 

zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld salaris heeft. 

 

 De werknemer verwerft evenwel vakantierechten over de tijd gedurende welke 

hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in 

geld vastgesteld salaris heeft in geval van: 

* Onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband. 

* Ziekte of ongeval tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer. Indien  

   niet veroorzaakt door eigen toedoen, bouwt de werknemer uitsluitend rechten 

   op over de laatste 6 maanden van afwezigheid. 

 

De verworven bovenwettelijke vakantierechten in de hierboven genoemde gevallen 

vervallen indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd alvorens 

de arbeid is hervat. 
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12. Valt de vakantie binnen de periode waarin de werknemer, ten gevolge van 

overlijden van partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, schoonouders, 

grootouders, zusters, broers, schoonzusters en zwagers van de werknemer en 

eigen bevalling van echtgenoten van de werknemer of wegens een der redenen 

genoemd in lid 11 geen arbeid kan verrichten dan zal de werknemer na overleg met 

de werkgever deze vakantiedagen alsnog genieten. 

 

13. Indien een van de in het vorig lid genoemde verhinderingen echter eerst intreedt 

tijdens een vastgestelde vakantie of snipperdag zullen de dagen waarop die 

verhindering zich voordoet, wel als vakantiedagen worden geteld indien de 

werknemer niet heeft medegedeeld dat die verhindering zich zou voordoen. Indien 

het niet mogelijk is mededeling vooraf te doen, kan de mededeling ook onmiddellijk 

na afloop van de vakantie geschieden. 

 

14. Indien de werknemer tijdens vakantie ziek wordt, heeft hij recht op het later alsnog 

genieten van deze vakantiedag(en) als vast komt te staan dat hij door ziekte ook 

zijn werkzaamheden niet zou hebben kunnen uitoefenen. 

 

15. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zullen de vakantiedagen worden 

verrekend.  

Nog niet opgenomen vakantiedagen zal de werknemer kunnen opnemen, met dien 

verstande dat deze vakantie alleen in de opzegtermijn mag zijn begrepen, indien 

zulks tussen de werkgever en hem wordt afgesproken.  

 

De werkgever reikt op verzoek van de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking 

een verklaring uit waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris welke 

de werknemer op dat tijdstip nog toekomt.  

 

Artikel 16 Vakantietoeslag 
 
1. De vakantietoeslag wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitgekeerd over een 

periode van 12 maanden aanvangende met de maand juni van het voorafgaande 

kalenderjaar. 

 

2. De vakantietoeslag bedraagt voor de werknemer met een volledig dienstverband 8% 

van het voor de werknemer geldende schaalsalaris. De berekende vakantietoeslag 

wordt maandelijks opgebouwd gedurende de periode juni van het voorafgaande jaar 

tot en met mei van het lopende jaar. 

 

3. Wanneer de werknemer slechts een deel van de periode waarover vakantietoeslag 

wordt berekend in dienst is geweest, dan wel in die periode of een deel daarvan in 

deeltijd heeft gewerkt, dan heeft hij naar evenredigheid recht op vakantietoeslag. 
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Artikel 17 Verlof 
 
1. Met uitsluiting, voor zover is toegestaan, van het anders en overigens in de Wet Arbeid 

en Zorg bepaalde, geldt het volgende: 

 

In de gevallen waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht, wordt hem 

over de hieronder voor de respectievelijk bij elk dezer gevallen bepaalde termijnen van 

verlof het salaris doorbetaald, mits hij ten minste één dag tevoren en onder 

overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de 

gebeurtenis c.q. plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont en hij op die 

dag(en) zou moeten werken: 

a. Bij zijn verhuizing: 2 dagen per 2 kalenderjaren; 

b. Bij zijn ondertrouw: 1 dag; 

c. Bij zijn huwelijk: 3 dagen; 

d. Bij het overlijden van familieleden in de eerste en tweede graad: 2 dagen.  

Indien de werknemer belast is met de verzorging van deze uitvaart vanaf de 

dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart met een maximum van 4 

dagen. 

e. Tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste of 

tweede graad: 1 dag; 

f. Bij zijn 25 en40-jarig dienstjubileum: 1 dag; 

g. Bij zijn 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum en dat van zijn ouders, stief-

, pleeg- of schoonouders en van zijn kinderen, stief- of pleegkinderen: 1 dag; 

h. In bijzondere gevallen naar oordeel van de werkgever; 

i. Gedurende de periode dat werknemer een wettelijk recht heeft op kort durend 

zorgverlof voor een duur ter beoordeling van de werkgever; 

 

2. De werknemer die gebruik wenst te maken van ouderschapsverlof zal dit uiterlijk 2 

maanden voor ingangsdatum van het verlof, schriftelijk aan de werkgever mededelen. 

