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Eindbod CAO PARENCO 2016 
18 maart 2016 

 
 

Na een groot aantal onderhandelingsrondes over een nieuwe CAO hebben partijen op 18 
maart jl. een ultieme poging gedaan om te komen tot een nieuwe cao. Parenco heeft 
daarbij een voorstel gedaan dat op looptijd en loon (aanmerkelijk positief) afwijkt van het 
eerder gedane bod van 4 februari. Overeenstemming hierover zou hebben geleid tot een 
akkoord over een kortdurende cao waarmee partijen de gelegenheid nemen om op korte 
termijn voorstellen te ontwikkelen voor het duurzaam inzetbaarheidsbeleid met een 
concreet resultaat op de leeftijd- en seniorenregeling. Een dergelijk akkoord zou naar 
overtuiging van Parenco recht doen aan de belangen van zowel de medewerkers als de 
organisatie op kortere en langere termijn.  

Vakorganisaties hebben aangegeven niet tot een akkoord te kunnen komen op basis van 
dit voorstel. Gelet op het ontbreken van de verwachting dat een vervolg van het overleg 
alsnog tot een akkoord zou kunnen leiden, legt Parenco het gedane voorstel als eindbod 
voor. Hieronder treft u het volledige voorstel aan.      

Voorgesteld is het volgende: 
Looptijd  
De cao heeft een looptijd van 9 maanden, van 1 januari 2016 tot en met 30 september 2016.  

 
Inkomen 
Gedurende de looptijd van de cao zal het loon per 1 januari 2016 worden verhoogd met 1,3%. 

 
Duurzame inzetbaarheid 
Voorstel is dat cao partijen het volgende overeenkomen: 
 
1. In de cao 2016 gaan de rechten zoals beschreven in artikel 18 lid 4 en 21 lid 3, 2 jaar later in 
dan het moment zoals beschreven in de cao 2013-2015. 
Per 1 januari 2016 geldt in artikel 18 lid 4 voor wat betreft de leeftijd dan het volgende: 
bij een leeftijd van 42 t/m 51 jaar één dienst; 
bij een leeftijd van 52 t/m 56 jaar twee diensten; 
bij een leeftijd van 57 t/m 61 jaar drie diensten; 
bij een leeftijd van 62 en 63 jaar vier diensten; 
bij een leeftijd van 64 jaar of ouder vijf diensten. 
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Per 1 januari 2016 geldt in artikel 21 lid 3 voor wat betreft de leeftijd dan het volgende: 
60 jaar: hoogstens 2½ dienst of  20 uren per kwartaal; 
61 jaar: hoogstens 4 diensten of 32 uren per kwartaal; 
62 jaar: hoogstens 6 diensten of 48 uren per kwartaal; 
63 jaar: hoogstens 8 diensten of 64 uren per kwartaal; 
64 jaar en meer: hoogstens 11 diensten of 88 uren per kwartaal. 
 
2. Een overgangsregeling geldt voor de medewerkers die op 31 december 2015 aanspraak 
kunnen maken op de dagen zoals genoemd in artikel 18 lid 4 en artikel 21 lid 3 zoals beschreven 
in de cao 2013-2015. Deze medewerkers behouden, in afwijking van hetgeen hierboven is  
aangegeven, de aanspraken die ze hebben op 1 januari 2016 zoals beschreven in de cao 2013-
2015. Mogelijke toename van aanspraken voor deze medewerkers vindt dan weer plaats na het  
bereiken van de in de cao 2016 overeengekomen voor hen geldende leeftijdscriteria met het 
bijbehorende aantal dagen.  
 
3. Voor nieuwe medewerkers in dienst op of na 1 januari 2016 zijn artikel 18 lid 4 sub a en artikel 
21 lid 2 tot en met 21 lid 5 gedurende de looptijd van de cao 2016 niet van toepassing. 
 
