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In december 2014 hebben Grontmij BV en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV 
Vakmensen en de Unie intensief overleg gevoerd over een nieuw af te sluiten CAO. Ondanks 
constructief overleg is geen onderhandelingsresultaat bereikt.  
 
Grontmij vindt het van groot belang te investeren in de ontwikkeling van haar medewerkers 
en daarmee in de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast vindt Grontmij het van groot 
belang haar medewerkers een loonsverhoging te bieden die past bij de ontwikkelingen en 
omstandigheden van de markten waarin Grontmij haar werk doet. De onderhandelingen over 
de nieuwe CAO zijn vanuit Grontmij ook in dit licht gevoerd.  
 
Omdat de verwachting bestaat dat verder overleg niet zal leiden tot een 
onderhandelingsresultaat heeft Grontmij tijdens het laatste overleg aan vakorganisaties 
aangegeven haar laatst gedane voorstel als ultiem bod uit te brengen aan de vakorganisaties. 
De belangen zoals hierboven weergegeven zijn hierin nadrukkelijk meegenomen. 
 
Hieronder is het ultieme bod weergegeven. 
Looptijd 
De CAO wordt aangegaan voor de periode van een jaar, te weten van 1 januari 2015 tot en 
met 31 december 2015. 
 
Salarisaanpassing  
Per 1 september 2015 vindt een structurele verhoging van de salarissen plaats ter grootte van 

1,5%. 

Ontwikkeling van medewerker en organisatie 
Ontwikkeling van kennis, gedrag en vaardigheden ziet Grontmij als een continu proces dat 
gericht is op duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers op basis van het 70-20-10 
principe. De 100% ontwikkeling die een medewerker doormaakt is als volgt opgebouwd:  

-          70% van de leeractiviteiten bestaat uit learning on the job 

-          20% is networking, mentoring en coaching 

-          10% is scholing 

Om dit proces te volgen en te bewaken staan de formatieplanning, het opleidingsplan en de 
voortgang ervan periodiek, en sinds de introductie van Dynamisch Grontmij, nadrukkelijk op 
agenda’s van de MT’s en is onderdeel van de beoordeling van leidinggevenden. 

Grontmij wil € 500.000,- extra inzetten aan personeelsontwikkeling in 2015 (kosten out of 
pocket en uren). Grontmij wil dit investeren in de duurzame inzetbaarheid van haar 
medewerkers. De wijze waarop de investering in de duurzame inzetbaarheid van de 
medewerker geschiedt, vloeit onder meer voort uit de dialoog tussen leidinggevende en 
medewerker, waarbij het doel is om tot goede ontwikkelafspraken te komen en hiervoor de 
instrumenten vanuit het 70-20-10 model beter te benutten. Grontmij wil de € 500.000,= 
organisatie breed inzetten in lijn met de strategie van de organisatie en de uitgangspunten 
van Dynamisch Grontmij. Het is daarom van belang te blijven investeren in de reeds 
ontwikkelde programma’s en instrumenten en deze optimaal te benutten. 



Het doel is om verder te investeren in specifieke programma’s die moeten bijdragen aan de 
ontwikkeling van de duurzame inzetbaarheid. Dat gaat verder dan vakgerichte trainingen, en 
betreft o.a.:  

-          Generatieleren 

-          Hoe kunnen de PROS gesprekken kwalitatief worden verbeterd 

-          Hoe kunnen we de kwaliteit van leidinggeven verbeteren 

-          Hoe kunnen we de zelfstandigheid/eigen regie en het ondernemerschap bij   

medewerkers verder ontwikkelen, etc.  

 
Sociaal Plan 
Er wordt een Sociaal Plan afgesloten voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2015. In het Sociaal Plan wordt opgenomen dat tot 1 juli 2015 de vergoeding geldt 
zoals die ook in het tot 1 januari 2015 geldende Sociaal Plan is overeengekomen. Vanaf 1 juli 
2015 is de wettelijke transitievergoeding van toepassing, welke door Grontmij wordt 
aangevuld tot kantonrechtersformule C=1 , er zal een anti-cumulatiebeding worden 
opgenomen en het Sociaal Plan heeft geen nawerking. De tekst van het Sociaal Plan 2015 is 
bepalend voor hetgeen partijen zijn overeengekomen. 
 
