
Onderhandelaarsakkoord 
CAO Sport 1-1-2014 tot en met 31-12-2014 

 

In 2011 hebben cao-partijen een vernieuwingsagenda afgesproken. Dit beleid tot vernieuwing is 

vastgelegd in een Sociaal Contract en heeft een looptijd van 01-01-2012 tot en met 31-12-2015. Cao-

partijen zijn inmiddels twee jaar verder en constateren eind 2013 dat:  

- er flinke stappen zijn gezet om de vernieuwingsagenda vorm te geven; 

- er gezamenlijke zorgen zijn over de ontwikkeling dat landelijke, regionale, provinciale en 

lokale sportorganisaties als gevolg van de economische ontwikkelingen genoodzaakt zijn te 

reorganiseren of dat traject reeds eerder hebben ingezet; 

- zowel de betrokken vakorganisaties als de leden van de WOS desondanks vasthouden aan het 

ingezette beleid om de noodzakelijke vernieuwing van arbeidsverhoudingen, 

arbeidsvoorwaarden en omgang met arbeidsomstandigheden in de sportsector te realiseren. 

De professionalisering van de sportsector en het realiseren van volwassen arbeidsrelaties 

staan voorop en gaan door.  

 

De kern van het Sociaal Contract is de gedeelde visie op de toekomst van de arbeidsverhoudingen.   

Cao-partijen geven hieraan invulling via een ontwikkelagenda, jaarlijks uitgewerkt in een werkplan.  

 

In de afgesproken periode van 4 jaar wordt vooral gewerkt aan vijf inhoudelijke thema’s: 

a. Presteren & ontwikkelen 

b. Slimmer werken 
c. Loopbaan & ontwikkelen 

d. Gezond & vitaal 
e. Pensioen & fiscaliteit 

 

Daarnaast hebben cao-partijen afgesproken te werken aan twee randvoorwaardelijke thema’s:  
a. versterking van de cao-tafel en sociale partners 
b. werkingssfeer cao, pensioen en arbeidsmarktfonds  

 

In 2014 werken cao-partijen bovendien aan twee tijdelijke thema’s:  
a. flexwet 
b. werkervaringsplaatsen.  

 

Deze context heeft geleid tot de volgende afspraken voor de CAO Sport 2014: 

 

1. Wijzigingen in CAO Sport 
a. het ‘werkkostenproof’ maken van de cao en invoering van de bewegingsregeling (artikel 14, 44 en 

45) en het vervangen het Meerkeuzesysteem door een facultatieve regeling;  
b. het aanpassen van het dispensatieartikel. Voor afwijking van het beloningssysteem is voortaan 

instemming van OR/PVT nodig. Cao-partijen worden geïnformeerd (artikel 13);  
c. het vereenvoudigen van de meerwerk- en overwerkregeling (artikel 14); 
d. het verruimen van de dagvensters (artikel 32); 
e. het aanpassen van artikel 39 lid 4 inzake beëindiging van het contract na twee jaar ziekte; 
f. het vastleggen van een gezamenlijke visie over loopbaanbeleid in de sport (preambule); 
g. het vastleggen van de oprichting van ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’  in de 

preambule en in de cao (artikel 46);  
h. het tekstueel aanpassen van de regeling betaald verlof (artikel 31 lid 3); 
i. het aanpassen van de bepaling Medezeggenschap (artikel 43 lid 3);  
j. het tekstueel aanpassen in de toelichting bij artikel 19 (verhuiskostenregeling) en artikel 20 

(jubileumuitkering)  

 



2. Werkafspraken 
Voor 2014 hebben cao-partijen voor bovengenoemde thema’s specifieke werk-en studieafspraken 

gemaakt die, binnen de gestelde termijnen, behaald moeten worden:  

 

Presteren & ontwikkelen: Partijen spreken af het eerste halfjaar van 2014 te benutten voor het  
ontwikkelen van een nieuw loongebouw in de CAO Sport, waarbij centraal staat het wijzigen van  
de automatische periodieken via het invoeren van percentuele stappen en het realiseren van  
prestatie- en ontwikkelmodellen met ingang van 1 januari 2015. Daarnaast spreken partijen af de 

expertgroep Presteren & ontwikkelen voorstellen te laten uitwerken om de twee salarisschalen binnen 

de CAO Sport verder op één lijn te brengen.  