4. Er zal een studie worden gedaan naar het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheidsbeleid. 
Hieronder volgt de weergave van hetgeen reeds in dit verband tussen cao-partijen is besproken. 
Parenco maakt  graag de volgende afspraak: 
 
Studie duurzame inzetbaarheid Parenco 
Cao-partijen hechten groot belang aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid om een 
vitale organisatie te realiseren. De stijgende gemiddelde leeftijd in combinatie met langer 
doorwerken levert knelpunten op voor zowel medewerker als werkgever. Het is daarmee zowel in 
het belang van medewerker als van werkgever dat verdere stappen worden gezet in het 
bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker, waarbij een 
verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen.  
 
Parenco zal daarom het initiatief nemen tot een studie naar het bevorderen van de duurzame 
inzetbaarheid. Doel van de studie is te komen met aanbevelingen voor maatregelen en/of 
interventies die ertoe bijdragen dat medewerkers tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd fit, 
competent en gemotiveerd aan de slag kunnen blijven en duurzaam waarde kunnen blijven 
toevoegen aan de productieve en flexibele organisatie die Parenco moet zijn. Het te ontwikkelen 
beleid zal mede  bijdragen aan het behoud van het kostleiderschap van Parenco ten behoeve van 
de continuïteit van de organisatie op langere termijn.  
Er zal hierbij nadrukkelijk worden gekeken naar het op andere wijze vormgeven van het 
bestaande beleid. Bekeken zal worden hoe leeftijdsgebonden regelingen, waaronder de 
seniorendagen en de leeftijdsdagen, kunnen worden omgevormd naar duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid voor alle medewerkers.  
 
Partijen vinden het van groot belang dat belanghebbenden in de organisatie nauw worden 
betrokken bij het in kaart brengen van knelpunten en het bedenken van mogelijke oplossingen 
daarvoor. De studie zal om die reden op een zodanige manier worden ingericht dat een brede 
betrokkenheid ontstaat vanuit alle delen van de organisatie  
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(productie/kantoor/medezeggenschap, etc.), vanuit de verschillende medewerkerspopulaties 
(ouder/jong, niet/wel leidinggevend, vrouw/man, etc.) en vanuit vakorganisaties. De werkgroep 
en of stuurgroep die wordt/worden opgericht om de studie uit te voeren zal/zullen dan ook 
worden samengesteld volgens diezelfde diversiteit. Een externe begeleider zal ondersteuning 
bieden bij (vormgeving van) dit proces en totstandkoming van resultaten van de studie. De 
bevindingen en aanbevelingen zijn vertrekpunt voor de volgende cao-onderhandelingen.   
 
Resultaten van deze studie worden voor 1 september 2016 opgeleverd aan CAO partijen.  
 
Daar waar samenhang bestaat met de eveneens afgesproken studie omtrent arbeidsduur- en 
werktijdbepalingen (ATW) zullen kwesties in samenhang worden bestudeerd en zullen resultaten 
in samenhang worden opgeleverd. 

 
Flexibiliteit 

- Uitbreiding arbeidsduur o.b.v. vrijwilligheid  
De restrictie (vanaf schaal 10 en hoger) zoals vermeld in artikel 11.7 en 15.2 m.b.t. de 
uitbreiding van de contractuele arbeidsduur van de normaal geldende 36 uur per week 
naar maximaal 40 uur per week vervalt. Afhankelijk van de ontwikkeling in de 
werkbelasting kan zowel de werkgever als de werknemer in overleg gaan over de 
aanpassing van de contractuele arbeidsduur. Deze kan op basis van vrijwilligheid worden 
aangepast of uitgebreid.    
 

- Werkgroep arbeids- en rusttijdenregeling  
 Cao-partijen hebben afgesproken dat Parenco het initiatief zal nemen een werkgroep 
 (samengesteld vanuit werkgever en werknemers, inclusief deskundigen) in te richten die 
 bijlage 6 (arbeids- en rusttijdenregeling) toetst aan de ATW en zal adviseren omtrent 
 bestaande  organisatorische knelpunten die in deze context worden geconstateerd. De 
 problematiek rondom KWT wordt in deze werkgroep meegenomen.      

