
 

 

 

 
 

   Gezondheid, koopkracht en echte banen in 
nieuwe cao ProRail 

 

 

 

Op 8 mei jl. heeft FNV Spoor met ProRail een cao-onderhandelingsresultaat bereikt.  

 

Het cao-onderhandelingsresultaat is op woensdag 10 mei jl. besproken met de FNV kaderleden in de  

Bedrijfskadergroep. De kaderleden beoordelen het cao-onderhandelingsresultaat als positief en leggen het 

dan ook met een positief advies voor aan de FNV-leden.  

 

Hoofdpunten uit het onderhandelingsresultaat zijn:  

 

Gezondheid en werkdruk 

Een robuuste personeelsbezetting op kantoor en in roosterdiensten is noodzakelijk om de werkdruk in de 

hand te houden. Daarmee is het dé belangrijkste maatregel om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond 

en met plezier werken bij ProRail tot aan je pensioen. De werkgever is het op dit punt volledig met  

FNV Spoor eens en wenst zich hier ook aan te committeren.  

 

De ontziemaatregelen blijven behouden. Daarnaast wordt alles in het werk gesteld om medewerkers die 

aanspraak maken op een ontziemaatregel daar ook daadwerkelijk gebruik van te laten maken, ondanks de 

toenemende vergrijzing. Tegelijk moet de werkdruk van medewerkers jonger dan 55 jaar goed beheerst 

worden om ook hen te beschermen tegen overbelasting. 

 

Verder wordt de OBP-regeling opengesteld voor parttimers en de vrijstelling van nachtdienst (55+ regeling) 

wordt uitgebreid met de keuze voor een vrijstelling van de vroege of de late dienst. Deze diensten moeten 

binnen de groep 55+ zoveel mogelijk worden opgevangen, daarvoor zullen goede afspraken komen voor 

het roosterproces. 

  

Meer echte banen 

Inhuur contracten worden omgezet in een vast dienstverband als het structureel werk betreft.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Loon 

De volgende loonafspraak is overeengekomen: 

 De looptijd van de cao is van 1 maart 2017 tot 1 juli 2019. 

 De lonen worden verhoogd met  in totaal 5%: per 1 maart 2017 met 2%, per 1 maart 2018 met 2% 

en per 1 januari 2019 met 1%. 

 De onregelmatigheidstoeslag wordt per 1 maart 2017 doorbetaald over het bovenwettelijk verlof 

en koopverlof.  

 De toeslag voor de senior treindienstleider en landelijk verkeersleider wordt per 1 maart 2017 

meegerekend in de SAV vergoeding waardoor dit doortelt in het DS uurbedrag over wettelijk, 

bovenwettelijk verlof en koopverlof. 

 De toeslag voor de senior treindienstleider en landelijk verkeersleider is met ingang van 1 maart 

2017 pensioengevend. 

 

Met deze loonafspraak wordt de inflatie gecompenseerd van 2017 (1,6%) en 2018 (1,4%) en een reële 

loonstijging van 0,6% per jaar gerealiseerd.  

 

Verder is afgesproken: 

 CO minuten worden aan iedereen in roosterdiensten toegekend in tijd. Er wordt dus niet meer 

automatisch uitbetaald aan het einde van het jaar.  

 Het RGW-gesprek wordt afgeschaft en wordt vervangen voor een gesprek waarbij medewerker en 

leidinggevende in gesprek gaan over taakvolwassenheid, ontwikkeling met interesse voor de 

persoon. De huidige koppeling tussen functioneren en belonen wordt losgelaten. FNV Spoor 

bespreekt het komend jaar met de werkgever hoe in de toekomst de beloningssystematiek vorm 

gegeven wordt. De insteek van FNV Spoor is om de periodieken weer in de loonschalen op te 

nemen. Over 2017 zal je bij normaal functioneren een verhoging krijgen van 2,5% indien je nog niet 

op je maximum zit binnen je salarisschaal. 

 Aan de in 2015 gemaakt cao-afspraak voor functiebeschrijving- / waardering wordt per direct 

uitvoering gegeven. Daar worden FNV-kaderleden bij betrokken. Het gaat daarbij om de volgende 

functies, voor VL: treindienstleider, senior trdl, verkeersleider, teamleider. En voor AM: 

bedieningsmedewerker SMC, Meldkamer Spoor medewerker backoffice en AM Inspecteurs. 

 

Vakbondsoverleg 

Na het cao-akkoord van 2 jaar geleden is gebleken dat afspraken over functiewaardering en duurzame 

inzetbaarheid niet of onvoldoende zijn nagekomen. Werkgever en vakbonden zijn het er over eens dat dit 

niet nog een keer mag gebeuren. Daarom is nu afgesproken dat 4 keer per jaar tijdens het vakbondsoverleg 

deze essentiële  onderwerpen worden besproken. Door de werkgever is toegezegd dat zij volledig inzicht 

zullen gegeven in cijfers en ontwikkelingen. 

 

Ledenraadpleging 

Bijgaand tref je het cao-onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen aan. Binnen afzienbare tijd zal je worden 

uitgenodigd om je stem uit te brengen over het bereikte cao-onderhandelingsresultaat. Het stemmen zal 

dit jaar via een digitale ledenraadpleging gaan. 

 

 

Jacqueline Lohle 
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