 

Slimmer werken: Partijen spreken af in het eerste half jaar van 2014 een persoonlijk verlofbudget te  
ontwikkelen, waarbij de ouderendagen, verlof en feestdagen worden betrokken. Het verlofbudget 

wordt met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd. Het jaar 2014 wordt benut voor een actief  
voorlichtingstraject jaarurensysteem. 

 

Loopbaan & ontwikkelen: Partijen spreken af dat voor 1 juli 2014 het Sport Mobiliteits Centrum  
wordt geëvalueerd en de visie op loopbaanbeleid in de sport nader uitgewerkt. Voor 1 maart  
2014 wordt een digitaal loopbaan - en ontwikkelpunt gelanceerd.   

 

Gezond & vitaal: Partijen spreken af dat aan de tegemoetkoming in de ziektekosten een 

kwaliteitsnorm wordt gekoppeld om het doel van de bijdrage, het zo goed en snel mogelijk bevorderen 

van herstel van werknemers, beter te kunnen realiseren. De voorwaarden worden voor 1 juli 2014 

uitgewerkt en gelden met ingang van 1 januari 2015. 

 

Pensioen & fiscaliteit:  Partijen spreken af het jaar 2014 te benutten om een eerste stap te zetten om  
de verplichtstelling van het Pensioenreglement, binnen de wettelijke mogelijkheden, aan te passen  
aan de wensen van de sportsector. 

 

Versterking cao-tafel en sociale partners: Partijen organiseren in het eerste half jaar van 2014 een 

roadshow ter introductie van ‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ en het betrekken 

van werkgevers én werknemers bij de CAO Sport.  

 

Flexwet: Partijen spreken af in de CAO Sport 2014 aanvullende afspraken te maken, indien de  
invoering van de Wet Werk en Zekerheid hiertoe noodzaakt.  

 

Werkervaringsplaatsen: Partijen onderzoeken in het eerste half jaar van 2014 in hoeverre de  
sportsector actie kan ondernemen om de jeugdwerkgelegenheid te bevorderen en de eventuele  
belemmeringen daarvoor weg te nemen.   

 

3. “Samen Presteren” 
In 2013 hebben cao-partijen een fonds-cao afgesloten, waarin zij tevens de werkgeversbijdrage voor 

‘Samen Presteren, Arbeidsmarktfonds voor de Sport’ hebben vastgelegd. Dit fonds speelt een 

belangrijke rol in het realiseren van de ambities van cao-partijen, door het faciliteren van innovaties 

en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen in de sportsector. In 2014 zal 0,2% van de 

loonsom in het fonds worden gestort.   

 

De fonds-cao wordt voor algemeen verbindend verklaring bij de minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid ingediend. Na algemeen verbindend verklaring hebben alle sportorganisaties vallend 

onder de werkingssfeer van de CAO Sport en/of lid van de WOS dezelfde rechten en plichten jegens 

het fonds. 

 



4. Loonontwikkeling / één loongebouw 
Cao-partijen hebben in het Sociaal Contract afgesproken dat gedurende de looptijd van het contract 

ieder jaar 2% loonruimte beschikbaar is. Deze wordt zoveel als mogelijk gebruikt om de bruto-lonen 

te verhogen, maar bekostigd ook de effectieve lastenverzwaring van werkgevers. Voor 2014 is dat 

door cao-partijen vastgesteld op 0,65%. Cao-partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

a. De lonen worden per 1-1-2014 structureel verhoogd met 1,00%; 

 

b. De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van €225 naar €300 (0,15% van loonsom); 

 

c. de tegemoetkoming in de ziektekosten wordt structureel verhoogd van €18 naar €23 (0,20% 

loonsom); 

 

d. Partijen willen in het kader van de Ontwikkelagenda toewerken naar één loongebouw voor de CAO 

Sport. Er zijn om die reden, per 1 januari 2014, geen afspraken gemaakt over de verhoging van de 

salarisschalen van de KNVB. Tegen die achtergrond komt er een separaat overleg tussen KNVB en 

vakorganisaties om te spreken over de salarisschalen van en werkzekerheid binnen de KNVB. Mocht 

dit overleg voor 1 april 2014 niet tot overeenstemming leiden dan verplichten cao-partijen zich tot 

nieuw overleg.  

 

e. Cao-partijen spreken af de expertgroep Presteren & ontwikkelen voorstellen te laten uitwerken om 

de twee salarisschalen binnen de CAO Sport verder op één lijn te brengen.  

 

 

 

 


