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Op dinsdag 3 oktober 2017 hebben Sitech Services BV en de vakorganisaties FNV, De Unie, Synergo 
VHP, CNV Vakmensen en ABW een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO 2017-2018. 
In het kader van dit onderhandelingsresultaat zijn de volgende punten besproken: 
 
Looptijd 
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019. 
 
 
Inkomen / salaris 
De bruto salarissen en salarisschalen worden verhoogd met 

- 2% per 1 april 2017 
- 2% per 1 april 2018 

 
 
Overwerk / leeftijdsgrens van 55 jaar 
Partijen zijn overeengekomen dat medewerkers tot op hogere leeftijd verplicht kunnen worden tot het 
verrichten van overwerk. De betreffende leeftijdsgrens zal in de komende 4 jaar geleidelijk worden 
verhoogd. 
Artikel 40, lid 4 van de CAO wordt als volgt gewijzigd. 

- Met ingang van 1 januari 2018 kan de medewerker van 55,5 jaar en ouder als regel niet verplicht 
worden tot het verrichten van overwerk; 

- Met ingang van 1 januari 2019 kan de medewerker van 56 jaar en ouder als regel niet verplicht 
worden tot het verrichten van overwerk; 

- Met ingang van 1 januari 2020 kan de medewerker van 56,5 jaar en ouder als regel niet verplicht 
worden tot het verrichten van overwerk; 

- Met ingang van 1 januari 2021 kan de medewerker van 57 jaar en ouder als regel niet verplicht 
worden tot het verrichten van overwerk. 

 

Aan de vakbondsbestuurders: 
Mw. I. Phillippen 
Dhr. R. v.d. Broek 
Dhr. H. Govers 
Dhr. W. Kunstek  
Dhr. R. Smeets 
Dhr. C. Wilbers 

Afschrift: 
M. Dassen 
F. Thewissen 
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Partijen hebben onderkent dat er een problematiek is omtrent de continuïteit van wachtdiensten en het 
daaruit voortvloeiende overwerk bij een ouder wordende populatie in wachtdienst. Deze problematiek kan 
niet aan de cao tafel worden opgelost. Werkgever neemt daarom het initiatief om in overleg tussen 
management en betrokken medewerkers met duurzame oplossingen te komen, waarin de belangen van 
zowel werkgever als medewerkers zijn gediend. Waar dit nodig is zullen de uitkomsten van deze dialoog 
na overeenstemming door cao partijen in de cao worden vastgelegd. Cao partijen zullen gedurende de 
looptijd van deze cao de voortgang bewaken. 
 
 
Extra vrije tijd / EVT-regeling 
De bestaande EVT-regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 aangepast, zodat de medewerker die 
EVT-rechten opbouwt op basis van de gewerkte tijd (afhankelijke EVT, artikel 42 lid 4a; momenteel 
maximaal 15 dagen per jaar) vanaf dat moment de beschikking krijgt over:  

a. extra vrije tijd in de vorm van maximaal 5 vrije dagen 
en 
b. een financieel budget ter waarde van 4,8% van het maandinkomen, (als bedoeld in artikel 2, 

letter e.) per opgebouwde dag van 8 uur, met een maximum van 10 dagen dat wordt 
bijgeschreven in het a la carte systeem 

 
Ad a.  
De extra vrije tijd in de vorm van vrije dagen wordt aan de medewerker ter beschikking gesteld en kan te 
allen tijde als vrij af worden opgenomen. 
 
Ad b. 
Het financieel budget wordt in eerste instantie bijgeschreven in het à la carte systeem. De medewerker 
dient vervolgens vóór 31 januari van enig kalenderjaar een concrete keuze te maken of hij het financieel 
budget geheel of gedeeltelijk wil omzetten in vrije dagen.  

