
Cao Agterberg Bedrijven 4 februari 2016 

1. Looptijd 

1. Looptijd van de cao is 3 jaar (maart 2016 – 28 februari 2019). 

 

2. Inkomen 

1. Salarisaanpassing per 1 maart 2016  1,75% 

2. Salarisaanpassing per 1 maart 2017  1,50% 

3. Salarisaanpassing per 1 maart 2018  1,25% 

4. De netto-uurvergoedingen zullen per 1 maart 2016 aangepast worden met € 0,50 per 

uur en in de volgende jaren meeliften met de salarisaanpassingen, rekening houdend 

met het netto-bruto traject.  

5. Alle overige vergoedingen groeien vanaf 1 maart 2016 mee met de salarisverhogingen. 

6. De jeugdlonen worden met 5% verhoogd. Jongeren zitten maximaal 1 jaar in een 

jeugdschaal en stromen vervolgens door. 

  

3. WIA-regeling 

1. Komende cao-periode gebruiken Agterberg en de bonden om een passende regeling 

voor ziekte/arbeidsongeschiktheid te formuleren aanvaardbaar voor beide partijen 

waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer een rol 

speelt. 

  

4. ATV-dagen / Verjaring verlofdagen 

1. In overleg met de OR is afgesproken dat Agterberg per jaar 11 ATV-dagen mag 

inroosteren. De overige dagen mag de werknemer zelf in plannen. De werkgever meldt 

ten minste voor loonperiode 5 van het lopende kalenderjaar wanneer de 11 ATV-dagen 

ingepland worden.  

2. De regeling zal in komende periodieke overleggen tussen werkgever en werknemer 

geëvalueerd worden, met speciale aandacht voor werknemers die in de knel komen 

met het aantal ATV-dagen. 

3. De verjaring van de verlofdagen blijft 5 jaar. 

 

5. Functiegebouw / Beloningsstructuur 

1. De komende drie jaar zullen Agterberg en de bonden initiatieven ontplooien om tot een 

functiegebouw te komen met daaraan gekoppeld een beloningsstructuur. 

 

6. Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 

1. Agterberg Bedrijven zal zich aan de wet conformeren en de cao-teksten hierop 

aanpassen. 

 

7. Agressie en Veiligheid werknemers 

1. Dit onderwerp zal extra onder de aandacht gebracht worden onder werknemers. 

 

8. Uitzendwerk, beloning 

1. Uitzendkrachten worden overeenkomstige de cao Agterberg door de uitzendbureaus 

betaald.  

 

9. Instroom-doorstroom-uitstroom 

1. Stagiaires en BBL-afspraak voortzetten. 

2. Cao-artikel over de aanvraag van scholing opnemen. 

 

10. Sociaal akkoord 

1. Protocolafspraak opnemen. 

 


