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Deventer, 6 december 2013 
 
 
Geachte leden, 
 
Via onze gezamenlijke Nieuwsbrief van 6 november hebben wij u geïnformeerd over de uitslag van de 
ledenraadpleging: leden wijzen variabele beloning en periodieken met procentuele stappen af. 
Hierover hebben wij de werkgeversdelegatie ook geïnformeerd op 4 november. Na dit overleg is er 
veelvuldig contact geweest tussen partijen en zijn de standpunten van vakorganisaties voor een nieuwe 
CAO nog eens toegelicht. 
Woensdag 4 december zijn de besprekingen over een nieuwe CAO hervat. Aanleiding om toch weer 
aan tafel te gaan, is het gewijzigde standpunt van CITO. CITO houdt niet langer vast aan invoering 
variabele beloning en een omzetting van de periodieken.  
 
Nu er al een akkoord lag over de teksten met betrekking tot het IWB en de afspraken over een aparte 
Constructeurs CAO, was dit aanleiding om weer aan de onderhandelingstafel te gaan. Op 4 december 
jl. hebben vakorganisaties en CITO een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO CITO. 
 
De uitgebreide tekst van het akkoord kunt u lezen op Intranet.  
 
De hoofdlijnen van het akkoord zijn: 
Looptijd van de CAO: 01-02-2013 t/m 30-04-2014. 
 
* Salarisaanpassing: 

structureel 1% verhoging ingaande 01-02-2013; 
eenmalige uitkering per 30-04-2014 van 1,5%. 1 

* Partijen spreken af om voor de nieuwe CAO die per 01-05-2014 gaat gelden, de CAO-teksten 
geheel te reviseren. 

* Er is een paragraaf beloning toegevoegd: In deze paragraaf wordt het beoordelingsresultaat 
gekoppeld aan beloningseffecten in periodieken. Tevens is een aantal spelregels / kaders 
uitgeschreven die aansluiten bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. 

* Er zijn vaste groeistappen van het IWB tot aan 2017 vastgelegd, evenals een mogelijkheid om 
het IWB netto uit te betalen, en een restant IWB als opleidingsbudget te behouden. 

* Er zijn aparte artikelen voor constructeurs. 
* De vakantiewetgeving is ingevoerd in CAO. Bovenwettelijke uren worden met bijzondere regels 

en geoormerkt toegevoegd aan IWB. 
 
Bij mogelijk tegenstrijdige teksten tussen dit addendum en de CAO 2012, geldt dit addendum. 
 

                                                      
1 De CITO medewerkers ontvangen in december 2013 ook een eenmalige uitkering van 300 euro (voorschot 
eindejaarsuitkering) 
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Wij zien dit resultaat als het maximaal haalbare na vele maanden onderhandelen en leggen dit dan ook 
graag ter stemming aan u voor. 
 
Graag nodig ik u uit uw stem uit te brengen over het CAO resultaat. Hiervoor kunt u digitaal stemmen 
op onze site, waar u ook de tekst van het akkoord aantreft, via de volgende link: 
www.abvakabofnv.nl/cito 
 
U kunt voor- of tegenstemmen vóór 18 december 2013 via bovenstaande link. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob van Baalen  
Landelijk Onderhandelaar 
 
 
 
 
 