- Kiest de medewerker voor de gehele omzetting van het financieel budget in vrije dagen, dan 
worden die extra vrije dagen aan de medewerker ter beschikking gesteld. Voor elke extra vrije 
dag die op deze wijze aan de medewerker ter beschikking wordt gesteld zal het financieel budget 
worden verlaagd met 4,8% van het maandinkomen (als bedoeld in artikel 2, letter e). Deze extra 
vrije tijd dient vóór 31 december van het lopende jaar als vrij af te worden opgenomen. Niet 
opgenomen extra vrije dagen zullen naar keuze van de werknemer kort na afloop van het 
kalenderjaar worden uitbetaald, dan wel worden toegevoegd aan het saldo “sparen voor later”. 

- Kiest de medewerker voor de gedeeltelijke omzetting van het financieel budget in vrije dagen, 
dan worden die extra vrije dagen aan de medewerker ter beschikking gesteld. Voor elke extra 
vrije dag die op deze wijze aan de medewerker ter beschikking wordt gesteld zal het financieel 
budget worden verlaagd met 4,8% van het maandinkomen (als bedoeld in artikel 2, letter e). 
Deze extra vrije tijd dient vóór 31 december van het lopende jaar als vrij af te worden 
opgenomen. Het resterende deel van het financieel budget zal vervolgens in de maand april aan 
de medewerker betaalbaar worden gesteld. Niet opgenomen extra vrije dagen zullen naar keuze 
van de werknemer kort  na afloop van het kalenderjaar worden uitbetaald, dan wel worden 
toegevoegd aan het saldo “sparen voor later”. 

- Wanneer de medewerker geen keuze maakt voor 31 januari, dan zal het financieel budget 
automatisch in de maand april aan de medewerker betaalbaar worden gesteld. 
 

NB: 
Eventuele afwezigheid gedurende het kalenderjaar wordt als eerste gekort op het aantal toe te kennen 
dagen extra vrije tijd. Als er sprake is van meer dan 40 uur (5 dagen) afwezigheid dan vindt de overige 
korting plaats via verrekening op het financieel budget. 
 
Voorbeeld 1 
De medewerker mist in 2018 geen enkel uur van zijn gewerkte tijd. Hij is dus niet afwezig als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid of andere niet genoemde redenen in artikel 42, lid 5b. In dat geval heeft de 
medewerker recht op 5 extra vrije dagen én een financieel budget met een waarde van 10 salarisdagen. 
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De medewerker kan er dan voor kiezen om dit financieel budget geheel of gedeeltelijk om te zetten in 
extra vrije tijd. 
 
Voorbeeld 2 
In 2018 mist de medewerker 24 uur van zijn gewerkte tijd. Hij is bijvoorbeeld als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid in totaal 24 uur (3 dagen) afwezig geweest. In dat geval heeft de medewerker 
recht op 2 extra vrije dagen én een financieel budget met een waarde van 10 salarisdagen. De 
medewerker kan er dan voor kiezen om dit financieel budget geheel of gedeeltelijk om te zetten in extra 
vrije tijd. 
 
Voorbeeld 3 
In 2018 mist de medewerker 48 uur van zijn gewerkte tijd. Hij is bijvoorbeeld als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid in totaal 48 uur (6 dagen) afwezig geweest. In dat geval heeft de medewerker 
geen recht meer op extra vrije dagen. Hij ontvangt wel een financieel budget met een waarde van 9 
salarisdagen. De medewerker kan er dan voor kiezen om dit financieel budget geheel of gedeeltelijk om 
te zetten in extra vrije tijd. 
 
Voorbeeld 4 
In 2018 mist de medewerker 120 uur van zijn gewerkte tijd. Hij is als gevolg van arbeidsongeschiktheid in 
totaal 120 uur (15 dagen) afwezig geweest. In dat geval heeft de medewerker geen recht op extra vrije 
dagen. Hij ontvangt dan ook geen financieel budget! De medewerker beschikt in dat geval over zijn 
basisrechten aan vrij af (vakantiedagen, verhoogd met 10 dagen onafhankelijk EVT). 
 
Alle overige bepalingen in relatie tot de afhankelijke EVT (artikel 42 lid 4 en lid 5), blijven ongewijzigd van 
kracht. 
 
