
 

      
 

  

 
Principeakkoord cao voor de Zuivelindustrie: 
inzetten op gezondere roosters 
 

Uitnodiging ledenvergaderingen 
 

Beste leden, 

 

Met de werkgevers in de Zuivelindustrie zijn we een principeakkoord voor een nieuwe cao overeengekomen.  

Op 29 juni is dit met onze cao-commissie besproken. 

Voor ons was één van de hoofdpunten voor deze cao-onderhandelingen te komen tot afspraken over gezondere 

roosters. We zijn er in geslaagd afspraken te maken voor een doorbetaalde schaft voor alle roosters met nacht-

diensten. Daarover staat nog niets in de cao en we zien op steeds meer plekken dat er in drie- en vierploegendiensten 

gewerkt wordt met een onbetaalde schaft. Die ontwikkeling kunnen we nu stoppen. Met een betaalde schaft werk je 

tien tot soms meer dan twintig diensten per jaar minder op jaarbasis, voor het zelfde salaris. Een zeer belangrijke 

afspraak dus.  

 

Ook hebben we afgesproken dat alle ploegendiensten volgens de toeslagenmatrix in de cao worden betaald. Voor 

mensen in de volcontinu betekent dat de toeslag om laag gaat van 31,11% naar 28,7%. Het verschil (2,41%) wordt 

voor iedereen, ongeacht hoe lang je in een volcontinurooster werkt, omgezet in een welvaartsvaste pensioengevende 

blijvende persoonlijke toeslag, ongeacht in welk rooster je werkzaam bent. Dus geen inkomensachteruitgang! Dit was 

met de doorbetaalde schaftafspraak een absolute eis vanuit de cao-commissie om met dit punt akkoord te kunnen 

gaan. 

 

Voor de kleinere zuivelbedrijven zoals Bel, Arla en De Graafstroom en Rouveen zijn aanvullende afspraken gemaakt 

om de forse kostenverhoging door de doorbetaalde schaft op te vangen. Dat betreft tijdelijke overgangsmaatregelen 

en structurele  afspraken.  

We willen bevorderen dat er meer in gezondere roosters gewerkt gaat worden. Dus minder drie- of vierploegendien-

sten en meer volcontinudiensten. In dagvers bestaan geen volcontinudiensten, vanwege de te hoge kosten.  

Vakbonden zijn bereid een dagverskorting te accepteren maar wel onder strenge voorwaarden. Dit speelt momenteel 

alleen bij Arla. 

 

Voor de 50-plussers blijft de huidige 58-plus en 61-plusregeling. Ben je jonger dan 50 dan ga je jaarlijks een “Duur-

zaam Inzetbaarheidsbudget” opbouwen met de mogelijkheid 7 of 5 jaar voor je AOW korter te gaan werken, ver-

gelijkbaar met nu de 58-plus en 61-plus. Alle genoemde zaken vind je hieronder verder uitgewerkt in de Hoofdlijnen 

van het principeakkoord. 

 

Hoofdlijnen van het principeakkoord voor een nieuwe cao voor de Zuivelindustrie: 

 

1. Een tweejarige cao met een loonsverhoging van 1,5% per 1-4-2016 en 1,5% per 1-4-2017. 

2. Alle roosters met nachtdiensten krijgen een doorbetaalde schaft. 

3. Alle ploegendiensten worden betaald volgens de toeslagen matrix in de cao: voor de volcontinudienst  

betekent dat dat iedereen een blijvende welvaartsvaste persoonlijke toeslag krijgt die pensioengevend is.  

Deze PT (2,41%) mag je ook gebruiken voor je “Duurzame Inzetbaarheidsbudget”.  Z.O.Z. 

4. Voor werknemers onder de 50 jaar komt er een “Duurzaam Inzetbaarheidsbudget”. Dit bouw je jaarlijks op. 

Je gaat jaarlijks voldoende sparen om vanaf 7 jaar voor je AOW (voor mensen in dagdienst 5 jaar) korter te 

gaan werken. Bijvoorbeeld voor een vergelijkbare regeling als nu de 58-plusregeling. Maar je mag het ook 



   

eerder gebruiken voor scholing of tijdelijk korter werken. Het is jouw budget en het mag niet gebruikt in 

plaats van nu door de werkgever betaalde opleidingen. Het wordt uitbetaald als je uit dienst gaat. 