De pensioenopbouw zal door het ouderschapsverlof niet nadelig beïnvloed worden. 

Zowel de werknemers- als de werkgeverspensioenbijdrage blijven gebaseerd op het 

oorspronkelijke salaris. 

 

3. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van salaris op de navolgende dagen, 

voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen: 

Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartdag, Tweede 

Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Koninginnedag, 5-mei, alsmede de door 

de overheid erkende feest- en gedenkdagen. 

 

Artikel 18 Arbeidsongeschiktheid  
 
De werknemer dient zich bij ziekte voor aanvangstijdstip van de werkzaamheden ziek te 

melden bij de directe leidinggevende. Melding moet hierbij worden gemaakt van het 

verblijfadres.  

 

1. De werknemers die in het kader van de WIA arbeidsongeschikt worden, ontvangen in 

het eerste ziektejaar 100% en in het tweede jaar 70% van hun loon direct 

voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid indien zij zich voldoende inzetten voor 

hun herstel en reïntegratie. 

 

2. Het inkomen in het tweede ziektejaar kan worden verhoogd indien de werknemer 

naar het oordeel van de werkgever voldoende actief meewerkt aan alle activiteiten 
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die een terugkeer naar een functie bij Pro Rege of elders mogelijk maken. Over (het 

deel van) de werkzaamheden die de werknemer alsdan verricht ontvangt hij dan tot 

104 weken na aanvang van de arbeidsongeschiktheid 100% van het loon direct 

voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. 

 

3. Medewerkers die al in het eerste ziektejaar een beroep doen op de IVA, ontvangen 

tot het tweede ziektejaar een aanvulling op hun IVA-inkomen tot 100% van hun loon 

direct voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. 

 

4. Medewerkers van wie het UWV heeft bepaald dat zij tussen 0-35% arbeidsongeschikt 

zijn, blijven gedurende de loongerelateerde uitkeringsperiode in dienst van 

werkgever, tenzij dit redelijkerwijs van hem niet gevergd kan worden. Zij kunnen na 

herstel terugkeren naar hun oorspronkelijke functie en urenaantal.  

 

5. Van de medewerkers van wie het UWV heeft bepaald dat zij tussen de 35-80% 

arbeidsongeschikt zijn, zal Pro Rege de resterende arbeidscapaciteit zoveel mogelijk 

benutten. 

 

6. De in dit artikel bedoelde uitkeringen c.q. aanvullingen worden beëindigd,  

* per de eerste van de maand waarin de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt, 

* de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.  

en worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder. 

 

7. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde en/of door hem verstrekte 

(aanvullende) uitkeringen te weigeren, stop te zetten dan wel in te trekken ten aanzien 

van werknemers die misbruik maken van deze voorzieningen dan wel de voorschriften 

zoals deze door de bevoegde instanties en bij de werkgever zijn vastgesteld, 

overtreden. 

 

8. Bij overtreding van de controlevoorschriften met betrekking tot ziekmelding in een 

periode van 12 maanden is de werkgever bevoegd: 

a. bij de 2e overtreding een half dagloon in te houden; 

b. bij de 3e overtreding een dagloon in te houden; 

c. bij de 4e overtreding twee dagen loon in te houden; 

d. bij de 5e en elke volgende overtreding drie dagen loon in te houden. 

 

9. In de volgende gevallen zijn de in dit artikel bedoelde aanvullingen niet verschuldigd: 

 voorzover de werknemer terzake van zijn ziekte, jegens derden, een vordering tot 

schadevergoeding wegens derving van inkomen kan doen gelden. Draagt de 

werknemer deze vordering over aan de werkgever, dan zal deze de werknemer 

voorschotten verstrekken ter hoogte van de aanvulling. Deze voorschotten zullen 

worden verrekend met de terzake de vordering geïnde bedragen; 

 indien aan de betrokken werknemer door het desbetreffende uitvoeringsorgaan de 

wettelijke uitkering wordt geweigerd; 

 indien het dienstverband is verbroken. 
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Artikel 19 Gratificaties bij dienst- en andere 

jubilea 
 
De gratificatie bij een dienstverband van 12,5 jaar bedraagt een bruto half maandsalaris. 

Bij een dienstverband van  25 en 40 jaar ontvangen de werknemers één bruto 

maandsalaris.  

Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen de gratificatie naar rato. 

 

 

Artikel 20 Reis- en verblijfkosten 
 
Aan de werknemer wordt een tegemoetkoming verstrekt voor de door hem gemaakte 

reis- en verblijfkosten conform het bij werkgever in overleg met de Ondernemingsraad 

geldende reglement en voor zover hem ter zake door de werkgever opdracht werd 

gegeven. 

 

Artikel 21 Overlijden van de werknemer 
 
1. In geval van overlijden van de werknemer wordt het salaris uitbetaald tot en met 

de dag van overlijden. 

 

2. Aan de nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 7: 674c BW wordt een bedrag 

uitgekeerd gelijk aan 3 maanden salaris. 

 

3. Gedurende de maand, waarin de werknemer is overleden en de daarop volgende 

maand behouden de overgebleven gezinsleden het gebruik van de dienstwoning, 

een en ander in afwijking van het gestelde in artikel 7, lid 1. 

 

Artikel 22 Non activiteit 
 
De werkgever kan de werknemer, nadat hij gehoord is, ten hoogste 14 dagen op non 

actief zetten met behoud van salaris, indien het vermoeden bestaat dat een dringende 

reden aanwezig is voor ontslag, als bedoeld in de artikelen 7: 677 en 678 van het BW en 

deze maatregel naar het oordeel van de werkgever in het belang van het werk dringend 

gevorderd is. Ten hoogste eenmaal kan deze termijn met 14 dagen worden verlengd.  

 

De non-activiteit wordt door de werkgever schriftelijk onder opgave van redenen ter 

kennis van de werknemer gebracht. 
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Artikel 23 Einde dienstverband 
 
1. Het dienstverband eindigt: 

a. met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en werknemer 

overeengekomen tijdstip; 

b. door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is 

aangegaan; 

c. door opzegging door de werkgever of werknemer met inachtneming van een 

opzegtermijn van een maand. Uitgezonderd zijn werknemers in de functie van: 

- Vestigingsmanager  

- Personeelsfunctionaris 

-  Controller 

- Hoofd Thuisfrontservice 

- Hoofd Administratie 

- Hoofd Fondsenwerving 

- Operationeel manager 

- Directiesecretaresse/Officemanager 

voor wie een termijn van twee maanden geldt, tenzij op grond van artikel 7:672 

BW een langere opzegtermijn in acht dient te worden genomen; 

d. door eenzijdige beëindiging tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 7: 652 en 

676 BW; 

e. door ontslag op staande voet wegens dringende redenen voor de werkgever of 

werknemer volgens de bepalingen van artikel 7: 678 en 679 BW; 

f. per de eerste van de maand waarin men de leeftijd van 65 jaar bereikt of recht 

krijgt op een (pre)pensioen; 

g. door overlijden van de werknemer; 

h. door ontbinding door de rechter. 

 

2. a. Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. 

 b. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand, volgende op 

die waarin de opzegging plaatsvindt. 

 

Artikel 24 Betaling vakbondscontributie 
 

Werkgever is bereid op verzoek van de werknemer mee te werken aan het zo fiscaal 

vriendelijk mogelijk betalen van de vakbondscontributie door de werknemer. 

 

Artikel 25 Faciliteiten OR  
 

Alle werknemers die deel uit maken van de OR krijgen in 2008 en 2009 gezamenlijk 500 

uur per jaar ter beschikking voor OR werkzaamheden (inclusief studie) onder werktijd. 

Daarenboven wordt elke Ondernemingsraad één maal per zittingsperiode in de 

gelegenheid gesteld in werktijd bovenop de hierboven genoemde 500 uur een cursus te 

volgen bij een erkend OR- opleidingsinstituut. 

 



  
CAO Stichting Home-Base Support van 1 januari 2010 tot 31 maart 2012 

 

Versie 19-04-2010 17 

Artikel 26 Geschillen 
 
Indien de bepalingen van deze CAO aanleiding geven tot een geschil tussen werkgever 

en werknemer dan kan een van beiden een beroep doen op een alsdan in te stellen 

commissie van geschillen. De commissie van geschillen bestaat uit drie leden en wordt 

per geschil gevormd. Eén lid wordt benoemd door de werkgever; één lid wordt benoemd 

door de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging. Zij kiezen samen een 

onafhankelijke voorzitter. 

De uitspraak van de commissie is bindend. 

 

Artikel 27 Werkgelegenheidsclausule 
 
Home-Base Support zal gedurende de looptijd van deze CAO in principe niet overgaan tot 

ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden tenzij er ontwikkelingen zijn die 

ingrijpen noodzakelijk maken.  

