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Aan de FNV Leden werkzaam bij de musea die vallen onder de Museum cao. 
 
 
 
 
Beste leden, 
 

 
Na lange en niet altijd makkelijke onderhandelingen zijn wij uiteindelijk tevreden over het resultaat. 
We hebben het akkoord op woensdag 9 november 2016 voorgelegd aan onze kaderleden in de 
Landelijke Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden (LAC) en ook zij waren tevreden over het resultaat 
en zijn unaniem akkoord gegaan. 
 
Dat betekent dat wij het resultaat met een positief advies aan alle leden voorleggen. Wij verzoeken je 
om via de link: www.fnv.nl/museumcao   of via bijgaand stemformulier je stem uit te brengen nadat je 
onderstaand resultaat hebt gelezen. Jullie hebben het laatste woord, maak daar gebruik van, het gaat 
over jouw arbeidsvoorwaarden. 
 
WAT HEBBEN WIJ AFGESPROKEN: 

 De nieuwe cao loopt van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2018. 

 De salarissen worden per 1 oktober 2016 verhoogd met 1,75% (wordt in december met 
terugwerkende kracht uitbetaald) en per 1 oktober 2017 volgt een salarisverhoging van 1,5%. 

 
Alle werkgevers in Nederland zijn verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te 
nemen. Alléén voor deze mensen gaan we een aparte loonschaal in de cao opnemen die loopt van 
100% tot 120% van het minimumloon.  
 
We hebben afgesproken dat voor een drietal seizoensmusea het mogelijk wordt de arbeids-
overeenkomst maximaal 3 maanden in plaats van 6 maanden te onderbreken. Dit geldt alleen voor het 
Zuiderzeemuseum, Muiderslot, Stichting Texels Museum en een beperkt aantal seizoensfuncties nader 
genoemd in de bijlage bij de cao.  
 
Omdat de vakbonden en de werkgevers het belangrijk vinden dat medewerkers tijdig verlof opnemen 
hebben we afgesproken dat de wettelijke uren (144 bij een 36-urige arbeidsovereenkomst) binnen 1 
jaar ná het opbouwjaar moeten zijn opgenomen. (wettelijk is dit een half jaar) Als voorbeeld: de 
wettelijke uren die je in 2017 krijgt moeten eind 2018 zijn opgenomen. Als je per 1 juli 2018 nog uren 
hebt staan uit 2017 die je ook nog niet hebt gepland om op te nemen kunnen deze in overleg met jou 
door je leidinggevende worden aangewezen. Het gaat in per 2017 dus de wettelijke vakantie-uren die 
je nu nog hebt staan vallen hier niet onder. 
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Dit geldt niet voor de bovenwettelijke uren (43,2 bij een fulltime dienstverband) Die vervallen pas na 5 
jaar. We spreken af om deze regeling bij de volgende cao ronde te evalueren om te kijken of de 
stuwmeren aan verlof daadwerkelijk zijn teruggebracht en de medewerkers op een gezonde en 
verantwoorde manier hun verlof gebruiken waar het voor is bedoeld!  
 
Omdat nog steeds niet alles duidelijk is over de reparatie van het derde jaar WW hebben wij de 
afspraak die wij in de vorige cao ronde hebben gemaakt nog eens bevestigd. Dat komt dus goed! 
 
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leden hun stem uitbrengen, dat is goed voor het 
draagvlak van de cao. Je hebt de tijd tot 28 november, maar meteen stemmen is beter, dan vergeet je 
het niet, de stemming is geopend! 
 
Met een hartelijke bondsgroet, 
 
 
Linda Groen en Charles Hamerling 
Jullie FNV onderhandelaars 
 
 
 
 
 
Rotterdam, 10 november 2016 

 