Kortgezegd, je krijgt nu ongeacht je leeftijd een budget wat de werkgever anders pas kwijt was wanneer je 

gebruik ging maken van de 58- of 61-plusregeling. Goed voor de jongere medewerkers. 

5. Voor de 50 jaar en ouder blijft de huidige 58/61-plusregeling van toepassing. Ook kunnen zij kiezen voor een 

85% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouwregeling. Voor 50 min komt er 85-85-100-regeling, waarbij 

vanuit het “Duurzame Inzetbaarheidsbudget” het loon van 85% aangevuld kan worden (tot bv 90%). Ook hier 

geldt als basis voor ploegendienst/consignatie 7 jaar en dagdienst 5 jaar voorafgaand aan de AOW-

gerechtigde leeftijd. Hoe het “Duurzame Inzetbaarheidsbudget” er verder uit komt te zien bespreken partijen 

in de loop van dit jaar. 

6. Werknemers in consignatie krijgen recht op 8 uur aaneengesloten rust. 

7. De verplichting om niet te hoeven over te werken verschuift van 55 naar 60 jaar. Iedereen die op 1 juli 2016 

55 jaar of ouder is behoudt het recht om niet verplicht te worden tot overwerk. 

8. Er komt een jaarurennorm. Dat betekent dat je op jaarbasis gemiddeld 36 uur per week moet werken. Werk 

je het hele jaar in hetzelfde ploegenrooster bijvoorbeeld de volcontinudienst dan verandert er niets. Over-

werk wordt per week betaald, zoals dat nu ook in de cao staat. 

9. Voor de zuivelbedrijven die in belangrijke mate met onbetaalde schaft werken zijn er blijvende en tijdelijke 

maatregelen. Deze zullen we voor de betrokken werknemers apart toelichten in een vergadering op hun  

locatie (zijn niet van toepassing voor FrieslandCampina bedrijven). Leden werkzaam bij Bel krijgen zo spoedig 

mogelijk na 6 juli nadere informatie. 

10. Onder strikte voorwaarden kunnen bedrijven of locaties waar dagverse producten worden geproduceerd een 

korting van 3% krijgen op de ploegentoeslag wanneer in volcontinudienst gewerkt gaat worden. Met vakbon-

den en lokale medezeggenschap moet hier overeenstemming over worden bereikt. Dagversbedrijf: een be-

drijf dat consumptiemelk of consumptiemelkproducten zoals vla, yoghurt en pap produceert. 

 

Al met al zijn we van mening dat we goede afspraken hebben kunnen maken en we de basis hebben gelegd voor een 

toekomstbestendige cao in het belang van werknemers, die met gezondere roosters beter in staat zijn langer door te 

werken. Natuurlijk zijn we er nog niet, over het “Duurzame Inzetbaarheidsbudget” praten we verder, waarbij ons doel 

is om vast te houden aan ons doel dat dit budget ingezet wordt om gezond langer door te kunnen blijven werken in 

een baan die bij je past. 

In de bijlage vind je een stembiljet waarop je je stem kunt uitbrengen op dit principeakkoord. We hopen dat jullie net 

als wij tevreden zijn met de gemaakte afspraken en vóór dit principeakkoord zullen stemmen. 

We zullen op een paar plekken in het land ledenvergaderingen uitschrijven, vooral bedoeld om de afspraken nader 

toe te lichten.  

 

Deze ledenvergaderingen zijn op: 

 

Woensdag 6 juli,  Eetcafé De Zonnebloem, Zutphenseweg 103 te Lochem,  om 19.30 uur 

Donderdag 7 juli,  Arla, Groene Weide     om 14.00 uur 

Donderdag 7 juli,  CNV Regiokantoor, Zonnedauw 30 te Drachten,   om 19.30 uur 

Maandag 11 juli,  Hotel Van der Valk, Rondweg 2 te Uden,    om 19.30 uur 

Dinsdag 12 juli,   Hotel Gorinchem, Van Hogendorpweg 8-10, Gorinchem,  om 19.30 uur 

 

Misschien tot op één van de vergaderingen, per mail reageren mag ook. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maike Timmermans; maike.timmermans@fnv.nl 

Harry Vellenga; harry.vellenga@fnv.nl 
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