 
Tijdelijke Ouderen Regeling / TOR 
De leeftijd waarop medewerkers kunnen gaan deelnemen aan de TOR wordt met ingang van 
1 januari 2019 verhoogd van 58 naar 60 jaar. 
Artikel 48a, lid 2 van de CAO wordt met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd.  
 
De huidige tekst is: 
Van de TOR kan gebruik worden gemaakt gedurende maximaal zes jaar. Medewerkers starten hun TOR 
periode nooit eerder dan op de leeftijd van 58 jaar. 
 
De nieuwe tekst zal als volgt luiden: 
Medewerkers starten hun TOR periode nooit eerder dan op de leeftijd van 60 jaar. Van de TOR kan 
gebruik worden gemaakt gedurende de periode vanaf 60 jaar tot aan de AOW-leeftijd. 
 
NB: afspraken over de spreiding van TOR-dagen tot aan de AOW-leeftijd kunnen alleen betrekking 
hebben op de tijdspanne die bekend is op het moment van afsluiten van de TOR-overeenkomst. Een 
latere wijziging van de AOW-leeftijd zal geen invloed hebben op de TOR-overeenkomst! 
Artikel 48a, lid 4c van de CAO wordt met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd. De nieuwe tekst zal als 
volgt luiden: 
 
De medewerker werkzaam in continudienst, die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, kan desgewenst aan 
het begin van het kalenderjaar aangeven dat hij voor zover van toepassing (een deel van) de 
aanwezigheidsbonus ten behoeve van de TOR wil aanwenden. 
 

1. TOR-overeenkomsten die vóór 1 januari 2019 zijn afgesloten blijven ongewijzigd van kracht. 
2. Alle overige bepalingen in artikel 48a. blijven ongewijzigd van kracht. 
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Werkbegeleidingsplan / WBP 
Het bestaande Werkbegeleidingsplan wordt verlengd en blijft van toepassing voor de gevolgen van 
Horizon. De nieuwe einddatum wordt bepaald op 31 december 2019, voor zover de gevolgen van 
Horizon dan zijn verwerkt. Er zal wederom in het WBP geen sprake zijn van nawerking. 
 
 
Sparen voor Later 
De leeftijd waarop medewerkers gebruik kunnen maken van de opname van vrije dagen uit het saldo 
“Sparen voor Later” wordt met ingang van 1 januari 2019 verhoogd van 58 naar 60 jaar. 
Dientengevolge zal artikel 43, lid 8a van de CAO als volgt worden gewijzigd: 
Sparen voor Later is gericht op duurzame inzetbaarheid. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om 
dagen te sparen om aan het einde van de loopbaan (vanaf 60 jaar) de balans belasting/belastbaarheid 
goed te managen of eerder te stoppen met werken. In Sparen voor Later kunnen maximaal 150 dagen 
worden gespaard.   
 
 
Werkingssfeer CAO 
In 2018 zal Sitech maximaal 10 management trainees aannemen die 2 jaar lang vanuit het Chemelot 
Career Center, onder de condities van een individueel arbeidscontract (buiten CAO), via roulatie 
gedetacheerd zullen worden bij Sitech en/of de overige deelnemende klanten. Na twee jaar zullen de 
trainees, onder de voorwaarde van gebleken geschiktheid, in vaste dienst komen binnen bij Sitech of een 
van haar klanten en dan instromen in de betreffende CAO. 
 
CAO partijen sluiten een studieafspraak om mogelijkheden te onderzoeken teneinde tot modernisering 
van de arbeidsvoorwaarden voor de managementgroepering (salarisschaal C42, C43 en C44) te komen.  
 
 
Promoties  
De huidige tekst in de CAO geeft alleen mogelijkheden om promoties te laten plaatsvinden op de eerste 
dag van een kalenderkwartaal. De letterlijke tekst luidt als volgt: 
Artikel 21, lid 8 
Indeling in een andere salarisschaal en de hieruit voortvloeiende wijziging van het salaris gaat als regel in 
op de eerste dag van een kalenderkwartaal. 
 