Home-Base Support heeft in een dergelijke situatie de verplichting om betrokken 

werknemers de eerste 3 maanden na boventallig verklaring te bemiddelen naar een 

eventueel interne dan wel een externe functie. Indien de bemiddeling niet slaagt kan pas 

na afloop van de genoemde 3 maanden een ontslagvergunning dan wel een ontbindings-

verzoek worden ingediend. 

 

Artikel 28 Looptijd 
 
1. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2012 en wordt 

stilzwijgend telkens voor maximaal één jaar verlengd zolang er tussen partijen geen 

overeenstemming is bereikt over een nieuwe CAO. 

 

2. Opzeggen van de CAO dient schriftelijk en tenminste drie maanden voor afloop van 

de looptijd te geschieden. 

 

 

Aldus overeengekomen op 19 april 2010 tussen: 

 

Stichting Home-Base Support 

Cor Louwerse 

Algemeen directeur 

 

 

 

AbvaKabo FNV 

Rob Koster 

Bestuurder 

 CNV Publieke Zaak 

Marcel Matser 

Bestuurder 
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Protocol 1-1-2010 t/m 31-3-2012 
 

Op 19 april 2010 hebben de vakbonden hun akkoord gegeven m.b.t. het onderhandelings 

resultaat en daarmee eveneens de overstap naar pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Afhankelijk van de keuze van de werknemers m.b.t. de overstap naar pensioenfonds 

Zorg en Welzijn en waarde-overdracht, komt er al dan niet een batig saldo vrij om te 

gebruiken voor een compensatieregeling voor de werknemers. Dit laatste als gevolg van 

een verhoogde premiebetaling voor de werknemer. 

 

Ten tijde van het opstellen van deze CAO waren deze beslissingen nog niet bekend en 

hebben de werkgever en vakbonden 2 scenario’s afgesproken nl.: 

 

Scenario I 

1. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2010 t/m 31 maart 2012 

2. Overgang naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn per 1 januari 2010 

3. Indien Home-Base Support de ‘overwaarde’  van de pensioenen door Delta Lloyd 

(ca. € 48.000,--) uitbetaald krijgt, zal dit gebruikt worden voor een 

compensatieregeling 

4. De regeling bestaat uit een compensatie gedurende vier jaren: 

* jaar 1 (2010) compensatie van ca. 80% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 2 (2011) compensatie van ca. 60% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 3 (2012) compensatie van ca. 40% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 4 (2013) compensatie van ca. 20% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 5 (2014) betaalt de medewerker de volledig premie 

5. Per 1 januari 2010 worden de schaallonen met 1% verhoogd  

(structurele verhoging) 

6. Per 1 januari 2011 worden de schaallonen met 1,5% verhoogd 

(structurele verhoging) 

7. Per 1 april 2012 wordt een operationeel cafetariasysteem van arbeidsvoorwaarden 

ingevoerd (persoonlijk keuzebudget) 

8. Opname van werkgelegenheidsclausule in de CAO (zie onderstaand) 

9. Continuering van het huidige beleid m.b.t. Wajong-medewerkers 

 

Scenario II 

1. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2010 t/m 31 maart 2012 

2. Overgang naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn per 1 januari 2010 

3. Er is geen ´overwaarde´ in de pensioenvoorziening. 

Home-Base Support zal 1,25% van de loonsom (incidenteel) in 2010 aanwenden 

ter compensatie voor het betalen van een hogere eigen bijdrage door de 

werknemers. 

4. De schaallonen worden in 2010 niet verhoogd.  

5. Per 1 januari 2011 worden de schaallonen met 2,5% verhoogd (structurele 

verhoging) 

6. Per 1 april 2012 wordt een operationeel cafetariasysteem van arbeidsvoorwaarden 

ingevoerd. (persoonlijk keuzebudget) 

7. Opname van werkgelegenheidsclausule in de CAO (zie onderstaand) 

8. Continuering van het huidige beleid m.b.t. Wajong-medewerkers 
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a) Home-Base Support heeft voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de 

wijziging van pensioenverzekeraar Delta Lloyd naar Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn, waar alle medewerkers verplicht aan hebben deelgenomen.  

Vanuit Pensioenfonds Zorg & Welzijn is een voorlichter aanwezig geweest. Vanuit 

de AWVN is een pensioendeskundige aanwezig geweest om de verschillen met 

pensioenverzekeraar Delta Lloyd aan te geven. 

