
Onderhandelingsresultaat cao 28 augustus 2014 
 
1. Looptijd:  
18 maanden vanaf 1-1-2014 tot en met 30-06-2015 
 
2. Loonontwikkeling:  

- 2,0% per 1-1-2014 
- 0,5%  per salarisperiode 11 in 2014 
- 0,5% per 1-1-2015 
- WGA wordt niet doorberekend aan de medewerker voor de duur van de cao 

 
3. Pensioen/AOW: 
De volgende afspraken zijn gemaakt over hoe om te gaan met de wijzigingen per 1-1-14: 

- Opgebouwde aanspraken tot 2014 blijven gerespecteerd. 
- Van 1-1-2014 tot 31-12-2014 blijven pensioenaanspraken opgebouwd worden op basis van 

pensioenrichtleeftijd van 65 jaar. 
- Het opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,84%. 

Bovenstaande afspraken zullen opgenomen worden in de cao en in de pensioenregeling. Er is 
overeengekomen om 65 jaar te vervangen door de pensioengerechtigde leeftijd. Overige afspraken, 
zullen gecontinueerd worden conform de basisafspraken in Bijlage 1 van het 
onderhandelingsresultaat (deze zullen opgenomen worden in de cao). 
Aan de hand van de wettelijke wijzigingen per 1-1-2015 zal de pensioenwerkgroep nader bekijken 
op welke wijze de pensioenregeling dient te worden aangepast per 1-1-2015. De voorgestelde 
aanpassing zal met de vakorganisaties overlegd worden. 
 
4. Arbeidsmarkt/WAJONG/Uitzendkrachten: 
Gedurende de looptijd van de cao zullen twee WAJONG’ers (of meer algemeen: mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt) waarvan één via IBN, worden geplaatst.  
 
5. 10 minuten dienstoverdracht: 
10 minuten dienstoverdracht is ingevoerd. Daarvoor in de plaats is 10 minuten extra pauze 
gekomen. 
 
6. Duurzame Inzetbaarheid (DI), loopbaancheck, leeftijds- en Dienstverband (DV) gerelateerde 

artikelen 
- Studie naar DI initiatieven zal voortgezet worden (zie protocolafspraken). 
- Loopbaancheck: maximaal 7 officiële externe checks. 

 
 
 
 
 
 



 
- Wijzigingen in (extra) verlofdagen per 1-1-2015: 

 

 
 

 Overgangsregeling inzake wijzigingen in extra verlofdagen: 
- Medewerkers die op 31-12-2013 de leeftijd van 49 jaar hebben: tussen 50 en 56 jaar,              

2 dagen extra en daarna de nieuwe regeling. 
- Medewerkers die op 31-12-2013 de leeftijd van 48 jaar hebben: tussen 50 en 56 jaar, 1 dag 

extra en daarna de nieuwe regeling. 

 Afbouw ploegentoeslag (artikel 8.2d): met ingang van de volgende cao (met startdatum  
1 juli 2015) zal aanpassing van deze regeling ter tafel komen. Om deze reden zal deze opmerking 
ook bij de protocolafspraken vermeld worden. 

 Riantere afbouwregeling ploegentoeslag (artikel 8.2d5): met ingang van de volgende cao (met 
startdatum 1 juli 2015) zal aanpassing van deze regeling ter tafel komen. Om deze reden zal deze 
opmerking ook bij de protocolafspraken vermeld worden. 

 In geval een medewerker zich schriftelijk committeert aan een pensioendatum eerder dan de 
voor hem geldende AOW gerechtigde leeftijd, mag de medewerker 2 jaar voorafgaand aan deze 
datum seniorendeeltijd opnemen. Ook hierbij geldt dat dit recht over 4 jaar uitgesmeerd mag 
worden (4 jaar lang een halve dag per week of 1 dag per 2 weken). Onder geen beding kan de 
vastgelegde eerdere pensioendatum door werknemer nog gewijzigd worden. 

 Verjaring verlofdagen (artikel 11, lid 15): conform wetgeving. Dit betekent: 
- Wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli na het kalenderjaar van opbouw. 
- Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na het kalenderjaar van opbouw. 

