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Onderhandelingsresultaat  

voor het verlengen van de cao IFF 
          

        Tilburg  9 maart 2017 

 

De werkgeversdelegatie van IFF en de bestuurders en kaderleden van de vakorganisaties FNV en CNV 

Vakmensen hebben op 9 maart jl. een onderhandelingsresultaat bereikt voor het verlengen van de 

cao.  

Cao partijen zijn het volgende overeengekomen. 

 

1. Looptijd  

De cao wordt voor de duur van 18 maanden afgesloten en vangt aan op 1 januari 2017 en loopt 

tot en met 30 juni 2018. 

 

2. Loon  

De loonontwikkeling over de cao periode bedraagt totaal 2,5%. De structurele loonsverhoging is 

verdeeld over twee termijnen: 

 per 1 juli 2017 een verhoging van 1,5% 

 en per 1 januari 2018 een verhoging van 1% 

 

3. Opleidingsbudget 

Partijen zijn overeengekomen ook voor de duur van deze cao een opleidingsbudget toe te 

kennen van totaal 0,25%.  

Partijen zijn tevens overeengekomen dat tijdens een periodiek overleg een externe deskundige 

wordt uitgenodigd om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om het budget buiten IFF te 

plaatsen zodat dit budget bij wisseling van werkgever meegenomen kan worden. . 

 

4. AOW-leeftijd 

Partijen zijn overeengekomen om de leeftijdsgrens voor de huidige leeftijdsafspraken voor het 

verrichten van overwerk, consignatie en ploegendienst op te schuiven en te koppelen aan de 
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AOW leeftijd. De termijn van 10 jaar tussen AOW-leeftijd en vrijstelling blijft gehandhaafd. Er is 

afgesproken deze afspraak per 1 januari 2018 in te laten gaan. 

 

In dit kader hebben cao partijen ook afgesproken dat de huidige afspraken voor de medewerkers 

die op 1 januari 2018 behoren tot de leeftijdsgroep van 55 tot en met 57 onverkort van 

toepassing blijven. Dat betekent dat zij vrijgesteld blijven van de verplichting tot het verrichten 

van overwerk, consignatie en ploegendienst. 

 

Tenslotte zijn partijen overeengekomen om tijdens het eerst volgende periodiek overleg 

afspraken met elkaar te maken over duurzame inzetbaarheid, waarbij de onderwerpen 

leeftijdsgrens, scholing- , opleidings-, en inzetbaarheidsbeleid meegenomen worden en hoe we 

dit onderwerp verder vorm kunnen geven. Indien nodig wordt hiervoor externe deskundigheid 

ingeschakeld. 

 

5. Functiehuis  

Cao partijen zijn overeengekomen om per 1 januari 2017 het functiehuis op basis van de ORBA 

functiewaarderingssystematiek te herzien. 

 

In dit kader spreken partijen het volgende met elkaar af: 

 uitgangspunt is de bestaande indeling op 31 december 2016; 

 indeling in het nieuwe functiehuis vindt plaats per 1 januari 2017; 

 bij inschaling in een hogere functieschaal op grond van het nieuwe functiehuis geldt per 

1 januari 2017 het naast hogere bedrag. Op basis van de beoordeling over 2016 wordt 

dit bedrag al dan niet aangevuld met een functietrede in de nieuwe schaal; 

 bij inschaling in een lagere functieschaal wordt het verschil in salaris per 1 januari 2017 

ten opzichte van het salaris op 31 december 2016 aangemerkt als een Persoonlijke 

Toeslag (PT). Dit betekent dat het salaris bij inschaling gelijk blijft. Deze PT is een 

nominaal bedrag, is pensioengevend en telt mee bij het vaststellen van het 

vakantiegeld, ploegentoeslag en de 13de maand. Deze PT wordt niet geïndexeerd met de 

overeengekomen cao-verhogingen.  

 

Tenslotte zal werkgever in overleg met vakorganisaties een voorstel tot communicatie aan 

medewerkers doen.  

  

6. Meerwerk 

Cao partijen hebben afspraken gemaakt om de uitgangspunten voor meerwerk en overwerk met 

elkaar in overeenstemming te brengen. Dit betekent dat ook voor het meerwerk een franchise 

geldt van een ½ uur. De cao tekst wordt hiervoor aangepast.  

 

7. Sociaal Akkoord  

De afspraken die zijn gemaakt over verlenging van het zogenaamde 3de WW jaar worden 

gecontinueerd. Dit betekent dat zodra meer duidelijkheid ontstaat over de concretisering en 

uitvoering van de duur en de opbouw van de WW conform de afspraken die hierover in het 

Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt cao partijen met elkaar in gesprek te gaan.  
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8. Participatiewet 

Cao partijen zijn ook overeengekomen om de inspanningen van werkgever om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in het arbeidsproces middels een 

werkervaringsplaats, stageplaats of leerwerktraject te continueren. De intentie is om tot invulling 

van 2 arbeidsplaatsen over te gaan en de voortgang hiervan te bespreken tijdens het periodiek 

overleg.  

 

9. Werkgeversbijdrage 

Cao partijen zijn overeengekomen om de werkgeversbijdrage conform de zogenaamde AWVN 

regeling voor de duur van de cao voort te zetten. 

 

10. WGA-hiaat 

Cao partijen zijn overeengekomen om voor de duur van deze cao de premie voor de collectieve 

WGA-hiaat verzekering volledig voor rekening van de werkgever te laten komen. De huidige 

afspraak (artikel 15.4.) wordt daarmee voor de duur van de cao gecontinueerd. 

 

11. Vakbondscontributie 

De bestaande afspraak voor vergoeding van de contributie van het lidmaatschap van een 

vakorganisatie wordt voor de duur van deze cao gecontinueerd. Met dien verstande dat de 

peildatum in dienst van werkgever wordt aangepast aan 1 mei 2017 en het bedrag aangepast tot 

€ 220,-. 

 

Vakorganisaties zullen op korte termijn dit onderhandelingsresultaat aan hun leden voorleggen. 

 

 

namens IFF                          Jeroen van Noorden, Diana Dekeling, Michiel Raap en Marcel 

Nijhoff (AWVN) 

 

namens FNV                           Nanny Nuijten-van Aard, Hermine Boers en Geert Voogt 

 

namens CNV Vakmensen                       Leo Bons en Hennie Diepenhorst 

 