Medewerkers hebben tijdens deze bijeenkomsten een berekening ontvangen 

waaruit het financiële verschil blijkt tussen de oude en de nieuwe pensioenpremie.  

 

b) De vakbonden hebben op 19 april 2010 een bijeenkomst georganiseerd om hun 

achterban te raadplegen i.v.m. de nieuwe CAO. Ook niet-leden waren hierbij 

welkom vanwege de overstap van pensioenvoorziening, maar zij konden niet 

meestemmen over het onderhandelingsresultaat. 

 

c) Na goedkeuring van dit onderhandelingsresultaat door de vakbonden is rond 21 

april 2010 een formele aanmeldingsbrief naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

gestuurd. 

 

d) In deze brief is een aanvraag gedaan voor individuele interviews van een half uur 

per medewerker. Dit naast de offerte die Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan de 

medewerker zal sturen met betrekking tot een eventuele waardeoverdracht. 

 

e) In de CAO is een werkgelegenheidsclausule opgenomen onder artikel 27  

 

f) In de jaren 2010 en 2011 zal Home-Base Support voorbereidingen treffen, zodat 

in de nieuwe CAO vanaf 1 april 2012 een cafetariasysteem van 

arbeidsvoorwaarden (persoonlijk keuzebudget) operationeel kan zijn. 

 

g) In de werkingssfeer van de CAO, artikel 1, zal onder punt 2d. worden opgenomen 

dat de CAO Home-Base  Support niet van toepassing is op medewerkers 

werkzaam bij ECHOS Mobiel. 

De arbeidsvoorwaarden van deze medewerkers zullen door de Ondernemingsraad 

van Home-Base Support worden besproken, zoals dit ook gebeurd voor 

medewerkers werkzaam in missiegebieden. 

 

h) De beoordelingssystematiek is bij de ontwikkeling hiervan in 2008 besproken met 

de vakbonden. In de CAO zal melding worden gemaakt dat Home-Base Support 

een beloningssysteem kent op basis van beoordeling. De regeling zal voortaan als 

bedrijfsregeling met de Ondernemingsraad worden besproken conform WOR, 

artikel 27 lid 1. 

 

i) Omdat Abvakabo/FNV en CNV Publieke Zaak niet zijn aangesloten bij het Fonds 

Industriële Belangen ontvangen zij ieder, gedurende de looptijd van de CAO, 

jaarlijks een bijdrage van € 500,--. 

 

j) Partijen spreken af elkaar tenminste 2x per jaar, of zoveel vaker als één van de 

partijen daarom verzoekt, de algemene gang van zaken te bespreken. 
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  Loonschaal 2010 (scenario I met 1% verhoging)   

trede A B C D E F G H I J K L 

1 1407,60 1441,33 1493,83 1547,50 1690,94 1884,78             

1,5 1426,14 1464,39 1517,44 1574,58 1720,53 1917,76             

2 1447,87 1487,45 1541,04 1601,67 1750,12 1950,74 2084,76 2282,79 2488,61       

2,5 1470,31 1510,51 1564,64 1628,75 1779,71 1983,73 2120,40 2321,83 2534,77       

3 1492,76 1533,58 1588,24 1655,83 1809,31 2016,71 2156,05 2360,87 2580,93 2712,62 2956,79 3387,97 

3,5 1515,21 1556,64 1611,84 1682,91 1838,89 2049,69 2191,70 2399,90 2627,10 2762,94 3011,64 3458,10 

4 1537,66 1579,70 1635,45 1709,99 1868,48 2082,67 2227,35 2438,94 2673,26 2813,26 3066,48 3528,24 

4,5 1560,10 1602,76 1659,05 1737,08 1898,07 2115,66 2263,00 2477,97 2719,43 2863,58 3121,33 3598,36 

5 1582,55 1625,82 1682,65 1764,16 1927,67 2148,64 2298,65 2517,00 2765,59 2913,90 3176,18 3668,49 

5,5 1607,81 1611,93 1664,64 1747,55 1909,52 2128,41 2277,36 2493,70 2743,17 2891,92 3152,22 3647,44 

6 1633,07 1678,65 1729,86 1818,31 1986,85 2214,61 2369,95 2595,08 2857,91 3014,53 3285,87 3808,76 

6,5     1753,47 1845,40 2016,44 2247,59 2405,59 2634,12 2904,08 3064,86 3340,72 3878,89 

7     1777,07 1872,48 2046,04 2280,57 2441,24 2673,15 2950,25 3115,18 3395,57 3949,02 

