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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Tussen de ondergetekenden 
 

Blue Circle, gevestigd te Hilversum,  
als partij ter ene zijde 
 
en 
 

 

Alternatief voor vakbond, gevestigd te Amsterdam, 
 
 
elk als partij ter andere zijde 
 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 
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Artikel 1 
 
Definities 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 

a. werkgever: 
 elk der partijen ter ene zijde; 

b. vakverenigingen: 
 elk der partijen ter andere zijde; 

c. werknemer: 
iedere persoon (m/v), die op basis van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht in dienst is van 
de werkgever; als werknemer in de zin van deze cao wordt niet beschouwd de stagiair(e) en de va-
kantiewerker; 

d. partner: 
de wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner of de partner met wie de werknemer blijkens 
een schriftelijke verklaring duurzaam samenleeft op eenzelfde adres, niet zijnde een bloedverwant in de 
eerste of tweede graad; 

e. OR: 
 de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden; 

f. cao: 
 deze collectieve arbeidsovereenkomst met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen; 

g. B.W.: 
 Burgerlijk Wetboek; 

h. maand: 
 een kalendermaand; 

i. dienstrooster: 
een werktijdenregeling die aangeeft op welke tijdstippen werknemers normaliter hun werkzaamheden 
aanvangen, deze onderbreken en beëindigen; 

j. maandsalaris: 
het schaalsalaris zoals geregeld in bijlage 1 van deze cao, vermeerderd met een eventuele persoonlijke 
bovenschaligheidstoeslag; 

k. jaarsalaris: 
 12 keer het maandsalaris; 

l. jaarinkomen: 
 12 keer het maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. 

m. uursalaris: 
 1/164,67 van het maandsalaris; 

n. standplaats: 

de door de werkgever aangewezen gemeente waar de werknemer het merendeel van zijn 
werkzaamheden verricht dan wel aanvangt; 

o. personeelsgroep: 

 categorie werknemers met een op de werksituatie afgestemd arbeidspatroon; 
 onderscheiden worden: 

personeelsgroep I:  
werknemers werkend op regelmatige tijden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur,  
alsmede werknemers werkend volgens dienstrooster op maandag tot en met zondag tussen 00.00 en 
24.00 uur. 
personeelsgroep II:  
werknemers voor wie in verband met de aard van de werkzaamheden geen vaste wekelijkse arbeidstijd 
kan worden vastgesteld en die naast de tijden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur 
tevens werken op daarvan afwijkende dagen en uren doch niet volgens dienstrooster. 
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Artikel 2 
 
Deeltijdarbeid 
 

1. Arbeidsvoorwaarden naar rato 
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de gemiddelde arbeidsduur minder bedraagt 
dan bij een voltijd dienstverband van 38 uur per week op jaarbasis, zijn de bepalingen van de cao naar 
rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij in deze cao anders 
is geregeld. 

 

2 Verzoek om aanpassing van de arbeidsduur 
 a. Werknemer heeft het recht om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur in te dienen (meer 

of minder arbeidsuren). In principe kan zo’n verzoek één maal per twee jaar worden ingediend. 
Werknemer hoeft het verzoek niet te motiveren. 

  Werkgever kan een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur slechts afwijzen op grond van 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Persoonlijke motieven van werknemer mogen bij de 
beoordeling van het verzoek door werkgever geen rol spelen. 

 b. Werkgever zal, indien de arbeidsplaats zich niet leent voor het verzoek tot aanpassing van de 
arbeidsduur, in overleg met werknemer trachten elders in de organisatie een gelijkwaardige functie 
voor werknemer te vinden. 

 c. Werknemer dient tenminste één jaar voor de beoogde ingangsdatum van de aanpassing in dienst te 
zijn bij werkgever. 

 d.  Werknemer moet een gespecificeerd verzoek - bevattende: beoogde ingangsdatum, het aantal uren 
per week dat werknemer meer of minder wil gaan werken, de gewenste verdeling van de uren over 
de werkweek - tenminste vier maanden vóór de beoogde ingangsdatum van de aanpassing 
schriftelijk indienen. 

 e. Werkgever dient uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk antwoord op het 
verzoek te geven. Indien werkgever niet of niet tijdig schriftelijk heeft gereageerd op het verzoek, 
dan wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. Indien werkgever het verzoek afwijst, dan dient 
hij die afwijzing schriftelijk te motiveren. 

 f. Werkgever kan de arbeidsovereenkomst met werknemer niet beëindigen wegens het indienen van 
een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur. 

 g. Indien werknemer het niet eens is met de afwijzing van het verzoek en werkgever en werknemer 
het  niet eens worden over een oplossing, kan werknemer zich tot de kantonrechter wenden. Deze 
zal  beoordelen of werkgever terecht tot de bestreden beslissing is gekomen. 

 

3. Voorrang bij vacatures 
Indien een deeltijdwerknemer een arbeidsovereenkomst met een groter aantal arbeidsuren wenst, wordt 
bij interne vacatures aan hem de voorkeur gegeven, mits hij voor de uitoefening van de functie geschikt 
is. 
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Artikel 3 
 
Algemene verplichtingen van partijen bij deze cao 
 
Partijen zullen deze cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakomen.
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Artikel 4 
 
Algemene verplichtingen van de werkgever 
 

1. Toepassing cao 
De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in strijd zijn met 
deze cao. 

 

2. Arbeidsovereenkomst 
De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan 
waarin deze cao van toepassing wordt verklaard. 

 

3. Uitreiking cao 
De werknemer kan een exemplaar van de cao, alsmede van de wijzigingen daarop, afhalen bij de 
afdeling Human Resources. 

 

4. Fusie en reorganisatie 

De werkgever die overweegt een fusie aan te gaan, een bedrijfsonderdeel te sluiten, of de 
personeelsbezetting ingrijpend te herzien, zal hierbij de sociale gevolgen voor het personeel betrekken. 
De werkgever zal de vakverenigingen gelijktijdig met de OR in een vroegtijdig stadium informeren. De 
vakverenigingen zijn tot geheimhouding gehouden tot het tijdstip waarop de werknemers en/of derden 
door de werkgever geïnformeerd worden. 
Indien collectieve regelingen noodzakelijk zijn voor het opvangen van sociale gevolgen, zullen deze 
regelingen met de vakverenigingen worden overlegd. In bijlage 3 van deze cao is de leidraad bij 
reorganisaties opgenomen.  

 

5.  Gelijke behandeling 
Met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen, zal de werkgever alle werknemers 
gelijke kansen op arbeid en gelijke kansen in de onderneming bieden en geen onderscheid maken op 
grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, sexuele 
geaardheid of burgerlijke staat. 

 

6. Sociaal beleid 
Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal de werkgever de OR 
tenminste eenmaal per jaar inlichten en raadplegen omtrent de algemene gang van zaken in de 
onderneming en meer in het bijzonder omtrent het gevoerde sociaal beleid. 
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Artikel 5 
 
Algemene verplichtingen van de werknemer 
 

1. Goed werknemerschap 
De werknemer zal de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed werknemer 
behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 

 

2. Uitvoering opgedragen werkzaamheden 
De werknemer zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover deze 
redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle verstrekte 
aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 

 

3.  Verrichten andere werkzaamheden 
De werknemer is verplicht, indien het bedrijfsbelang dat vereist, tijdelijk andere passende 
werkzaamheden te verrichten dan die hij gewoonlijk verricht. Indien de werknemer anders dan 
incidenteel tijdelijk andere passende werkzaamheden verricht, zal de werkgever hem schriftelijk de 
vermoedelijke tijdsduur van deze werkzaamheden meedelen. 

 

4. Nevenwerkzaamheden 
a. De werknemer die voornemens is enigerlei arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een 

nevenbedrijf te voeren, dient dit schriftelijk tenminste 3 weken van tevoren bij de werkgever te 
melden. Het is de werknemer verboden deze nevenwerkzaamheden te verrichten, indien de 
werkgever daartegen bezwaar maakt. Slechts dan zal bezwaar gemaakt worden, indien naar het 
oordeel van de werkgever de nevenwerkzaamheden schadelijk zijn voor een goede vervulling van de 
functie, dan wel de zakelijke belangen van de werkgever kunnen schaden. De werkgever zal het 
bezwaar binnen drie weken schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan de werknemer. 

b. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van nevenwerkzaamheden, die hij niet 
gemeld heeft of waartegen de werkgever bezwaar heeft gemaakt, verliest elke aanspraak op het 
bovenwettelijke deel van de in artikel 16 geregelde loondoorbetaling dan wel aanvullingen op de 
wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. 

 

5. Voorlichting en Public Relations 

Het geven van voorlichting en het onderhouden van public relations is voorbehouden aan de werkgever 
en de door deze aangewezen functionarissen en diensten. 

 

6. Geheimhouding 

 a. Tijdens het dienstverband en na beëindiging daarvan, verplicht de werknemer zich tot volstrekte 
geheimhouding omtrent al die ondernemingsaangelegenheden waarvan hij weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat geheimhouding vereist is, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis zijn gekomen. 

 b. De werknemer is ter zake tevens gehouden aan de afspraken, die de werkgever met derden is 
overeengekomen, voor zover de werkgever deze afspraken schriftelijk aan de werknemer heeft 
medegedeeld.  

