
 

 

 
 
 
 
Bijlage 1: toelichting op de wijzigingen in de Cao 
 
 
In deze bijlage vind je een toelichting op de belangrijkste wijzigingen. Maar er is zoveel veranderd 
dat dit in deze bijlage niet compleet kan worden weergegeven. 
 
 
Belangrijke veranderingen in de Cao 

1. Standaard cao 
De cao wordt een standaard cao, dat betekent dat de werkgever er niet van mag afwijken, 
ook niet in positieve zin. We hebben echter afgesproken dat afwijkende 
arbeidsvoorwaarden voor deze cao wel blijven gelden. Het is belangrijk om deze bepaling 
goed in de gaten te blijven houden. De Unie wil niet dat medewerkers die nu een 
persoonlijke toeslag hebben boven hun salaris, deze verliezen omdat de cao een 
afwijkend salaris verbied. 
 

2. Aantal vakantiedagen 
Het aantal vrije dagen is gelijkmatiger verdeeld, jongere medewerkers hadden minder 
vakantiedagen dan oudere medewerkers. Dit is in deze cao voor een deel rechtgetrokken. 
 

3. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 
Als je met je eigen auto reist dan krijg je straks een hogere reiskostenvergoeding. Tot nu 
toe krijg je een kilometervergoeding voor maximaal 25 kilometer enkele reis. Dit wordt 
uitgebreid tot 40 kilometer enkele reis. Let op als je minder dan 10 kilometer van je 
standplaats woont, dan krijg je geen kilometervergoeding, dit was altijd al het geval.  
Als je al met de trein reist dan verandert er niets, door de overgangsregeling die we 
hebben afgesproken blijft je reiskostenvergoeding ongewijzigd. Maar voor collega’s die nu 
nog niet met de trein reizen en dit later wel gaan doen geldt de nieuwe cao-regeling. Zij 
krijgen ook met de trein nog maar een vergoeding voor maximaal 40 kilometer enkele reis. 
 

4. Overwerk 
Arbo Unie wilde de overwerkbepalingen ook ingrijpend herzien, op een manier waardoor 
het overwerk voor de werkgever goedkoper zou worden. In de onderhandelingen heeft De 
Unie jullie werkgever ervan weten te overtuigen de overwerk bepaling ongemoeid te laten. 
 

5. Functiewaarderingssysteem 
Cao-partijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat het huidige 
functiewaarderingssysteem verouderd is. Tijdens de looptijd van de Cao selecteren we 
een ander functiewaarderingssysteem en we maken afspraken over de invoering hiervan. 
 

6. 55plus-regeling 
Vanaf het begin af aan is duidelijk gemaakt dat er geen nieuwe cao komt tenzij De Unie 
akkoord gaat met afbouwen van de 55plus-regeling. We hebben een vervangende 
regeling ontwikkeld, die de medewerkers die gebruik maken van de 55 plusregeling, en 
een deel van de medewerkers die er vlak voor zitten, in ieder geval gedeeltelijk in staat 
stelt om minder uren te werken. 
 

7. Vakantietoeslag 
De vakantietoeslag werd in het verleden berekend door het salaris van de maand mei te 
vermeningvuldigen met 12 en daar 8% van te nemen. Dit had tot nadeel dat als iemand 
vlak voor mei parttime was gaan werken, dat het vakantiegeld dan eigenlijk te laag werd 
vastgesteld. We hebben nu een systeem wat rekening houdt met het salaris dat in de 
voorafgaande 12 maanden daadwerkelijk is verdiend. 
 
 
 



8. Variabel deel eindejaarsuitkering 
Aan de hoogte van de eindejaarsuitkering is niets veranderd. De eindejaarsuitkering kent 
een vast en een variabel deel. Arbo Unie maakte jaarlijks een afspraak met de OR over de 
voorwaarden waaronder het variabel deel werd uitbetaald. Dit is nu vervangen door een 
vastgelegde afspraak. 
 

9. Duurzame inzetbaarheid 
Arbo Unie wil dat het duurzaam inzetbaarheidsbeleid het visitekaartje van de organisatie 
wordt. We hebben afspraken gemaakt over een financieel budget dat een medewerker zelf 
beheert en besteedt. Dit budget bouwt op naar 400 euro per jaar die je kunt besteden aan 
de verbetering van je eigen inzetbaarheid. Besteed je het geld niet, dan is het aan het eind 
van het jaar vervallen.  
 

10. Standplaatswijziging reistijd- en reiskostenvergoeding 
Je krijgt nog steeds een reiskostenvergoeding en gedeeltelijk onder werken reizen als je 
standplaats wordt gewijzigd waardoor je verder moet reizen. De regeling is beperkter dan 
tot nu toe in de Cao stond. 

 
11. Looptijd en salarisverhoging 

De nieuwe Arbo Unie Cao is, als het wordt aangenomen door de leden, geldig tot 
31.12.2015. De salarisverhoging is 2 x 1%. Het eerste procent had al in oktober 2014 
uitgekeerd moeten worden. Het verlies dat je leidt omdat de salarisverhoging te laat kan 
wordt doorgevoerd wordt met eenmalige uitkeringen gecompenseerd. 
 

12. Meenemen vakantiedagen 
Afgesproken is dat de vakantiedagen niet meer ongelimiteerd mogen worden 
meegenomen naar het volgende jaar dit wordt gemaximeerd op tien per jaar. De bedoeling 
is dat medewerkers van Arbo Unie hun vakantiedagen gebruiken om vakantie te genieten. 
Dat is beter voor je gezondheid. Maar soms staat het werk het niet toe om vakantiedagen 
op te nemen en kan je leidingggevende daar ook niets aan veranderen. In dat geval is het 
niet de bedoeling dat je vakantiedagen vervallen. Je leidinggevende moet een plan met je 
maken hoe en wanneer je vakantiedagen wel opgenomen kunnen worden, eventueel 
volgend jaar. 
 
Voor de medewerkers die nog een heleboel vakantiedagen hebben staan bestaat het 
risico dat zij de indruk krijgen dat ze alle vakantiedagen nog dit jaar op moeten nemen. 
Maar dat is niet wat besproken is. Besproken is dat het gaat om de vakantiedagen die in 
2015 zijn opgebouwd, daarvan mag je er maximaal 10 meenemen naar het volgend jaar. 
Let op: in de wetgeving is geregeld dat de wettelijke vakantiedagen na 18 maanden 
verjaren en de bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar. 
 

 