7,5             2476,89 2712,18 2996,41 3163,95 3450,42 4019,15 

8             2512,54 2751,22 3042,57 3212,71 3505,27 4089,28 

8,5             2548,20 2790,25 3088,74 3264,58 3560,12 4159,41 

9             2583,85 2829,29 3134,90 3316,45 3614,97 4229,54 

9,5                   3366,77 3669,82 4299,67 

10                   3417,09 3724,66 4369,80 

   = minimaal bedrag = minimumloon per 1 januari 2010, per 1 juli 2010 geldt een minimumloon van € 1.416,00  

      1,02515       
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  Loonschaal 2011 t/m 31 maart 2012 (scenario I met 1,5% verhoging) 

trede A B C D E F G H I J K L 

1 1407,60 1462,95 1516,24 1570,71 1716,30 1913,05             

1,5 1447,54 1486,35 1540,20 1598,20 1746,34 1946,53             

2 1469,59 1509,76 1564,16 1625,69 1776,37 1980,00 2116,03 2317,03 2525,94       

2,5 1492,37 1533,17 1588,11 1653,18 1806,41 2013,48 2152,21 2356,66 2572,79       

3 1515,15 1556,58 1612,06 1680,67 1836,45 2046,96 2188,39 2396,28 2619,64 2753,31 3001,14 3438,79 

3,5 1537,94 1579,99 1636,02 1708,16 1866,48 2080,44 2224,58 2435,90 2666,50 2804,39 3056,81 3509,97 

4 1560,72 1603,39 1659,98 1735,64 1896,51 2113,91 2260,76 2475,52 2713,36 2855,46 3112,48 3581,16 

4,5 1583,50 1626,80 1683,94 1763,13 1926,55 2147,39 2296,94 2515,14 2760,22 2906,53 3168,15 3652,34 

5 1606,28 1650,21 1707,89 1790,62 1956,58 2180,87 2333,13 2554,76 2807,07 2957,61 3223,82 3723,52 

5,5 1631,92 1636,11 1689,61 1773,76 1938,16 2160,34 2311,52 2531,11 2784,32 2935,30 3199,50 3702,15 

6 1657,56 1703,83 1755,81 1845,59 2016,65 2247,83 2405,50 2634,01 2900,78 3059,75 3335,16 3865,89 

6,5     1779,77 1873,08 2046,69 2281,30 2441,68 2673,63 2947,64 3110,83 3390,83 3937,07 

7     1803,72 1900,56 2076,73 2314,78 2477,86 2713,25 2994,50 3161,91 3446,50 4008,26 

7,5             2514,05 2752,87 3041,35 3211,41 3502,18 4079,44 

8             2550,23 2792,49 3088,21 3260,90 3557,85 4150,62 

8,5             2586,42 2832,11 3135,07 3313,55 3613,52 4221,80 

9             2622,61 2871,73 3181,93 3366,20 3669,19 4292,99 

9,5                   3417,27 3724,86 4364,17 

10                   3468,35 3780,53 4435,35 

             

   = minimaal bedrag = minimumloon per 1 januari 2010, eventueel bijstellen per 1 januari 2011 als minimumloon wijzigt.   



  
CAO Stichting Home-Base Support van 1 januari 2010 tot 31 maart 2012 

 

Versie 16-04-2010 22 

      1       

Loonschaal 2010 (scenario II zonder verhoging)  

trede A B C D E F G H I J K L 

1 1407,60 1427,06 1479,04 1532,18 1674,19 1866,12             

1,5 1412,02 1449,89 1502,41 1558,99 1703,49 1898,77             

2 1433,53 1472,72 1525,78 1585,81 1732,79 1931,43 2064,11 2260,19 2463,97       

2,5 1455,76 1495,56 1549,15 1612,62 1762,09 1964,08 2099,41 2298,84 2509,67       

3 1477,98 1518,39 1572,51 1639,44 1791,39 1996,74 2134,71 2337,49 2555,38 2685,77 2927,51 3354,43 

3,5 1500,21 1541,23 1595,88 1666,25 1820,69 2029,40 2170,00 2376,14 2601,09 2735,59 2981,82 3423,86 

4 1522,43 1564,06 1619,25 1693,06 1849,98 2062,05 2205,30 2414,79 2646,80 2785,41 3036,12 3493,30 

4,5 1544,65 1586,89 1642,62 1719,88 1879,28 2094,71 2240,59 2453,43 2692,50 2835,23 3090,43 3562,74 

5 1566,88 1609,72 1665,99 1746,69 1908,58 2127,37 2275,89 2492,08 2738,21 2885,05 3144,73 3632,17 