 

7. Misbruik van positie 
 De werknemer zal zich ervan onthouden: 
 a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan ten behoeve van de onderneming door derden uit te 

voeren aannemingen, leveringen of werken; 
 b. middellijk of onmiddellijk geschenken met handelswaarde, provisie of beloning aan te nemen van 

personen of rechtspersonen, waarmee hij door of vanwege zijn functie direct of indirect in aanraking 
komt; 

 c. andere werknemers van de onderneming te verplichten tot het verrichten van persoonlijke diensten; 
 d. zonder toestemming goederen van de onderneming te gebruiken voor eigen doeleinden. 
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8. Concurrentiebeding 
De werkgever kan in de individuele arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen dat tot doel 
heeft de werknemer te verbieden, bij of na het eindigen van het dienstverband, op enigerlei wijze 
schade toe te brengen aan de zakelijke belangen van de onderneming van de werkgever. 

 

9. Woonplaats 
De werknemer heeft de vrijheid zelf zijn woonplaats te kiezen, tenzij het voor de uitoefening van zijn 
functie noodzakelijk is dat hij in of in de directe omgeving van de standplaats woont. 

 

10. Uitgangscontrole 

De werkgever kan de kleding, bagage en het voertuig van de werknemer bij het verlaten van de 
gebouwen of de terreinen van de onderneming doen onderzoeken door speciaal hiermee belaste 
functionarissen. Alle maatregelen zullen worden getroffen om te voorkomen dat de werknemer hierbij 
in zijn gevoelens wordt gekwetst. 

 

11. Medewerking vordering tot schadevergoeding 
In geval de werkgever in verband met arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen één of meer 
derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer daaraan zijn 
medewerking verlenen. 
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Artikel 6 
 
Indienstneming en ontslag 
 

1. Proeftijd 
Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden. In de 
individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden overeengekomen. 

 

2. Medische keuring 
De werkgever kan, in bepaalde gevallen en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, besluiten 
een medische aanstellingskeuring te laten plaatsvinden alvorens het dienstverband wordt aangegaan. 

 

3. Aard van het dienstverband 
 Het dienstverband kan worden aangegaan: 
 a.  hetzij voor onbepaalde tijd; 
 b.  hetzij voor bepaalde tijd. 
 

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband is aangegaan. Indien deze 
vermelding ontbreekt, is het dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan. 

  

4. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

a.  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor maximaal één jaar. 
b.  Een arbeidsovereenkomst kan tweemaal worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor    

bepaalde tijd zonder dat voor de beëindiging opzegging is vereist, indien deze arbeids- 
overeenkomsten gezamenlijk de periode van drie jaar niet overschrijden. Bij meer dan drie 
arbeidsovereenkomsten of bij overschrijding van de periode van drie jaar geldt dat er sprake is van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Bij goed functioneren van de werknemer wordt na de periode van maximaal 3 jaar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden. Wanneer door bepaalde omstandigheden  
het niet mogelijk is om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, waardoor het 
dienstverband beëindigd zal moeten worden, dan zal aan de hand van onderstaande staffel een 
vergoeding worden uitgekeerd. 

c. In afwijking van het in sub a. en sub b. bepaalde kan in geval van: 
- projectgebonden arbeid, d.w.z. een bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst duidelijk vast te 

stellen omlijnd geheel van werkzaamheden; 
- arbeid die verricht moet worden ter vervanging van een in dienst zijnde werknemer; 
- functies waarvoor van tevoren is bepaald dat vervulling voor onbepaalde tijd afhankelijk is van 

het met goed gevolg doorlopen van (een) opleiding(en) en/of het behalen van daaraan verbonden 
diploma’s; 

- werkzaamheden verbonden aan een bij wijze van proef nieuw te starten activiteit door een 
werkgever; 

 een arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor maximaal drie jaren of een 
arbeidsovereenkomst, aangegaan voor korter dan drie jaren, worden verlengd tot maximaal drie 
jaren, te rekenen vanaf de datum van indiensttreding. 

d. In afwijking van het in sub a., sub b. en sub c. bepaalde kan in geval van programmagebonden 
functies gedurende een periode van drie jaar een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten worden 
gesloten. Indien na deze periode van drie jaar geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt 
aangeboden, kan de arbeidsovereenkomst slechts worden voorgezet op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor de duur van het programma/project waarvoor de werknemer werkzaam 
is. 

e. Indien de werkgever de werknemer meedeelt dat hij niet tot verlenging dan wel omzetting naar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wil overgaan én de totale duur van de opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten meer dan 18 maanden bedraagt, ontvangt de werknemer bij beëindiging van 
het dienstverband een vergoeding volgens onderstaande staffel: 
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Looptijd in maanden  vergoeding in maandsalaris 

>18     1 

≥24     1,5 

≥30     2 

≥36     2,5 

≥42     3 

≥48     3,5 

≥54     4 

≥60     4,5 

≥66     5 

≥72     5,5 

≥78     6 

≥84     6,5 

 

De vergoeding is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2005 worden 

aangegaan of verlengd. Bij Looptijd in maanden worden meegeteld de zogenaamde contracten op 

uitnodiging, alsmede direct aan een dienstverband voorafgaande werkzaamheden voor de werkgever 

middels een opdrachtovereenkomst.  

 
f. Zodra een werknemer 84 maanden in dienst is geweest op basis van meerdere                       

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, verandert zijn arbeidsovereenkomst vanzelf in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

5. Beëindiging van het dienstverband 

Inzake de beëindiging van het dienstverband gelden de bepalingen van het B.W., met dien verstande 
dat: 

 - de opzegtermijn ten minste een maand bedraagt; 
- bij beëindiging van een voortgezette arbeidsovereenkomst, als bedoeld in lid 4 geen 

voorafgaande opzegging nodig is; 
- de voortgezette arbeidsovereenkomst voor de duur van het programma/project als bedoeld in 

lid 4 sub d. voor zowel werkgever als werknemer tussentijds opzegbaar is, met in acht name 
van de voor opzegging geldende bepalingen; 

- het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer van rechtswege eindigt op het 
moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de wet heeft bereikt, 
zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 
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Artikel 7 
 
Arbeidsduur en werktijden 
 

1. Arbeidsduur 
a. De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. 
b. De gemiddelde arbeidsduur van 38 uur kan worden ingevuld door een gemiddelde 40-urige 

werkweek met 12 ATV-dagen per jaar of door een gemiddelde 38-urige werkweek zonder ATV-
dagen. Een andere invulling van de wekelijkse arbeidsduur is alleen mogelijk indien de werkgever 
hiermee instemt. 

c. De werkgever stelt op afdelingsniveau in overleg met de betrokken werknemers vast in welke van de 
onder sub b. genoemde vormen wordt gewerkt. Indien dit overleg niet tot een zowel voor de 
werkgever als de werknemers bevredigend resultaat leidt, stellen de CAO-partijen vast op welke 
wijze de gemiddeld 38-urige werkweek voor deze afdeling wordt ingevuld. 

d. Indien besloten is voor een vorm met ATV-dagen, roostert de werkgever na overleg met de werknemer 
de ATV-dagen in. De ATV-dagen dienen in het kalenderjaar, waarop zij betrekking hebben, te worden 
opgenomen. Tijdens arbeidsongeschiktheid vindt geen opbouw van ATV-rechten plaats. ATV dagen 
die niet worden opgenomen komen te vervallen aan het eind van het kalenderjaar.  

 
2. In het kader van de arbeidstijden worden twee personeelsgroepen onderscheiden: 

a. Personeelsgroep I 
 Deze groep bestaat uit werknemers die werken op regelmatige tijden van maandag tot en met vrijdag 

tussen 07.00 en 19.00 uur, alsmede uit werknemers die werken volgens dienstrooster op maandag tot 
en met zondag tussen 0.00 en 24.00 uur. 

b. Personeelsgroep II 
 Deze groep bestaat uit werknemers, voor wie in verband met de aard van de werkzaamheden geen 

vaste wekelijkse arbeidstijd kan worden vastgesteld en die naast tijden van maandag tot en met vrijdag 
tussen 07.00 en 19.00 uur tevens werken op daarvan afwijkende dagen en uren, doch niet volgens 
dienstrooster. 

 De werkweek bestaat uit gemiddeld vijf werkdagen per week berekend over de periode van een 
jaar.De gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week wordt berekend over de periode van een jaar. 

 

3. Arbeids- en rusttijden 

De arbeids- en rusttijden worden met inachtneming van de overlegnormen van de Arbeidstijdenwet en 
het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden vastgesteld. 

 

4. Afwijken reguliere arbeidstijden 
De werknemer is gehouden ook buiten de vastgestelde arbeidstijden arbeid te verrichten, voor zover de 
werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften, de bepalingen van deze cao en de redelijkheid in 
acht neemt. 

 

5.  Verantwoording arbeidstijd 
De werknemer dient zijn arbeidstijd te verantwoorden volgens de door de werkgever ingestelde systemen. 
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Artikel 8 
 
Functiegroepen, salarissysteem en beoordelingen 
 

1. Algemeen 
De functies van de werknemers zijn beschreven en gewaardeerd op basis van de Hay-functie-
waarderingsmethode en ingedeeld in functiegroepen. 
De indeling is vermeld in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld. 
Op grond van de functie-indeling wordt bepaald welke salarisschaal van toepassing is. 
De salaristabel is opgenomen in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  

 

2. Leeftijdschaal 

De werknemer, ingedeeld in de schalen 1 tot en met 9, die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, 
kan onder de leeftijdschaal vallen en ontvangt het maandsalaris dat met zijn leeftijd overeenkomt. 
Wijziging treedt uiterlijk op met ingang van de maand volgend op die waarin de verjaardag van de 
werknemer valt. 