Ons voorstel is om in de toekomst promoties te laten plaatsvinden op de eerste dag van elke 
kalendermaand. Dit betekent een wijziging in de CAO. 
 
De nieuwe CAO-tekst zou dan als volgt moeten luiden: 
Artikel 21, lid 8 
Indeling in een andere salarisschaal en de hieruit voortvloeiende wijziging van het salaris gaat als regel in 
op de eerste dag van een kalendermaand.  
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Eerder gemaakte afspraken 
 
Duurzame inzetbaarheid:  De voortgang DI wordt in elk periodiek overleg geagendeerd. In deze  

terugkoppeling moet worden aangehaakt bij de concrete afspraken  
die vastgelegd zijn in de CAO 2014-2015 en 2016. 
Medewerkers krijgen de gelegenheid om zogenaamde ‘coping 
workshops’ te volgen op kosten en in tijd van werkgever 
Instrumenten zoals loopbaanscan, vitaliteitsscan, specialistenteam, 
leeftijd-werkdruk wordt besproken met Arbodienst tijdens Arboteam-
overleg.  

 
Werkdruk:   Medewerkers kunnen één maal per jaar een coping workshop –  

tijdens werktijd –volgen. De werkgever vergoedt de kosten.  
Minimaal één maal per jaar wordt de formatie besproken met de  
bezetting. Doel is om inzicht en duidelijkheid te verschaffen. 
Het weghalen van ‘vreemde taken’ in functies is onderdeel van het  
recent geïntroduceerde ‘continu verbeteren’. Dit wordt ingevuld met  
behulp van de zogenaamde ‘Lean-methode’. 

 
Mantelzorg:   In de CAO wordt een statement opgenomen. Strekking: Sitech  

Services onderkent het belang van mantelzorg. Medewerker en 
leidinggevende maken concrete afspraken indien de noodzaak voor 
mantelzorg zich voordoet. Als voorbeeld wordt verwezen naar de CAO 
Waterschappen en Provincie. 

 
Beoordelen & Belonen:  De wijzigingen in de beoordelingssystematiek worden conform artikel  

27 WOR ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. Het  
startgesprek wordt medeondertekend door de betreffende klant van  
een medewerker. Dit bevordert mede-eigenaarschap en  
betrokkenheid en voorkomt discussie achteraf. 
De procedures bij disfunctioneren worden transparant gemaakt. 
 
Het reeds met de vakbonden besproken voorstel voor een nieuwe 
beloningssystematiek zal met input van de resultaten op gebied van de 
nieuwe beoordelingssystematiek wederom ter onderhandelingstafel 
komen voor de CAO 2019 e.v. 
  

WAJONG:    Gedurende de looptijd van de CAO zal Sitech minimaal 3 plaatsen per  
jaar realiseren. Streven is 5 plaatsen per jaar. 

 
50-jarig dienstjubileum:  Bruto-netto maandsalaris plus 2 buitengewone verlofdagen 
 
 
Met betrekking tot uw voorstel inzake stage kunnen wij instemmen. Wij zullen in de cao over dit 
onderwerp een statement opnemen en wij zullen ernaar streven 25 stageplaatsen te realiseren. 
 
Met betrekking tot uw voorstel inzake verhaalsrecht gedifferentieerde WGA-premie kunnen wij 
instemmen. Sitech zal gedurende de looptijd van de cao de WGA-premie voor de medewerkers blijven 
betalen, hoewel de onderneming daartoe wettelijk niet verplicht is. 
 
Met betrekking tot uw voorstel inzake bijdrage werkgelegenheidsgelden kunnen wij instemmen. Sitech 
zal de werkgeversbijdrage in werkgelegenheidsprojecten gedurende de looptijd van de cao continueren. 
 
Met betrekking tot uw voorstel inzake vakbondscontributie kunnen wij instemmen. Sitech zal de huidige 
praktijk van fiscaalvriendelijke behandeling van vakbondscontributie gedurende de looptijd van de cao 
continueren. 