Sociaal Akkoord 
WW 
CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform 
de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. 
Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en 
inrichting WW” en nadat het StvdA-advies aan sociale partners met betrekking tot de 
reparatie van de WW in de CAO is afgerond, naar verwachting in januari 2015, zullen CAO-
partijen, met inachtneming van deze adviezen en de brief van de StvdA van 24 december 
2013 en van 11 juli 2014, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private 
aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-
uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de CAO opengebroken. 
 
Participatiewet 
Door Innovium is er bij Grontmij een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 
medewerkers met een arbeidshandicap te plaatsen. Naar aanleiding van het 
onderzoeksrapport wordt er door Grontmij een scan uitgevoerd om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor job carving. Hierdoor wil Grontmij extra functies creëren om zo in de 
toekomst mensen met een arbeidshandicap te kunnen plaatsen. In 2015 worden er 3 mensen 
aangenomen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak uit het sociaal akkoord.  
 
Omdat veel van de werkzoekenden met een beperking niet in staat zijn zelfstandig het 
minimumloon te verdienen is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers een beroep 
kunnen doen op loonkostensubsidies. Partijen spreken af om voor werknemers van wie is 
vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het Wettelijk 
Minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en die 
behoren tot de doelgroep van loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet een aparte 
loonschaal naast het bestaande loongebouw op te nemen. Deze loonschaal zal beginnen op 
100% WML en eindigen op 120% WML.  



 
WWZ 
In het kader van de nieuwe bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid is afgesproken dat  
Grontmij de wettelijke wijzigingen zal volgen. Er zullen in deze CAO in dit verband geen 
afwijkende afspraken worden opgenomen.  
 
Toeslagen 
De nominale toeslagen in de CAO zijn: 

-          Incentive met een minimumbedrag van € 552,-  

-          Vergoeding inconveniënte uren respectievelijk € 5,72 , € 8,34 , € 14,29  

-          Detacheringstoeslag IHN CAO van € 0,91 per dag  

Bovenstaande nominale bedragen worden in deze CAO met 4% verhoogd. 
 
WGA premie 
Grontmij zal gedurende de duur van deze CAO geen gebruik maken van de wettelijke 
mogelijkheid de WGA premie op het netto-loon van de medewerker te verhalen. 
 
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst 
In de CAO zal geen uitzondering meer worden opgenomen op de wettelijke bepalingen van de 
opzegtermijn. De CAO zal hiermee in overeenstemming worden gebracht. 
 
Vakbondscontributie 
Voor de duur van deze CAO wordt de medewerker de mogelijkheid geboden de 
vakbondscontributie op fiscaalvriendelijke wijze vanuit het brutoloon te voldoen tegen 
overlegging van de betalingsbewijzen van het voldoen van de contributie. De werkgever is 
tegelijkertijd gerechtigd het bedrag van deze vergoeding in mindering te brengen op het 
brutoloon van de werknemer.   
 
Werkgeversbijdrageregeling 
De AWVN werkgeversbijdrageregeling wordt gecontinueerd indien de CAO wordt 
overeengekomen. De bijdrage is gebaseerd op het aantal medewerkers in dienst ultimo 2014.  
 
Arbeidsverhoudingen 
Nader zal worden besproken op welke wijze het werk van de vakorganisaties meer zichtbaar 
kan worden gemaakt. Vakorganisaties zullen hieromtrent een voorstel doen en daar waar 
nodig en in overleg zal Grontmij faciliteren (bv beschikbaarheid Grontmij-locatie e.d.) om 
activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. 
 
Internationale Solidariteit 
Partijen hebben afgesproken samen invulling te geven aan een door CNV Vakmensen voor te 
stellen project. Het budget hiervoor bedraagt maximaal €30.000,-. Partijen hebben tevens 
afgesproken dat een dergelijk project aan moet sluiten bij de werkzaamheden die Grontmij in 
dergelijke projecten verricht en dat hier begin 2015 concrete afspraken over gemaakt zullen 
worden. 