 

3.  Aanloopschaal 

Het is mogelijk dat een medewerker niet direct in de schaal waarin de functie is ingedeeld wordt 
ingeschaald. Medewerkers die nog niet alle aspecten van de functie beheersen (starters, juniorfuncties), 
worden ingedeeld in een zogenaamde aanloopschaal. Een aanloopschaal ligt één schaal lager dan de 
functieschaal. Over de doorgroei naar de eigenlijke schaal worden afspraken gemaakt tussen 
leidinggevende en medewerker. De maximale periode waarin medewerkers volgens de aanloopschaal 
worden gehonoreerd is twee jaar. 

 

4. Regelschaal 
De werknemer die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, wordt beloond volgens de regelschaal. De 
periodiekenschaal kent een minimum- en een maximummaandsalaris en is opgebouwd uit een aantal 
regels, regel 7 tot en met 35. 
Herziening van het maandsalaris vindt op grond van beoordeling in beginsel éénmaal per jaar op 
1 januari plaats. Deze herziening bestaat uit toekenning van geen, één of meerdere regels. Een en ander 
totdat het maximum van zijn schaal is bereikt. 
 
De werknemer die bij indiensttreding de leeftijd van 21 jaar reeds heeft bereikt, ontvangt in het 
algemeen het minimum salaris van de schaal. 
De werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare ervaring heeft verkregen, dat 
het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van het minimum-schaalsalaris te belonen, kan 
– in overeenstemming met die ervaring – één of meer regels worden toegekend. 

 
Indien na 30 juni van enig jaar de leeftijdschaal wordt verlaten dan wel indiensttreding plaatsvindt, kan 
toekenning van een periodiek per eerstvolgende 1 januari achterwege blijven. 

 

5. Ervaringschaal 

Elke schaal kent 4 ervaringsregels, te weten Z1 tot en met Z4. Deze regels functioneren als 
ervaringsperiodieken; bij normaal/goed of excellent functioneren kan 1 x per twee jaar een stap naar of 
binnen de Z-regels plaatsvinden. 
Wanneer een medewerker een regel doorschuift naar of binnen de Z-regels zal de peiling voor het recht 
op de eventuele ervaringsgroei altijd gerelateerd zijn aan de laatste beoordeling. 
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6. Arbeidsmarkttoeslag 

Indien de situatie op de arbeidsmarkt daartoe aanleiding geeft, kan de werkgever een hogere salariëring 
vaststellen dan op grond van het geldende salarissysteem zou dienen te gelden. Het beleid zal er op 
gericht zijn niet meer dan incidenteel gebruik te maken van deze mogelijkheid.  

 
Een arbeidsmarkttoeslag wordt toegekend voor een periode van maximaal 1 (kalender)jaar. Per 1 
januari wordt opnieuw beoordeeld of de situatie op de arbeidsmarkt zodanig is geweest dat continuering 
dan wel aanpassing van de toeslag gewenst is.  

 
De toeslag heeft een tijdelijk karakter, dit betekent dat geen opneming in de pensioengrondslag 
plaatsvindt.  

 
De toeslag wordt maandelijks betaald en over de toeslag wordt geen vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering betaald. 

 

8. Bovenschaligheidstoeslag 

Op 1 januari 1998 is de functie-indeling en het bijbehorende salarisgebouw ingevoerd. 
Medewerkers met een salaris hoger dan het hoogste bedrag van de excellentschaal kregen een 
zogenaamde persoonlijke bovenschaligheidstoeslag. Deze toeslag is gefixeerd; dat wil zeggen dat over 
de toeslag geen salarisverhoging wordt betaald, ook niet bij collectieve loonronden. 
De persoonlijke bovenschaligheidstoeslag wordt meegenomen als salaris voor alle 
premieberekeningen/-inhoudingen en salarisgerelateerde uitkeringen (zoals vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering). 
Bovenschaligheid kan alleen toegekend zijn aan medewerkers die per 1 januari 1998 zijn ingeschaald. 
Bovenschaligheid kan niet meer ontstaan c.q. groeien na 1 januari 1998. Bovenschaligheid zal afnemen 
c.q. verdwijnen bij een eventuele toekomstige promotie of hogere waardering van de functie. 

 

9. Tijdelijke waarneming 
De werknemer die tijdelijk een functie, volledig of in belangrijke mate, waarneemt die hoger is 
ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal die met zijn 
eigen functie overeenkomen. 

 
Indien de tijdelijke waarneming tenminste 2 achtereenvolgende maanden duurt, ontvangt de werknemer 
daarvoor een zogenaamde waarnemingstoeslag. Deze toeslag wordt toegekend met terugwerkende 
kracht. Het bedrag van de te betalen toeslag wordt bepaald door het functieniveau van de waar te nemen 
functie en het functieniveau van de werknemer. De bedragen van deze toeslag zijn opgenomen in de 
salaristabel. De waarnemingstoeslag is inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.  

 
Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn functie met het 
eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is gehouden. 

 

10. Indeling in een hogere functiegroep (promotie) 
De werknemer die wordt ingedeeld in een hogere functiegroep, wordt in de overeenkomende hogere 
salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de overplaatsing in de hogere 
functie heeft plaatsgevonden. 

 
Bij promotie wordt de medewerker in de hogere salarisschaal ingeschaald op het naast hogere bedrag in 
de nieuwe salarisschaal, dat vervolgens verhoogd wordt met 3 regels.  
Voor de berekening van het nieuwe salaris wordt een eventuele arbeidsmarkt- en/of persoonlijke 
bovenschaligheidstoeslag meegerekend bij het salaris. 
De werknemer die bij overplaatsing naar een hogere functie nog niet over de kundigheden en ervaring 
beschikt die voor de vervulling van die functie zijn vereist, kan gedurende ten hoogste 2 jaar in een 
lagere dan met die functie overeenkomende salarisschaal worden of blijven ingedeeld. 

 
In geval van bevordering na 30 juni kan de toekenning van een periodiek een jaar later plaatsvinden dan 
per eerstvolgende 1 januari. 
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11. Indeling in een andere functiegroep (herwaardering functie) 

De werknemer die wordt ingedeeld in een hogere functiegroep op grond van een herwaardering 
conform de HAY-systematiek zal bij een hogere waardering ingeschaald worden op het naast hoger 
gelegen bedrag in de nieuwe salarisschaal. 

 
De werknemer die wordt ingedeeld in een lagere functiegroep op grond van een herwaardering conform 
de HAY-systematiek zal bij een lagere waardering ingeschaald blijven in de oude (hogere) 
salarissschaal. Bij een eventuele toekomstige promotie naar de bij de oude salarisschaal behorende 
functiegroep zal de promotie geen gevolgen hebben voor het salaris. 

 

12. Beoordelingen en functioneringsgesprek 

 Met elke medewerker met een vast of tijdelijk dienstverband die minimaal 6 maanden werkzaam is, 
wordt jaarlijks door de direct leidinggevende een beoordelingsgesprek gevoerd over functie-inhoud, 
prestaties en competenties. De beoordelingsresultaten zijn medebepalend voor de beloning, enerzijds 
voor de jaarlijkse doorgroei in salarisschaal en anderzijds voor de jaarlijkse bonusuitkering. 
Naast het jaarlijks te houden beoordelingsgesprek wordt minimaal éénmaal per jaar een 
functioneringsgesprek gehouden tussen medewerker en leidinggevende, waarin de ontwikkeling en 
voortgang van de medewerker worden besproken. Tevens kunnen in dit gesprek eerder gemaakte 
afspraken worden geëvalueerd en kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt over het persoonlijk 
functioneren van de medewerker voor de komende periode.  

  Het functioneringsgesprek is niet bedoeld om een verandering in het salaris tot stand te brengen. 
 De beoordeling en het functioneringsgesprek vinden plaats volgens de met de Ondernemingsraad 
overeengekomen systematiek. 
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Artikel 9 
 
Bijzondere beloningen en compensaties 
 
 

1. Overwerk en meerwerk 

a. Overwerk zal zoveel mogelijk worden beperkt. Noodzakelijk overwerk dient door de werknemer te 
worden verricht. 

b. Wanneer in opdracht van de werkgever werkzaamheden zijn verricht waardoor de werknemer met 
een 38-urige werkweek zonder ATV-dagen meer dan 40 uur per week, 80 uur per twee weken of 
160 uur per vier weken, dan wel waardoor de werknemer met een 40-urige werkweek met 12 ATV- 
dagen meer dan 42 uur per week, 84 uur per 2 weken of 168 uur per vier weken, een en ander 
afhankelijk van het dienstrooster, heeft gewerkt, is sprake van overwerk. 

c. Van meerwerk is voor een deeltijdwerknemer sprake indien deze werknemer meer uren werkt dan 
de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, zoals opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, 
doch minder dan het aantal uren dat hij bij een voltijds dienstverband zou moeten werken. 
Meerwerkuren worden, naar keuze van de medewerker, uitbetaald of gecompenseerd in tijd. Indien 
de meerwerkuren worden uitbetaald ontvangt de medewerker een toeslag van 25% van het normale 
uurloon. Deze toeslag wordt niet toegekend indien de meerwerkuren in tijd worden gecompenseerd.  

d. Overwerk zal in beginsel voor 100% worden gecompenseerd in vrije tijd.  
 Deze compensatie dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden, doch uiterlijk binnen drie maanden na 

afloop van de periode waarin het overwerk heeft plaatsgevonden. 
 Indien de omstandigheden van de onderneming het, naar het oordeel van de werkgever, niet toelaten 

dat overuren binnen de gestelde termijn worden gecompenseerd in vrije tijd, zal per gewerkt uur het 
uursalaris, verhoogd met een toeslag van 20% van het uursalaris, worden uitbetaald. 