 
- Dagvenster  

Het dagvenster zoals genoemd in Artikel 11.1 sub a zal  voor expeditie, operations-
support en portier 7u en 19u worden. 

 
Pensioenpremie 
De pensioenpremie Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (hierna: PGB) bedraagt  
(is een percentage van de pensioengrondslagsom) in 2016 29,40%.  
 
Ten opzichte van 2014 betekent dit een verschil van 0,78%. Dit verschil wordt aangewend voor 
een eenmalige indexatie per 1 januari 2016 van het pensioen dat sinds 2012 ten behoeve van 
werknemers is opgebouwd bij PGB/of is in te zetten voor duurzame inzetbaarheid. 
 
Dit zal in een separate overeenkomst worden vastgelegd tussen partijen. 
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3e WW jaar 
Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA  
worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn 
gemaakt. Zodra voldoende duidelijkheid bestaat zullen Cao-partijen, met inachtneming van deze 
adviezen en de Stichting van de Arbeid aanbevelingen van 24 december 2013, 11 juli 2014, 17 
april 2015 en 24 november 2015, overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een 
private aanvullende WW- en WGA verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de 
wettelijke WW-en WGA loongerelateerde uitkering  worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao 
opengebroken.  
 
Participatie 
Parenco stelt voor het volgende overeen te komen: 

- Parenco zal zich inspannen om per 1 januari 2017 2 werknemers in dienst te nemen 
die behoren tot de doelgroep uit de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van april 
2013.  

- Voor de 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 voor 
loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, wordt een aparte loonschaal 
naast het bestaande loongebouw opgenomen. Deze loonschaal begint op 100% WML 
en eindigt op 120 % WML. 

 
Tekstueel 
Voorgesteld wordt in ieder geval de volgende tekstwijzigingen door te voeren: 

 
- Tekst Jeugdige werknemers (artikel 30) wordt geactualiseerd. 

 
- WWZ  

In verband met de wijzigingen door de Wet Werk en Zekerheid worden de volgende artikelen 
gewijzigd zoals hieronder aangegeven: 

Art 10.2: “Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met een duur van meer dan zes 
maanden…” 
 
Art. 10.5 en 10.6 “De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat enige opzegging 
is vereist, op de dag voorafgaand aan de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, 
tenzij in de arbeidsovereenkomst anders is afgesproken Als de arbeidsovereenkomst met de 
werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt voortgezet, dan wel de 
arbeidsovereenkomst eerst na die leeftijd wordt aangegaan, zijn in afwijking van bovenstaande 
met ingang van 1 januari 2016 de bepalingen van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 
van toepassing.” 
 
10.5 d. “Arbeidsovereenkomst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. Een 
zodanige arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging door de werkgever of de werknemer. De 
in acht te nemen opzegtermijn is een maand. De opzegging kan tegen elke dag van de maand 
plaats vinden.”  
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10.5. f. “Uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een vaste 
einddatum eindigt, zal de werkgever de werknemer schriftelijk meedelen of, en zo ja onder welke 
condities, hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten”. 
 
10.5 g. vervalt. 

 
- AOW 

In verband met wettelijke wijzigingen ten aanzien van medewerkers die aanspraak kunnen maken 
op de AOW worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 

 
Art 24 lid 2.7 wordt: “De in lid a bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd 
wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet 
toegekend aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In afwijking van 
bovenstaande geldt met ingang van 1 januari 2016 voor deze categorie werknemers dat de 
wettelijke loondoorbetalingsverplichting van artikel 7:629 BW is verkort. Werkgever zal het loon 
alleen doorbetalen gedurende de wettelijk verplicht periode”. 

 
Renkum, 18 maart 2016 
 
 
Parenco BV          
    

 
 


