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CONCEPT d.d. 11 september 2017 

 

 

Onderhandelingsresultaat cao Onstream Project Services 

 

 

Inleiding 

 

De cao voor Onstream Project Services B.V. (OPS) was geëindigd op 30 juni 2016. Partijen hebben 

onderhandeld over een nieuwe cao en hebben overeenstemming bereikt over een cao die in werking 

treedt per 1 januari 2017 en eindigt op 30 juni 2018. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de 

volgende aanpassingen in de cao:  

 

Flexibiliteit 

In de oude cao stond een bepaling waardoor OPS gebruik kon maken van wettelijke bepalingen die 

van toepassing zijn op een uitzendbureau. Deze bepaling is op verzoek van de vakorganisaties ge-

schrapt. De oude bepaling blijft wel van toepassing op werknemers die voor 1 juli 2017 in dienst zijn 

getreden.  

 

Pensioen 

De pensioenregeling zal, voor zover wettelijk vereist, worden aangepast aan de verhoging van de 

pensioenrichtleeftijd tot 68 jaar met ingang van 1 januari 2018.  

 

OPS heeft op dit moment nog dispensatie gekregen van StiPP voor de verplichte deelneming aan de 

bedrijfstakpensioenfondsregeling van StiPP. Het is onzeker of de verkregen dispensatie gehandhaafd 

kan blijven. Indien de dispensatie door StiPP wordt ingetrokken dan zal OPS verplicht zijn om deel te 

nemen aan de verplichte pensioenregeling van StiPP en zal de pensioenregeling zoals deze thans is 

ondergebracht bij Nationale-Nederlanden worden beëindigd.  

 

Salarisverhoging 

Er is een salarisverhoging afgesproken met ingang van 1 juli 2017 van 1,5%, per 1 januari 2018 met 

1% en per 30 juni 2018 met 1%.  

 

Cursussen 

De vergoeding voor dagen waarop cursussen en/of opleidingen plaatsvinden gedurende de rusttijd van 

de werknemer is aangepast. Een hele cursusdag plus avond was 18 uur en wordt nu 12 uur. Een hele 

cursusdag was 12 uur en wordt nu 8 uur. Een halve cursusdag wordt 4 uur.  

 

Looptijd cao 

De looptijd van de cao is 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018. De cao eindigt van rechtswege zon-

der dat opzegging vereist is.  

 

Tekstwijzigingen en technische uitwerking 

Naast de wijzigingen voortvloeiend uit dit akkoord wordt de tekst van de cao gewijzigd als daar aan-

leiding dan wel noodzaak toe is als gevolg van verstreken data, naamswijzigingen, technische omis-

sies etc.  
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Aldus overeengekomen te [...] op [...] 2017 

 

 

 

_________________________________ 

namens Onsream Project Services B.V. 

[...] 

 

 

_________________________________ 

namens FNV Bondgenoten 

[...] 

 

 

_________________________________ 

namens vakvereniging Het Zwarte Corps 

[...] 

 