 Dit lid geldt uitsluitend voor de werknemers in personeelsgroep I die zijn ingedeeld tot en met 
salarisschaal 10. 

 

2. Toeslag weekenden en feestdagen 

a. De werknemer die in opdracht van de werkgever werkt in de weekenden (van zaterdag 00.00 uur tot 
en met zondag 24.00 uur) en op feestdagen, ontvangt een toeslag van 25% van het uurloon. Een 
dienst is een aaneengesloten periode, waarin arbeid wordt verricht, onderbroken door één of meer 
pauzes. 

b. Deze toeslag geldt uitsluitend voor werknemers in personeelsgroep I. 
 

3. Toeslag nachturen 

a. De werknemer die in opdracht van de werkgever werkt op uren tussen 00.00 en 07.00 uur, ontvangt 
per uur een toeslag van 25% van het uurloon. 

b. Indien de werknemer voor het werken in weekenden en op feestdagen een toeslag volgens lid 2 
ontvangt, heeft hij geen recht op de toeslag nachturen. 

c. Deze toeslag geldt uitsluitend voor werknemers in personeelsgroep I. 
 

4. Compensatieregeling personeelsgroep II 
De werknemer met kinderen die is ingedeeld in personeelsgroep II heeft, ter compensatie van overwerk, 
nacht- en weekendwerk en de bijbehorende extra kinderopvang, alsmede het werken op feestdagen, 
recht op een financiële vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 50 Euro netto per maand per kind voor 
elk kind tot en met de leeftijd van twaalf jaar.  

 

5. Bereikbaarheidsdiensten  
De werknemer kan worden ingezet voor bereikbaarheidsdiensten. Dit zijn diensten waarbij de 
werknemer zich, elders dan op of bij de werkplek, beschikbaar dient te houden voor het opheffen van 
storingen dan wel voor het verrichten van onvoorziene werkzaamheden. 
De werknemer dient gedurende de dienst bereikbaar te zijn op een plaats waarvan de reistijd tot zijn 
standplaats niet langer is dan van zijn huis tot zijn standplaats. 
Een bereikbaarheidsdienst wordt niet gerekend als arbeidstijd. De bereikbaarheidsdienst wordt per 
dienst als volgt gehonoreerd: 
-  1% van het bruto maandsalaris van maandag t/m vrijdag; 
-  2% van het bruto maandsalaris op zaterdag, zon- en/of feestdag. 
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Zowel bij de fulltime als bij de parttime werknemer wordt uitgegaan van het salaris op fulltime basis. 
 
In geval van opkomst is, naast bovenstaande vergoeding, de overwerkregeling alsmede de 
toeslagenregelingen als vermeld onder lid 1, 2 en 3, van toepassing op de uren waarop arbeid is 
verricht. 
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Artikel 10 
 
Feestdagen 
 
1. Onder feestdagen worden in deze cao verstaan: 

Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaartsdag, 
tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Koninginnedag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van 
de nationale bevrijdingsdag. 

 
2. Voor de werknemer in personeelsgroep I geldt dat op feestdagen als regel niet wordt gewerkt, tenzij het 

arbeid volgens dienstrooster betreft. De werknemers in personeelsgroep II werken op feestdagen, indien 
de bedrijfsomstandigheden dit vereisen. 

 
3. Indien op een op maandag tot en met vrijdag vallende feestdag niet wordt gewerkt, wordt het inkomen 

over die feestdag normaal doorbetaald. 
 
4. De werknemer die voor een viering van een niet-christelijke feest- of gedenkdag tijdig een daartoe 

strekkend verzoek indient, zal - voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten - in de gelegenheid 
worden gesteld hiervoor vakantiedagen of ATV-dagen op te nemen. 
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Artikel 11 
 
Buitengewoon verlof 
 
In afwijking en met uitsluiting, voor zover wettelijk toegestaan, van het bepaalde in artikel 7:629b en 7:628 
B.W., geldt het volgende. 
 

1. Doorbetaald verlof 
Waar in dit lid gesproken wordt van kinderen worden mede begrepen stief- en pleegkinderen. Onder 
broers en zusters worden mede begrepen zwagers en schoonzusters. Onder ouders worden mede 
begrepen schoon- stief- en pleegouders. 

 
In de volgende gevallen kan de werknemer doorbetaald verlof opnemen mits hij, zo mogelijk ten minste 
een dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken, aan de werkgever van het verzuim kennis 
geeft, de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont en de gebeurtenis op een werkdag 
plaatsvindt: 

 a. bij ondertrouw van de werknemer: 
  de benodigde tijd; 
 b. bij huwelijk van de werknemer: 
  2 dagen; 
 c. bij huwelijk van ouder, broer, zuster, kind of kleinkind: 
  1 dag; 
 d. bij bevalling van de partner: 
  2 dagen; 
 e. bij officiële adoptie van een kind: 
  een aaneengesloten periode van 3 weken; 

f. bij ziekte van de partner, ouders of kinderen, voor wie de werknemer de feitelijke verzorging 
heeft: 

  in overleg tussen werkgever en werknemer te bepalen, tot een maximum van 2 dagen; 
  bij zeer ernstige ziekte kan de werkgever een afwijkende regeling treffen; 
 g. bij overlijden van de partner of van een kind: 
  tot en met de dag van de uitvaart; 
 h. bij overlijden van een ouder, broer of zus: 
  2 dagen; 
  indien de werknemer belast is met de regeling van de uitvaart en/of nalatenschap: 
  tot en met de dag van de uitvaart; 
 i. bij overlijden van een grootouder of kleinkind: 
  1 dag;   
 j. bij 25- of 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer:  
  2 dagen; 
 k. bij 25-, 40- of 50-jarig huwelijksfeest van de ouders: 
  1 dag; 

l. bij 12,5-, 25-, of 40 jarig dienstjubileum van de werknemer: 
1 dag;  

 m. bij verhuizing: 
  binnen de gemeente: 1 dag, ten hoogste eenmaal per kalenderjaar; 
  naar een andere gemeente: 2 dagen, ten hoogste eenmaal per jaar; 

bij een combinatie hiervan in één kalenderjaar geldt als maximum twee dagen per 
kalenderjaar; 

n.  voor het afleggen van examens, die verband houden met de werkzaamheden van de 
werknemer: 

  ter beoordeling van de werkgever; 
o. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en persoonlijke verplichtingen, ontstaan buiten 

zijn schuld of nalatigheid en waarvoor geen vergoeding wordt verstrekt: 
  de daarvoor benodigde tijd, voor zover dit niet buiten de werktijd kan plaatsvinden; 
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p. voor het bijwonen van vergaderingen of zittingen van of het verrichten van werkzaamheden 

voor publiekrechtelijke organen waarin de werknemer is benoemd of gekozen, voor zover dit 
niet in de vrije tijd kan plaatsvinden en op voorwaarde dat de werkgever aan de aanvaarding 
zijn goedkeuring heeft gehecht: 

  de benodigde tijd. 
 

2. Vakbondsverlof 
De werkgever kan, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn mening toelaten, op verzoek van 
de vakvereniging waarvan de betrokken werknemer lid is, aan een werknemer verlof toekennen in de 
navolgende gevallen: 
a. voor het bijwonen van algemene vergaderingen of van bestuurscolleges van de vakvereniging, 

indien de werknemer deel uitmaakt van één der besturende organen of afgevaardigde is: maximaal 
60 uur per werknemer per kalenderjaar; 

b. voor het deelnemen aan een cursus van zijn vakvereniging: maximaal 5 dagen per werknemer per 
kalenderjaar, voorzover de onder sub a. aangeduide ruimte nog niet is overschreden. 

 Het verzoek om verlof zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever 
worden ingediend.  

 

3. Overige gevallen 
a. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen kan de werkgever de werknemer op diens verzoek 

buitengewoon verlof met of zonder behoud van zijn gehele of gedeeltelijke maandsalaris verlenen, 
indien de omstandigheden dat naar zijn oordeel rechtvaardigen. 

b. Indien de werknemer buitengewoon verlof zonder behoud van zijn maandsalaris geniet gedurende 
een periode van 2 maanden of korter, blijven de rechten en plichten van de werknemer ten aanzien 
van de Statuten en Reglementen van het Pensioenfonds ten volle gehandhaafd. De werknemer kan 
door de werkgever worden verplicht gedurende het buitengewoon verlof naast zijn eigen bijdrage 
aan het Pensioenfonds en de ziektekostenverzekering ook geheel of gedeeltelijk het aandeel van de 
werkgever voor zijn rekening te nemen. 

c. Indien de werknemer buitengewoon verlof zonder behoud van zijn maandsalaris geniet gedurende 
een periode langer dan 3 maanden, worden de verplichtingen van de werknemer ten aanzien van de 
Statuten en Reglementen van het Pensioenfonds beëindigd. 

 Dit buitengewoon verlof zal niet worden verleend dan nadat door de werknemer met het bestuur van 
het Pensioenfonds en de ziektekostenverzekeraar een regeling ten aanzien van de rechten en 
verplichtingen van de werknemer is getroffen. 

