
 

 

 

Principeakkoord cao Horticoop met CNV Vakmensen en FNV 
 

Looptijd  

Looptijd cao voor 1 jaar tot 1 juli 2018. 

 

Inkomen 

Collectieve structurele salarisverhoging per 1 juli 2017 1%. 

Collectieve structurele salarisverhoging per 1 januari 2018 1%. 

 

Opzetten werkgroep Duurzaam Personeelsbeleid 

De werkgroep wordt opgezet met een werkgeversdelegatie en een werknemersdelegatie. Vanuit de 

vakbonden wordt er een deskundige aangetrokken om de werkgroep inhoudelijk en procesmatig te 

ondersteunen. De kosten worden door de werkgever gedragen. 

De werkgroep heeft als doel het duurzaam inzetbaarheidsbeleid concreet in te vullen. 

De werkgroep is medeverantwoordelijk voor de definitieve opdracht omschrijving. 

De volgende zaken behoren in ieder geval tot de opdracht:  

• Opleidingsbeleid en budget in het kader van duurzaamheid. 

• Gedeelde verantwoordelijkheid WG en WN. 

• Uitwisselen leeftijds- en dienstjarenuren naar opleidingsbudget. 

• Een generatiepact waarbij oudere minder werken t.b.v. werkgelegenheid jongeren. 

• Vaststellen of er sprake moet zijn van een overgangsregeling. 

• Als er sprake is van een overgangsregeling hoe ziet deze er dan uit. 

• Een reële waarde van het tegoed aan leeftijds- en diensttijduren. 

• Een verdeling van deze waarde. 

• Wie bepaalt de besteding van het individuele opleidingsbudget? 

• Wordt er een maximum bedrag vastgesteld voor het opleidingsbudget? 

• Wat gebeurt er bij einde arbeidsovereenkomst met het niet genoten opleidingsbudget? 

• Wat moet er uit het opleidingsbudget worden betaald (opleiding, examen, boeken, 

reiskosten, werktijd)? 

• De mogelijkheid om het budget aan niet werk gerelateerde opleiding, ter persoonlijke 

ontwikkeling , wordt ter sprake gebracht.  

• Welke opleidingen vallen onder het budget? 

 

Beloning participatie banen 

Het maximum van schaal 0 wordt opgetrokken naar 130% van het minimumloon. 

 

WW-reparatie  en Participatiewet  

De afspraken over de participatiewet en de procesafspraken over de WW die in 2015 aan de cao 

zijn toegevoegd (artikel 36 en 39) worden gecontinueerd. 

 

Consignatiedienst  

Er zal een inventarisatie worden uitgevoerd naar de huidige praktijk inzake de frequentie en 

toepassing van de consignatiedienst. 

Vakbonden zullen van de uitkomst worden geïnformeerd. 
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