5,5 1591,89 1595,98 1648,16 1730,25 1890,62 2107,34 2254,82 2469,01 2716,01 2863,29 3121,01 3611,33 

6 1616,90 1662,03 1712,73 1800,31 1967,18 2192,68 2346,48 2569,39 2829,62 2984,69 3253,34 3771,05 

6,5     1736,10 1827,12 1996,48 2225,34 2381,78 2608,04 2875,32 3034,51 3307,64 3840,49 

7     1759,47 1853,94 2025,78 2257,99 2417,07 2646,68 2921,03 3084,34 3361,95 3909,92 

7,5             2452,37 2685,33 2966,74 3132,62 3416,26 3979,36 

8             2487,66 2723,98 3012,44 3180,90 3470,57 4048,79 

8,5             2522,97 2762,63 3058,15 3232,26 3524,87 4118,23 

9             2558,27 2801,27 3103,86 3283,62 3579,18 4187,67 

9,5                   3333,44 3633,48 4257,10 

10                   3383,26 3687,79 4326,54 

             

   = minimaal bedrag = minimumloon per 1 januari 2010, per 1 juli 2010 geldt een minimumloon van € 1.416,00  
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Loonschaal 2011 t/m 31 maart 2012 (scenario II met 2,5% verhoging)  

trede A B C D E F G H I J K L 

1 1407,60 1462,73 1516,02 1570,48 1716,05 1912,77             

1,5 1447,33 1486,14 1539,97 1597,97 1746,08 1946,24             

2 1469,37 1509,54 1563,93 1625,45 1776,11 1979,71 2115,72 2316,69 2525,57       

2,5 1492,15 1532,95 1587,88 1652,94 1806,15 2013,19 2151,90 2356,31 2572,41       

3 1514,93 1556,35 1611,83 1680,42 1836,18 2046,66 2188,07 2395,93 2619,26 2752,91 3000,70 3438,29 

3,5 1537,71 1579,76 1635,78 1707,91 1866,20 2080,13 2224,25 2435,54 2666,11 2803,98 3056,36 3509,46 

4 1560,49 1603,16 1659,74 1735,39 1896,23 2113,61 2260,43 2475,16 2712,97 2855,04 3112,02 3580,64 

4,5 1583,27 1626,56 1683,69 1762,88 1926,26 2147,08 2296,61 2514,77 2759,81 2906,11 3167,69 3651,80 

5 1606,05 1649,96 1707,64 1790,36 1956,30 2180,55 2332,79 2554,38 2806,66 2957,17 3223,35 3722,97 

5,5 1631,68 1635,87 1689,36 1773,50 1937,88 2160,02 2311,19 2530,74 2783,91 2934,87 3199,04 3701,61 

6 1657,32 1703,58 1755,55 1845,32 2016,36 2247,50 2405,14 2633,62 2900,36 3059,30 3334,67 3865,32 

6,5     1779,51 1872,80 2046,39 2280,97 2441,32 2673,24 2947,21 3110,38 3390,34 3936,50 

7     1803,46 1900,29 2076,42 2314,44 2477,50 2712,85 2994,06 3161,45 3446,00 4007,67 

7,5             2513,68 2752,46 3040,91 3210,94 3501,66 4078,84 

8             2549,86 2792,08 3087,76 3260,43 3557,33 4150,01 

8,5             2586,04 2831,69 3134,61 3313,07 3612,99 4221,19 

9             2622,22 2871,31 3181,46 3365,71 3668,66 4292,36 

9,5                   3416,77 3724,32 4363,53 

10                   3467,84 3779,98 4434,70 

             

   = minimaal bedrag = minimumloon per 1 januari 2010, eventueel bijstellen per 1 januari 2011 als minimumloon wijzigt.  
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Bijlage 1 Functies  
 

 
 

ORBA groep 

 

Stichting Home-Base Support 

 
L 

230 – 249,5 
 

 
Controller  
Operationeel manager 
Hoofd Administratie 

 

K 
210 – 229,5 

 

 

 

 
J 

190 – 209.5 

 
Personeelsfunctionaris 
Hoofd Fondsenwerving 

 

 
I 

170 – 189,5 
 

 
Vestigingsmanager ECHOS HOMES  
 

 
H 

150 – 169,5 

 
Directiesecretaresse/Officemanager 
 

 
G 

130 – 149,5 

 
Medewerker Communicatie 
Medewerker Financiën  
Medewerker Personeelszaken 
Projectondersteuner 
 