 

4. Ouderschapsverlof 
De werknemer heeft aanspraak op ouderschapsverlof conform het bepaalde in artikel 644 B.W. De 
arbeidsvoorwaarden worden conform de bepalingen inzake deeltijdarbeid aangepast aan het aantal 
arbeidsuren per week tijdens het ouderschapsverlof. Een uitzondering hierop is dat de opbouw van het 
ouderdomspensioen wordt voortgezet op basis van de arbeidsduur, die gold vóór de ingang van het 
ouderschapsverlof. 
De kosten van de pensioenopbouw voor de arbeidsduur waarvoor ouderschapsverlof is verleend komen 
ten laste van het pensioenfonds. 

 

5. Niet doorbetaling maandsalaris 

 De werkgever is niet gehouden het maandsalaris door te betalen in de navolgende gevallen: 
a. schorsing van de werknemer door de werkgever; 
b. de invoering van een verkorte werkweek (daaronder mede begrepen een nuluren week), mits de 

werkgever hiervoor de ingevolge artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
vereiste vergunning heeft verkregen; voordat tot de hiervoor bedoelde aanvraag wordt overgegaan 
zal overleg worden gepleegd met de ondernemingsraad. 

c. de voortzetting van de verkorte werkweek (daaronder mede begrepen een nuluren week). 
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Artikel 12 
 
Vakantie 
 

1. Vakantiedagen 
a. Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een volledig dienstverband 25 vakantiedagen met 

behoud van inkomen. 
 

2. Deeltijddienstverband 
Bij een dienstverband met een gemiddelde arbeidsduur van minder dan 38 uur per week worden de in 
lid 1 genoemde rechten naar evenredigheid verworven. 

 

3. Berekening aantal dagen 
De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is (geweest), heeft 
een evenredige aanspraak op vakantiedagen. Daarbij wordt een halve vakantiedag naar boven afgerond. 

 

4. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking van de werkzaamheden 
a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het niet 

verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft. 
b. 1. De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn werkzaamheden niet heeft kunnen 

verrichten wegens: 
a. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, veroorzaakt buiten opzet van de 

werknemer; 
b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
c. het anders dan voor eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor militaire (of 

vervangende) dienst;  
d. het opnemen van verlof gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven doch niet 

genoten vakantie; 
e. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging van de 

werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
f. het genieten van verlof als bedoeld in artikel 7:643 B.W. (politiek verlof). 
 
In het hiervoor onder a. bedoelde geval wordt slechts vakantie verworven over de wettelijk 
vastgestelde periode van zes maanden waarin geen arbeid wordt verricht, met dien verstande dat 
de tijdvakken samengeteld worden als zij elkaar met onderbreking van minder dan een maand 
opvolgen. 
Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats indien de ziekte het 
gevolg is van een gebrek waarover de werknemer in het kader van een aanstellingskeuring valse 
informatie heeft verstrekt en voor de tijd gedurende welke de werknemer door zijn toedoen zijn 
genezing heeft belemmerd of vertraagd, dan wel indien hij zonder deugdelijke grond geen 
passend werk verricht.  
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b. 2. Indien een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld in b.1.a. van dit artikellid in meer 

dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel van de onderbreking bij de 
berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen.  
Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hiervoor bedoelde onderbreking 
is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.  

c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vakantierechten 
verworven naar rato van werken.  

 

5. Opnemen van vakantiedagen 
a. De werkgever stelt de vakantiedagen vast na overleg met de werknemer. 
 Opname van vakantiedagen geschiedt tenminste éénmaal per jaar voor een aaneengesloten periode 

van minimaal 15 werkdagen, tenzij anders wordt overeengekomen. De overige dagen kunnen ook in 
halve dagen worden opgenomen. 

b. De werknemer dient de vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin zij worden 
verworven. De werkgever zal de werknemer daartoe zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen. 
Werkgever en werknemer maken afspraken over de besteding van de niet opgenomen 
bovenwettelijke vakantiedagen, ter voorkoming van de opbouw van verlofstuwmeren. 
Vakantiedagen die niet zijn opgenomen vóór 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar, kunnen 
door de werkgever worden vastgesteld. 

 

6. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantie 
Indien de werknemer bij de aanvang van zijn arbeidsovereenkomst een verklaring van zijn vorige 
werkgever(s) overlegt, waaruit blijkt welk aantal niet-genoten vakantiedagen aan hem werd uitbetaald, 
wordt hem eenzelfde aantal onbetaalde vrije dagen verleend. 

 

7. Samenvallen van vakantiedagen met dagen waarop geen arbeid wordt verricht wegens 

arbeidsongeschiktheid. 
Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt gedurende de vastgestelde vakantie, zullen de dagen 
waarop de verhindering zich voordoet niet als vakantie worden geteld. Dit geldt uitsluitend indien de 
arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd, dan wel over die dagen een wettelijke 
uitkering ter zake van ziekte is ontvangen. 

 

8. Verjaring 
Wettelijke vakantiedagen (20) die niet zijn opgenomen binnen 1/2 jaar na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin deze zijn verworven, vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na 
de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn verworven.  
Voor 2012 geldt een overgangsregeling waarbij de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen 1 jaar na 
de laatste dag van het kalenderjaar waarin deze zijn verworven, vervallen.  
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Artikel 13 
 
Vakantietoeslag 
 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 
 
2. De werknemer ontvangt in de maand mei een vakantietoeslag ter grootte van 8% van de som van de in 

het vakantietoeslagjaar verdiende maandsalarissen. 
 
3. In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie uitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten. 
 
4.  Onder maandsalaris wordt in dit artikel verstaan het maandsalaris inclusief de loondoorbetaling, 
 uitkeringen en aanvullingen als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze cao. 
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Artikel 14 
 
Eindejaarsuitkering 
 
1. De werknemer ontvangt in de maand december een eindejaarsuitkering ter grootte van 5% van de som 

van de in het kalenderjaar verdiende maandsalarissen, verhoogd met 8% (vakantietoeslag). 
 
2. Onder maandsalaris wordt in dit artikel verstaan het maandsalaris inclusief de loondoorbetaling, 

uitkeringen en aanvullingen als bedoeld in artikel 15 lid 3 van deze cao. 
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Artikel 15 
 

 
Jubileumuitkering 
 

1. Algemeen 
Medewerkers die 12,5, 25 of 40 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de werkgever 
zijn, komen onder bepaalde voorwaarden voor een jubileumuitkering in aanmerking. 

 

2. Vaststelling jubileum 
Bij het vaststellen of er sprake is van een jubileum tellen alle dienstjaren mee. 

 
In geval van een onderbroken dienstverband, niet zijnde onbetaald verlof, wordt de diensttijd voor de 
onderbreking niet meegeteld. 

 
Dienstjaren doorgebracht bij één van de rechtsvoorgangers van werkgever, IPN S.A., of een dochter 
van HMG zoals bedoeld in artikel 1 lid a, worden opgeteld bij de dienstjaren van Blue Circle, mits deze 
dienstjaren aansluiten aan een dienstverband met Blue Circle. 

 
Als een medewerker volledig arbeidsongeschikt is, tellen het eerste ziektejaar en het tweede ziektejaar, 
met inbegrip van het eerste WAO-jaar, mee voor het vaststellen van het aantal dienstjaren. Bij herstel 
na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid van langer dan twee jaar telt voor de berekening 
van de hoogte van de jubileumgratificatie de totale periode van afwezigheid, vermindert met twee jaar, 
niet mee. 
De jaren van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen gewoon mee voor de vaststelling van het aantal 
dienstjaren. 

 

3. Hoogte uitkering 
Bij 12,5 dienstjaren bedraagt de uitkering 1 kwart maandsalaris 
Bij 25 dienstjaren bedraagt de uitkering 1 maandsalaris 
Bij 40 dienstjaren bedraagt de uitkering 1 maandsalaris 

 
Het maandsalaris wordt opgehoogd met 1/12 van het vakantiegeld en 1/12 van de vaste 
eindejaaruitkering. 

 
De uitkering kan op grond van fiscale regelgeving eventueel zonder inhouding van loonheffing en 
premies werknemersverzekeringen plaatsvinden. Momenteel mag conform de fiscale wetgeving de 
uitkering bij 25 en 40 dienstjaren netto uitbetaald worden. 
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Artikel 16 
 
Arbeidsongeschiktheid 
 
1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 B.W., de Ziektewet, hoofdstuk 3 
van de Wet Arbeid en Zorg en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover 
hierna niet anders is bepaald. 

2. a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van gehele dan wel 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 100% van het gebruikelijke maandsalaris worden doorbetaald.  

b. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de 53
ste

 tot en met de 104
e
 week van 

gehele dan wel gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 70% van het gebruikelijke maandsalaris worden 
doorbetaald voor de uren waarvoor hij niet werkzaam is. Voor de uren waarvoor de werknemer, al 
dan niet op arbeidstherapeutische basis, werkzaam is ontvangt hij 100% van het gebruikelijke 
maandsalaris. 

 
Onder maandsalaris als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het netto maandinkomen dat de werknemer zou 
hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 

4. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de dienstbetrekking 
met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en 
ouder. 

5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde 
- loondoorbetaling en aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek, waarover hij in het kader van een  

aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing van de voor de 
functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd; 

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;  
d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 

- loonbetaling en aanvulling op te schorten dan wel de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 
werknemer die: 
e. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften); 

- aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
f. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion; 
g. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met  

betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is  
geworden; 

h. misbruik maakt van de voorziening. 

Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de werknemer de voor hem 
geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. Nadere uitwerking van 
het in dit artikel bepaalde vindt plaats in de in overleg met de OR op te stellen nadere regels en 
aanwijzingen in verband met ziekte. 
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Artikel 17 
 
Uitkering bij overlijden 
 
1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 

verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 7:674  B.W. 
 
2. Deze uitkering is gelijk aan 3/12 van het jaarinkomen op de datum van het overlijden. 
 
3. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van de 

werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 
4. De werkgever is geen uitkering verschuldigd indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het 

overlijden door toepassing van artikel 7:629 lid 3 B.W. geen aanspraak had op loon als bedoeld in 
artikel 7:629 lid 1 B.W. of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op 
grond van de sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid 3. 

 
5. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan:  

a. de langstlevende der partners van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde; 
b. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a: de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen. 
c. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a en b: degene met wie de werknemer in  
 gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de werknemer grotendeels voorzag. 
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Artikel 18 
 
Pensioenregeling 
 
1. Op de werknemers is de pensioenregeling van Stichting bedrijfstak pensioenfonds voor de Media PNO 

van toepassing indien de werknemer valt onder het begrip werknemer in deze regeling.  
 
2. Het pensioenreglement wordt bij indiensttreding aan de werknemer uitgereikt. 
 
3. De door de werknemer verschuldigde bijdrage in de pensioenpremie wordt maandelijks door de 

werkgever op het salaris ingehouden. 
4. De pensioenpremie wordt jaarlijks vastgesteld door het bedrijfstakpensioenfonds PNO Media. Het 

werknemersdeel pensioenpremie bedraagt 33 %. Dit wordt door de werkgever ingehouden op het loon 
en overgemaakt aan PNO Media.  
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Artikel 19 
 
Ziektekostenregeling/Autokostenregeling/Reiskosten woon-werkverkeer/Vakbondscontributie 
 

1. Ziektekosten 

 Er is een mogelijkheid om je als werknemer via Blue Circle aan te melden bij PNO voor de collectieve 
ziektekostenverzekering. De voorwaarden daarvoor zijn op te vragen bij de afdeling personeelszaken. 
De door de werknemer verschuldigde bijdrage in de ziektekostenpremie zal dan maandelijks door de 
werkgever op het salaris  worden ingehouden.  

  

2. Autokostenregeling 

De werknemer die in opdracht van werkgever zakelijke kilometers met de eigen auto rijdt, ontvangt 
hiervoor een vergoeding van € 0,28 netto per kilometer. 
 
 

3. Reiskosten woon- werkverkeer 

De reiskosten woon-werkverkeer worden op basis van kilometers berekend. Hierbij geldt een minimum 
en een maximum. Werknemers die een enkele reisafstand hebben van minder dan 10 km vallen buiten 
deze reiskostenregeling. Werknemers die een enkele reisafstand hebben van 10km  of meer, zullen 19 
cent per/km ontvangen. Hierbij geldt een maximum van €130,- netto per maand.  
Basis voor de kilometerberekening is de ANWB Routeplanner op internet (optie: snelste route). De 
enkele reis afstand van woonadres en werkadres wordt bepaald op basis van de postcodes. Deze afstand 
wordt verdubbeld om het totaal van de heen- en terugreis te krijgen. 

  

  

4. Fiscale faciliëring vakbondscontributie  
De werkgever houdt op verzoek van de werknemer zijn vakbondscontributie in op het bruto loon en 
draagt deze af aan de vakvereniging. Een en ander met inachtneming van de door werkgever gestelde 
administratieve regels. 
Vakverenigingen zullen hun leden informeren over de consequenties van deelname aan deze regeling. 

 

Artikel 20 
 
Vakbondsfaciliteiten 
 
De werkgever stelt de vakverenigingen de volgende faciliteiten ter beschikking: 
 
1. Bezoldigde bestuurders van een vakvereniging hebben ten behoeve van het contact met de werknemers 

toegang tot de onderneming.  
 
2. Gebruikmaking van aanwezige publicatieborden voor publicaties, overeenkomstig een daartoe door 
partijen af te spreken procedure.   
 
3. Gebruikmaking op basis van een daartoe tijdig ingediende aanvraag van vergaderruimten voor 

vergaderingen van de werknemersorganisaties ten behoeve van de werknemers. De aanvraag kan 
worden geweigerd indien er een ernstig conflict tussen de betrokken werknemersorganisatie(s) en de 
werkgever aanwezig of redelijkerwijs te voorzien is. 

 
4. Nadat de werkgever vooraf akkoord heeft gegeven kan gebruik worden gemaakt van de interne 

postdienst en de e-mail van de werkgever voor de verspreiding van stukken aan de werknemers.  

http://route.anwb.nl/routeplanner/servlet/rp?rtvMode=departure&modality=car&zip1=&street1=&housenr1=&city1=&zip2=&street2=&housenr2=&city2=&x=39&y=4
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Artikel 21 
 
Plichtsverzuim 
 

1. Definitie 

Onder plichtsverzuim wordt verstaan zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten 
van iets dat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. 

 

2. Maatregelen 

De werkgever kan, tegen de werknemer die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, maatregelen nemen 
als omschreven in lid 3, onverminderd de bevoegdheid van de werkgever de arbeidsovereenkomst in 
verband hiermee, al dan niet op staande voet, te beëindigen. 

 

3. Omschrijving op te leggen maatregelen 

 De maatregelen die kunnen worden opgelegd zijn: 
 - schriftelijke berisping; 
 - schorsing met behoud van salaris gedurende ten hoogste vier weken; 

- schorsing met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris gedurende ten hoogste twee 
weken; 

 - terugzetting met een salarisklasse gedurende ten hoogste één jaar; 
 - terugzetting in functie met plaatsing in de aan de nieuwe functie verbonden salarisklasse. 
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Artikel 22 
 
Uitleg en geschillen 
 

1. Algemeen 
 De uitleg van deze cao berust bij partijen. 
 

2. Overleg tussen partijen 
Indien partijen van mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent de toepassing van deze cao, zal de 
meest gerede van hen de overige partijen uitnodigen voor nader overleg, teneinde te trachten het geschil 
in der minne op te lossen. 
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Artikel 23 
 
Looptijden en inflatiecorrectie 
 
1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2012 en eindigt van rechtswege, derhalve zonder dat opzegging 

vereist is, op 31 december 2013. 
2. Per 1 januari 2012 vindt een inflatiecorrectie plaats van 2 %. 

Per 1 januari 2013 vindt een inflatiecorrectie plaats van 2%. 
 
 
 
Partijen ter ene zijde   Partijen ter andere zijde 
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BIJLAGE 1 - behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Blue Circle BV 
 

Functieschaal 
 

Schaal Functie Functiecode: 

   

3 Medewerker Algemene Zaken  03 -05 

4 Beeldbandarchivaris 04 - 05 

 Medewerker Postkamer 04 - 10 

 Medewerker Servicelijn (aanloop) 04 - 12 

 Telefoniste / Receptioniste 04 - 15 

5 1
e
 Telefoniste / Receptioniste 05 - 05 

 Administratief Medewerker Alg. Zaken 05 - 10 

 Adminstrattief Medewerker Nieuws 05 - 15 

 Algemeen Medewerker P&O 05 - 20 

 Medewerker Gebouwenbeheerder  05 - 25 

 Assistent Wagenparkbeheerder  05 - 30 

 Geluidstechnicus D 05 - 35 

 Magazijnmeester 05 - 40 

 Medewerker Archief 05 - 45 

 Medewerker Autocue 05 - 50 

 Medewerker Publieksvoorlichting 05 - 54 

 Medewerker Radio Archief 05 - 55 

 Medewerker Servicelijn 05 - 60 

 Productie assistent (aanloop) 05 - 68 

 Tape operator / shader  05 - 75 

 Video coördinator 05 - 80 

 Video coördinator/Autocue 05 - 85 

6 Fin. Adm. medewerker Nieuws (aanloop) 06 - 03 

 Coördinator logboeken 06 - 05 

 Medewerker administratie  06 - 20 

 Medew. Debiteuren/Crediteuren 06 - 25 

 Productiemedewerker radio  06 - 35 

 Productie assistent 06 - 40 

 Secretaresse C 06 - 50 

 Styliste 06 - 60 

 Tape operator  06 - 65 

7 Assistent inkoper  07 - 05 

 Assistent programma-aankoop 07 - 10 

 ENG Geluid 07 - 11 

 Fin.. Administratief medewerker Nieuws 07 - 12 

 Geluidstechnicus C 07 - 14 

 LMS-operator (aanloop) 07 - 17 

 Medewerker Grootboekadministratie 07 - 20 

 Medewerker Media Archief 07 - 23 

 Medewerker P&O 07 - 25 

 Medewerker Persvoorlichting 07 - 29 

 Medewerker PR 07 - 30 

 Medewerker Perszaken (aanloop) 07 - 36 

 Medewerker prijzen & reizen 07 - 40 

 Medewerker programmabudget (2) 07 - 45 

 Medewerker traffic 07 - 55 

 Planner 07 - 60 

 Planner Running Order 07 - 61 
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 Programma planner 07 - 70 