 ATV-dagen (artikel 11A): 
- Ingeplande ATV-dagen vervallen bij ziekte. 

 
 

Artikel Omschrijving Huidig

Huidige medewerkers Toekomstige medewerkers
6.5b Niet verplicht in ploegen te werken 55 jr 10 jaar voor AOW 5 jaar voor AOW

6.5d Verzoek van ploeg naar dag 55 jr 10 jaar voor AOW 5 jaar voor AOW

6.5e Geen verplichting in ploegen te werken 55 jr 10 jaar voor AOW 5 jaar voor AOW

6.6 1 extra vrije dag per kwartaal tegen 85% 60 jr 5 jaar voor AOW 3 jaar voor AOW

6a Senioren deeltijdregeling 60 jr 2 jaar voor AOW * / **  -

11.14.a Ouderendagen 50 jr: +3 10 jaar voor AOW: +4 7 jaar voor AOW: +3

55 jr: +5 5 jaar voor AOW: +7 5 jaar voor AOW: +5

11.14.b Ouderendagen 60 jr: +6 4 jaar voor AOW: +9 4 jaar voor AOW: +7

61 jr: +7 3 jaar voor AOW: +10 3 jaar voor AOW: +8

62 jr: +8 2 jaar voor AOW: +11 2 jaar voor AOW: +9

63 jr: +9 1 jaar voor AOW: +12 1 jaar voor AOW: +10

64 jr: +10

* = voor medewerkers die op 1-1-2015 60 jaar of ouder zijn, dan geldt de oude regeling

** = er bestaat een  mogelijkheid voor 4 jaar vóór AOW een halve dag per week

Voorbeeld:

Een medewerker wordt op 1-1-2015 52 jaar (voor hem geldt een AOW-leeftijd van 67 jaar). Hij behoudt de 3 extra verlof- 

dagen die hij al heeft vanuit de oude regeling. Vanuit de nieuwe regeling krijgt hij vanaf 57 jaar 4 extra dagen (in plaats 

van de 3 die hij al had), vanaf 62 jaar 7 extra dagen, etc.

Nieuwe regeling



- Niet opgenomen ATV-dagen vervallen op het einde van het kalenderjaar, tenzij de 
medewerker vanwege bedrijfsomstandigheden niet in de gelegenheid gesteld wordt deze op 
te nemen. Deze dagen worden doorgeschoven naar het volgende jaar maar dienen in de 
eerste drie maanden opgenomen te worden. Indien dat niet gebeurt (met als uitzondering 
bedrijfsomstandigheden), vervallen de dagen alsnog.  

- Van de niet collectief vastgestelde ATV-dagen mag er maximaal 1 per maand opgenomen 
worden. 

 Extra vakantie bij langdurig dienstverband (artikel 11, lid 12): 
- Bij 12,5 jarig dienstverband krijgt een medewerker 1 dag extra per jaar. 
- Bij 25 jarig dienstverband krijgt een medewerker 2 dagen extra per jaar. 
- Deze regeling vervangt de oude regeling per 1-1-2015.  
- Medewerkers die op basis van de oude regeling al extra vakantiedagen bij langdurig 

dienstverband kregen, zullen deze behouden. Bijvoorbeeld een medewerker die nu 8 jaar in 
dienst is, behoudt 1 extra verlofdag door 5 jarig dienstverband. De tweede extra dag krijgt de 
medewerker echter pas bij 25-jarig dienstverband. 

 
7. NOK-systeem 
Het NOK-systeem betreft de waardering van functies op basis van Niveau Onderscheidende 
Kenmerken. Dit systeem blijft de Orba-systemtiek hanteren als puntensysteem. Concreet betekent 
dit voor de medewerkers dat zij op basis van hun kennis en kunde opnieuw ingedeeld gaan worden 
in de Orba-schalen. Gedurende de looptijd van de cao zal dit geen financiële consequenties hebben. 
Wél zal aan iedere medewerker  worden toegelicht hoe zijn situatie eruit ziet en wat er van 
hem/haar verwacht wordt.  
 