 
F 

110 – 129,5 

 
Administratief assistent ECHOS HOMES 
Medewerker fondsenwerving  

Algemeen assistent  
Kok 
 

 
E 

90 – 109,5 
 

 
Beheerder magazijn 
 
 

 
D 

70  - 89,5 
 

 
Allround buffet-/keuken medewerker 

 
C 

50 – 69.5 
 

 
Buffet-/keuken medewerker 

 
B 

25 – 49,5 

 
Medewerker huishoudelijke dienst 

 
A 

0 – 24,5 
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Bijlage 2 Salarisregeling 

 
Afhankelijk van keuze van de werknemers m.b.t. de overstap naar pensioenfonds Zorg 

en Welzijn en waarde-overdracht, komt er al dan niet een batig saldo vrij om te 

gebruiken voor een compensatieregeling voor de werknemers. Dit laatste als gevolg van 

een verhoogde premiebetaling voor de werknemer. 

 

Ten tijde van het opstellen van deze CAO waren deze beslissingen nog niet bekend en 

hebben de werkgever en vakbonden 2 scenario’s afgesproken nl.: 

 

Scenario I : waarbij een batig saldo vrij komt t.b.v. een compensatieregeling 

1. Home-Base Support stelt per 1 januari 2010 een compensatieregeling op voor de 

werknemers nl.: 

* jaar 1 (2010) compensatie van ca. 80% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 2 (2011) compensatie van ca. 60% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 3 (2012) compensatie van ca. 40% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 4 (2013) compensatie van ca. 20% van het verschil in de pensioenpremie 

* jaar 5 (2014) betaalt de werknemer de volledig premie 

2. Per 1 januari 2010 worden de schaallonen met 1% verhoogd  

3. Per 1 januari 2011 worden de schaallonen met 1,5% verhoogd 

 

Scenario II : waarbij er geen batig saldo vrij komt. 

1. Home-Base Support stelt een éénjarige compensatieregeling op voor de 

werknemers, waarbij zij 1,25% van de loonsom in 2010 zal aanwenden voor het 

betalen van een hogere eigen bijdrage door de werknemers. 

2. De schaallonen worden in 2010 niet verhoogd.  

3. Per 1 januari 2011 worden de schaallonen met 2,5% verhoogd 

 
 
BASIS VAN DE SALARISREGELING 

 
1. Afhankelijk van de functie wordt de basis van de salarisregeling gevormd door: 

 

 Het wettelijk minimum loon respectievelijk het daarvan afgeleide wettelijk 

minimum jeugdloon, zoals dit door de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid wordt vastgesteld en aangepast c.q. gewijzigd.  

 De salarisschalen A t/m L zoals bij CAO zijn vastgesteld. 

 

2. Inpassing in de voor de functie geldende salarisschaal vindt plaats:  

* bij indiensttreding; 

* bij overgang naar een andere functie. 

 

3. De werknemer die aan de in de functieomschrijving genoemde verantwoordelijkheden 

en takenminimum kan voldoen wordt bij indiensttreding ingeschaald op de laagste 

trede van de voor de functie geldende schaal. 

 

4. Indien de werknemer, blijkend uit zijn arbeidsverleden en/of opleidingsniveau, over 

meer ervaring beschikt dan in de functieomschrijving is aangegeven, is afwijking van 

het in lid 3 bepaalde, mogelijk. 

 

5. Bij het inschalen worden als ervaringsjaren gerekend de jaren in formeel 

dienstverband, derhalve niet stage- of vrijwilligersperioden. 
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Bijlage 3 Afspraken conform het  

   Onderhandelingsresultaat 
 

 

 

1. Per 1 april 2012 wordt een operationeel cafetariasysteem van arbeidsvoorwaarden 

ingevoerd (persoonlijk keuzebudget) binnen Home-Base Support. 

 

2. Het huidige beleid m.b.t. Wajong-medewerkers zal door Home-Base Support 

worden gecontinueerd. 
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Bijlage 4 Adressen 
 
Stichting Home-Base Support 

Frankenlaan 38 

7312 TD  Apeldoorn 

055 3575650 

info@home-basesupport.net  

 

 

ABVAKABO FNV 

Binnensingel 3 

7411 PL  Deventer 

079 3536861 

oost@abvakabo.nl 

 

 

CNV Publieke Zaak 

Ovenbouwershoek 9 

7328 JH  Apeldoorn 

055 5264200 

apeldoorn@cnvpubliekezaak.nl 

 
 

mailto:info@home-basesupport.net
mailto:oost@abvakabo.nl
mailto:apeldoorn@cnvpubliekezaak.nl