 Promoplanner  07 - 75 

 Redactie Assistent  07 - 77 

 Secretaresse B 07 - 80 

 Senior tape-operator 07 - 83 

 Titel Designer 07 - 84 

 Transfer technicus 07 - 85 

8 Coördinator Grootboekadministratie 08 - 00 

 Coördinator Publieksvrl. & receptie & gastvrouwen 08 - 05 

 Coördinator promoplanning 08 - 15 

 Documentalist (nieuws of  media archief) (aanloop) 08 - 17 

 Gebouwenbeheerder 08 - 20 

 Graphics Operator/Designer 08 - 25 

 Medewerker Video Archief 08 - 28 

 Medewerker Perszaken 08 - 29 

 LMS-operator 08 - 30 

 Medewerker helpdesk 1e lijn 08 - 35 

 Medewerker personeelsadministratie 08 - 40 

 Medewerker programmaschema 08 - 42 

 Medewerker studiotechniek 08 - 45 

 Wagenpark beheerder 08 - 50 

 Redacteur (aanloop) 08 - 54 

 Officemanager Item Verkoop   08 - 55 

 Producer (aanloop) 08 - 57 

 Redacteur Text (aanloop) 08 - 67 

 Regie-assistent Nieuwsgroep 08 - 65 

 Secretaresse A 08 - 70 

 Video editor (2) (aanloop) 08 - 68 

 Vormgever Text 08 - 66 

9 Assistent controller  09 - 03 

 2
e
 Cameraman  09 - 06 

 Beeldbandredacteur Sport 09 - 09 

 Beeldtechnicus 09 - 12 

 Belichter 09 - 15 

 Bureau coördinator  09 - 18 

 Coordinator Traffic/Transfer 09 - 20 

 Documentalist (nieuws of  media archief) 09 - 21 

 Designer (aanloop)  09 - 22 

 ENG cameraman (2) 09 - 27 

 Geluidstechnicus B 09 - 33 

 Hoofd Styling 09 - 35 

 Itemregisseur 09 - 36 

 Junior programma-aankoop 09 - 39 

 Marktonderzoeker (continue) 09 - 42 

 Medew. Interne & Corporate Communicatie 09 - 44 

 Medewerker helpdesk 2e lijn 09 - 45 

 Officemanager BCV   09 - 46 

 Ontwerper graphics  - (aanloop) 09 - 50 

 Producer  09 - 51 

 Producer Radio 09 - 54 

 Producer Nieuwsgroep (aanloop) 09 - 52 

 Productieleider (aanloop) 09 - 49 

 Presentator Radio (aanloop) 09 - 53 

 Projectcoördinator (Alg. zaken)  09 - 57 

 Redacteur (2)  09 - 59 
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 Promoproducer (aanloop) 09 - 60 

 Promoproducer (aanloop) 09 - 61 

 Redacteur 09 - 62 

 Redacteur Nieuwsgroep - 3 09 - 63 

 Regie-assistent  09 - 65 

 Regisseur / Switcher 09 - 66 

 Regisseur Nieuwsgroep 09 - 69 

 Salarisadministrateur 09 - 72 

 Schakeltechnicus (2)  09 - 75 

 Senior studio technicus 09 - 84 

 Service engineer - (aanloop) 09 - 85 

 Tekstschrijver 09 - 87 

 Video editor (2) 09 - 90 

10 Accountmanager productiebureau 10 - 03 

 1
e
 Cameraman studio 10 - 06 

 Bedrijfsadministrateur  10 - 08 

 ENG cameraman (1) 10 - 09 

 Eindregisseur 10 - 11 

 Geluidstechnicus A 10 - 14 

 Hoofd productie radio 10 - 15 

 Business Analist (aanloop) 10 - 17 

 Hoofd programmabudget 10 - 18 

 Jurist (aanloop) 10 - 16 

 Juridisch Medewerker 10 - 13 

 Marktonderzoeker (prognose) (aanloop) 10 - 19 

 Medewerker Marketingcommunicatie 10 - 12 

 Medewerker Verbindingen 10 - 20 

 Music director 10 - 21 

 Multi Mdia Producer 10 - 22 

 Designer  10 - 23 

 Ontwerper graphics   10 - 24 

 Operationeel coördinator Studio 10 - 30 

 Persvoorlichter (aanloop) 10 - 35 

 Presentator Nieuwsgroep - 3 10 - 36 

 Redacteur/Nieuwslezer (aanloop) 10 - 38 

 Presentator amusement of radio 10 - 39 

 Producer Nieuwsgroep 10 - 42 

 Producer Programmamanagement 10 - 43 

 Product manager Merchandising  10 - 45 

 Product manager prijzen & reizen 10 - 48 

 Producer/Presentator Radio 10 - 50 

 Productieleider 10 - 51 

 Promoproducer  10 - 52 

 Promoproducer Blue Circle 10 - 53 

 Redacteur (1)  10 - 56 

 Redacteur Nieuwsgroep - 2 10 - 57 

 Schakeltechnicus  (1) 10 - 59 

 Senior Beeldtechnicus 10 - 60 

 Senior Promoproducer 10 - 64 

 Service engineer  10 - 66 

 Systeem- en netwerkbeheerder 10 - 70 

 Verslaggever Nieuwsgroep - 3 10 - 72 

 Video editor/ENG cameraman 10 - 74 

 Video editor (1) 10 - 75 

11 Business Analist 11 - 05 
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 Chef documentatie  11 - 10 

 Coördinator Eindregie (yorin) 11 - 11 

 Head accounting (aanloop) 11 - 12 

 Eindredacteur - (aanloop) 11 - 13 

 Fac.Projectleider / Producer 11 - 14 

 Secretaris OR 11 - 15 

 Hoofd Inkoop 11 - 18 

 Informatie-analist 11 - 20 

 Jurist 11 - 25 

 Marktonderzoeker (kwalitatief) 11 - 30 

 Marktonderzoeker (prognose) 11 - 35 

 Oper.Coörd. ENG / Senior Cameraman ENG 11 - 40 

 Operationeel Coordinator Postproductie 11 - 41 

 Operationeel Coordinator Verbingen 11 - 42 

 Personeelsfunctionaris 11 - 45 

 Persvoorlichter 11 - 50 

 Plv. chef productie Nieuwsgroep 11 - 55 

 Plv. chef Nieuwsgroep 11 - 60 

 Presentator Nieuwsgroep - 2 (aanloop) 11 - 61 

 Projectcoördinator archief 11 - 65 

 Redacteur Nieuwsgroep - 1 11 - 70 

 Redacteur/Nieuwslezer 11 - 72 

 Senior Maintenance 11 - 75 

 Senior Promoproducer  11 - 77 

 Senior Redacteur Text 11 - 78 

 Senior Studio Geluid 11 - 79 

 Supervisor systeem- netwerkbeheer  11 - 80 

 TV regisseur (meer camera) 11 - 83 

 Verslaggever Nieuwsgroep - 2 11 - 85 

12 Chef  productie 12 - 05 

 Chef regie & vormgeving 12 - 10 

 Chef Nieuwsgroep (aanloop) 12 - 11 

 Coördinator Perszaken 12 - 12 

 Correspondent Nieuwsgroep 12 - 15 

 Head Accounting 12 - 19 

 Eindredacteur  12 - 20 

 Hoofd Marketingcommunicatie 12 - 21 

 Manager productiebureau & planning 12 - 25 

 Marketing Manager Radio 12 - 26 

 Projectcoordinator  12 - 27 

 Presentator Nieuwsgroep - 2 12 - 30 

 Redacteur Nieuwsgroep (extra) 12 - 35 

 Verslaggever Nieuwsgroep - 1 12 - 40 

 Plv. Eindredacteur Nieuwsgroep 12 - 45 

13 Broadcast manager 13 - 05 

 Business controller 13 - 10 

 Chef Nieuwsgroep 13 - 15 

 Directeur radio & televisie  13 - 20 

 Eindredacteur Nieuwsgroep ( aanloop) 13 - 22 

 Head of product aquisition 13 - 25 

 Hoofd Algemene Zaken  13 - 30 

 Hoofdredacteur  13 - 32 

 Hoofd programma aankoop 13 - 35 

 Manager Merchandising & Program sales  13 - 40 

 Operationeel manager  13 - 45 
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 Presentator Nieuwsgroep - 1 13 - 50 

 Programma coördinator  13 - 55 

 Programma Manager Radio 13 - 56 

 Senior manager network & transponder 13 - 60 

 Station Manager Radio 13 - 61 

 Technisch manager  13 - 65 

 Uitvoerend producent (2) 13 - 70 

 Verslaggever Nieuwsgroep (extra ) 13 - 75 

14 Art director zender 14 - 05 

 Eindredacteur Nieuwsgroep 14 -10 

 Uitvoerend producent (1) 14 -15 

15 Adjunct hoofdredacteur Nieuwsgroep  15 - 05 

 Manager business development 15 - 40 
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BIJLAGE 2 - Salarisschalen 

 

HAY SALARISSTRUCTUUR 1 JANUARI 2012 - bruto maandsalarissen in euro's 
     SCHAAL 3 4 5 6 7 8 9 SCHAAL 

      Aanloopregels 
       

Aanloopregels 
      1 (15 jaar) 766,15 766,15 805,02 860,58 928,20 1.009,30 1.129,78 1 (15 jaar) 
      2 (16 jaar) 870,63 870,63 914,80 977,93 1.054,77 1.146,92 1.283,84 2 (16 jaar) 
      3 (17 jaar) 975,10 975,10 1.024,58 1.095,27 1.181,34 1.284,55 1.437,90 3 (17 jaar) 
      4 (18 jaar) 1.079,58 1.079,58 1.134,35 1.212,62 1.307,92 1.422,19 1.591,96 4 (18 jaar) 
      5 (19 jaar) 1.184,06 1.184,06 1.244,12 1.329,98 1.434,49 1.559,81 1.746,03 5 (19 jaar) 
      6 (20 jaar) 1.288,54 1.288,54 1.353,90 1.447,33 1.561,07 1.697,45 1.900,08 6 (20 jaar) 
      

               SCHAAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SCHAAL 

REGELS € € € € € € € € € € € € € REGELS 

7 1.435,20 1.435,20 1.463,68 1.564,68 1.687,64 1.835,08 2.054,14 2.323,81 2.638,41 3.017,85 3.493,57 4.057,32 4.765,71 7 

8 1.435,20 1.435,20 1.488,76 1.591,50 1.716,57 1.866,54 2.089,36 2.363,65 2.683,65 3.069,59 3.553,46 4.126,88 4.847,41 8 

9 1.435,20 1.435,20 1.513,86 1.618,33 1.745,50 1.897,99 2.124,57 2.403,48 2.728,88 3.121,32 3.613,35 4.196,43 4.929,11 9 

10 1.435,20 1.451,17 1.538,96 1.645,15 1.774,43 1.929,46 2.159,78 2.443,32 2.774,10 3.173,06 3.673,23 4.265,98 5.010,80 10 

11 1.435,20 1.474,83 1.564,04 1.671,96 1.803,36 1.960,91 2.195,00 2.483,16 2.819,34 3.224,80 3.733,13 4.335,54 5.092,51 11 

12 1.435,20 1.498,49 1.589,14 1.698,79 1.832,29 1.992,37 2.230,21 2.522,99 2.864,57 3.276,53 3.793,01 4.405,09 5.174,21 12 

13 1.444,66 1.522,15 1.614,22 1.725,61 1.861,23 2.023,82 2.265,43 2.562,83 2.909,79 3.328,26 3.852,91 4.474,65 5.255,90 13 

14 1.467,11 1.545,81 1.639,32 1.752,44 1.890,15 2.055,29 2.300,64 2.602,67 2.955,03 3.380,00 3.912,80 4.544,20 5.337,60 14 

15 1.489,57 1.569,47 1.664,41 1.779,26 1.919,09 2.086,75 2.335,86 2.642,51 3.000,25 3.431,74 3.972,68 4.613,75 5.419,30 15 

16 1.512,03 1.593,13 1.689,50 1.806,09 1.948,02 2.118,20 2.371,07 2.682,34 3.045,49 3.483,46 4.032,58 4.683,31 5.500,99 16 

17 1.534,48 1.616,79 1.714,59 1.832,91 1.976,95 2.149,67 2.406,29 2.722,18 3.090,72 3.535,20 4.092,46 4.752,87 5.582,70 17 

18 1.556,94 1.640,45 1.739,69 1.859,74 2.005,88 2.181,12 2.441,50 2.762,01 3.135,94 3.586,94 4.152,36 4.822,42 5.664,39 18 

19 1.579,40 1.664,11 1.764,77 1.886,55 2.034,81 2.212,58 2.476,71 2.801,85 3.181,18 3.638,67 4.212,24 4.891,97 5.746,09 19 

20 1.601,86 1.687,78 1.789,87 1.913,37 2.063,74 2.244,04 2.511,93 2.841,68 3.226,40 3.690,40 4.272,13 4.961,53 5.827,79 20 

21 1.624,31 1.711,44 1.814,95 1.940,20 2.092,67 2.275,50 2.547,14 2.881,53 3.271,63 3.742,14 4.332,03 5.031,08 5.909,48 21 

22 1.646,76 1.735,10 1.840,05 1.967,02 2.121,60 2.306,95 2.582,36 2.921,36 3.316,87 3.793,88 4.391,91 5.100,63 5.991,18 22 

23 1.669,22 1.758,76 1.865,15 1.993,85 2.150,53 2.338,41 2.617,57 2.961,20 3.362,09 3.845,61 4.451,81 5.170,19 6.072,89 23 
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24 1.691,67 1.782,42 1.890,23 2.020,67 2.179,47 2.369,88 2.652,79 3.001,04 3.407,33 3.897,35 4.511,69 5.239,75 6.154,58 24 

25 1.714,13 1.806,08 1.915,33 2.047,50 2.208,39 2.401,33 2.688,00 3.040,87 3.452,56 3.949,08 4.571,58 5.309,29 6.236,28 25 

26 1.736,59 1.829,74 1.940,42 2.074,31 2.237,33 2.432,79 2.723,20 3.080,71 3.497,78 4.000,81 4.631,48 5.378,85 6.317,98 26 

27 1.759,04 1.853,40 1.965,51 2.101,14 2.266,26 2.464,25 2.758,42 3.120,54 3.543,02 4.052,55 4.691,36 5.448,41 6.399,67 27 

28 1.781,50 1.877,06 1.990,60 2.127,96 2.295,19 2.495,71 2.793,63 3.160,39 3.588,24 4.104,29 4.751,26 5.517,96 6.481,37 28 

29 1.803,96 1.900,72 2.015,69 2.154,78 2.324,12 2.527,16 2.828,85 3.200,22 3.633,47 4.156,01 4.811,14 5.587,51 6.563,06 29 

30 1.826,41 1.924,38 2.040,78 2.181,61 2.353,05 2.558,62 2.864,06 3.240,06 3.678,71 4.207,75 4.871,03 5.657,07 6.644,77 30 

31 1.848,87 1.948,04 2.065,88 2.208,43 2.381,98 2.590,09 2.899,28 3.279,89 3.723,93 4.259,49 4.930,92 5.726,62 6.726,47 31 

32 1.871,32 1.971,70 2.090,96 2.235,26 2.410,92 2.621,54 2.934,49 3.319,73 3.769,17 4.311,23 4.990,81 5.796,17 6.808,16 32 

33 1.893,77 1.995,36 2.116,06 2.262,07 2.439,84 2.653,00 2.969,70 3.359,56 3.814,40 4.362,95 5.050,71 5.865,73 6.889,86 33 

34 1.916,23 2.019,02 2.141,15 2.288,90 2.468,77 2.684,46 3.004,92 3.399,40 3.859,62 4.414,69 5.110,59 5.935,28 6.971,56 34 

35 1.938,69 2.042,68 2.166,24 2.315,72 2.497,71 2.715,92 3.040,13 3.439,24 3.904,86 4.466,43 5.170,48 6.004,84 7.053,25 35 

               Waarnemingstoeslagen per maand: 117,13 124,22 132,79 143,22 155,73 174,32 197,21 223,91 256,11 296,48 

               

               SCHAAL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SCHAAL 

 excell. regels € € € € € € € € € € € € €  excell. regels 

Z1 1.985,47 2.091,98 2.218,52 2.371,60 2.557,98 2.781,46 3.113,50 3.522,23 3.999,08 4.574,21 5.295,25 6.149,74 7.223,46 Z1 

Z2 2.032,26 2.141,28 2.270,79 2.427,49 2.618,25 2.846,99 3.186,86 3.605,22 4.093,31 4.681,99 5.420,02 6.294,65 7.393,66 Z2 

Z3 2.079,04 2.190,56 2.323,06 2.483,36 2.678,52 2.912,53 3.260,22 3.688,22 4.187,55 4.789,77 5.544,79 6.439,55 7.563,87 Z3 

Z4 2.125,82 2.239,86 2.375,34 2.539,25 2.738,79 2.978,07 3.333,58 3.771,21 4.281,77 4.897,55 5.669,57 6.584,45 7.734,07 Z4 
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BIJLAGE 3 - behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Blue Circle BV 
 
Leidraad bij fusies en reorganisaties 
 
1. Algemeen 

a. Organisatie in verandering  
In een organisatie als die van de werkgever vinden altijd aanpassingen plaats om de organisatie 
optimaal te laten functioneren. Deze aanpassingen zijn het gevolg van veranderingen en eisen van 
maatschappelijke, bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische en sociale aard. 

b. Werkgelegenheid 
Het streven van de werkgever is erop gericht onvrijwillig ontslag te voorkomen. Door de 
hierboven aangegeven ontwikkelingen kunnen echter arbeidsplaatsen wegvallen en de inhoud van 
werkzaamheden veranderen. Teneinde ontwikkelingen in de werkgelegenheid en daarmee gepaard 
gaande personele knelpunten zoveel mogelijk tijdig te signaleren, zal de werkgever een planmatig 
werkgelegenheidsbeleid voeren. 

 
2. Procedure 

Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit resp. de SER-fusiegedragsregels, de 
Wet op de ondernemingsraden en de Wet melding collectief ontslag zal de werkgever, indien hij 
overweegt 
- een fusie aan te gaan, 
- een bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 
- een andere reorganisatie met ingrijpende personele gevolgen uit te voeren,  
hierbij de sociale gevolgen betrekken. 
De werkgever zal de vakverenigingen vroegtijdig hierover inlichten. Indien collectieve regelingen 
(sociaal plan) noodzakelijk zijn voor het opvangen van de sociale gevolgen, zullen deze met de 
vakverenigingen worden overlegd. 

 
3. Instrumenten 

Indien in het kader van een reorganisatie een sociaal plan wordt opgesteld, zal met de 
vakverenigingen overlegd worden over de mogelijke toepassing en uitwerking van onder andere de 
volgende instrumenten: 

a. Studie en scholing: via her-, om- en bijscholing medewerkers geschikt maken voor andere functies 
of werkvelden; 
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