Voor medewerkers die in het NOK-systeem onder hun huidige inschaling uit zouden komen, zal een 
plan van aanpak opgesteld worden om te komen tot herindeling in de oude schaal. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met zogenaamde “niet-willers”, “niet-kunners” en medewerkers die niet 
in de gelegenheid gesteld zijn. Het doel is om de groep die in het NOK-systeem lager ingedeeld wordt 
dan voorheen, zo klein mogelijk te maken. De financiële gevolgen van een lagere indeling zullen 
onderwerp van gesprek zijn voor de volgende cao-onderhandelingen. Tussentijds zal in het regulier 
overleg aan de vakorganisaties een status update gegeven worden. 
 
8. Pay for Perfomance 
De beoordeling over het jaar 2014 zal plaats vinden conform nieuwe systematiek, maar zonder 
financiële consequenties. Na afloop zal met de Ondernemingsraad een evaluatie plaatsvinden. Met 
de Vakorganisaties zal evaluatie plaatsvinden tijdens het regulier overleg.  
Voor het jaar 2015 mag de medewerker uiterlijk op 31 januari 2015 aangeven of hij middels de 
nieuwe of de oude systematiek beoordeeld wenst te worden. Indien geen keuze gemaakt wordt 
door de medewerker, en voor medewerkers die na 31 januari 2015 in dienst treden, geldt dat de 
nieuwe systematiek zal gelden. 
Per 1 januari 2016 zal de nieuwe systematiek volledig ingevoerd worden. 
De beoordeling moet tijdig gebeuren. Zo niet, dan resulteert dit in een beoordeling op niveau 3. 
De individuele verhoging zal altijd “on top of” de collectieve verhoging zijn. 



De medewerker moet voorafgaand aan zijn beoordeling al op de hoogte gesteld zijn van niet goed 
functioneren, zodat hij de gelegenheid heeft alsnog zijn functioneren te verbeteren. Ook na de 
beoordeling bij low performers (< 3) duidelijk verwachtingen t.a.v. verbetering uitspreken en  
2-3 tussentijdse gesprekken met vastlegging. 
 
9. Sales Incentive Plan 
Met ingang van 1 januari 2014 zal het Sales Incentive Plan ingevoerd worden, zoals voorgeschreven 
door PGI Corporate.  
 
10. Benefitshop en reiskosten 
Het is mogelijk om op individueel niveau de reiskosten te verhogen door gebruik te maken van de 
fiscale ruimte. Dit houdt in dat de medewerker bruto salaris in kan leveren en hiervoor in de plaats 
een extra netto reiskostenvergoeding krijgt. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 30 november van 
het betreffende kalenderjaar ingeleverd worden. Verrekening zal plaats vinden in periode 13 van dat 
kalenderjaar.  
 
11. Samenvoeging cao’s 
Met ingang van 1 januari 2014 zullen voormalig cao I en cao II samengevoegd worden. 
 
 
 
 
 
 
Studie/Protocolafspraken: 

 De pensioenwerkgroep zal aan de hand van de wettelijke wijzigingen per 1-1-2015 nader 
onderzoeken op welke wijze de pensioenregeling kan worden aangepast.  

 Er zal een paritaire werkgroep ingesteld worden om het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid 
verder vorm te geven. Daarbij zullen een eventuele wijziging van de ploegentijden en de 
participatiesamenleving meegenomen worden. 

 Er zal een paritaire werkgroep ingesteld worden om het onderwerp Benefitshop en 
Werkkostenregeling verder vorm te geven. 

 WAJONG: mogelijkheden voor job carving, Werkgevers Gaan Inclusief en Innovium zullen 
bestudeerd worden i.o.m. de vakorganisaties en de OR.  

 Afbouw ploegentoeslag (artikel 8.2d): met ingang van de volgende cao (met startdatum 1 juli 
2015) zal aanpassing van deze regeling ter tafel komen. Om deze reden zal deze opmerking ook 
bij de protocolafspraken vermeld worden. 

 Riantere afbouwregeling ploegentoeslag (artikel 8.2d5): met ingang van de volgende cao (met 
startdatum 1 juli 2015) zal aanpassing van deze regeling ter tafel komen. Om deze reden zal deze 
opmerking ook bij de protocolafspraken vermeld worden. 

 

 

 


