
PRINCIPE-AKKOORD  

 

CNV vakmensen en KCB(O) hebben op 15 december 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over 

voortzetting van de cao voor de werknemers van KCB(O). CNV Vakmensen en de directie van KCB 

zullen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden cq bestuur voorleggen. 

 

Looptijd 

De looptijd van de cao bedraagt 12 maanden, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2018. 

1. Inkomen 

De salarisschalen en (feitelijke) salarissen worden per 1 januari 2018 met 2% verhoogd. 

In december 2018 zal aan alle werknemers die op dat moment in dienst zijn een eenmalige 

uitkering worden uitbetaald van bruto € 321,- 

2. ANW Hiaat verzekering 

KCB zal de ANW hiaat verzekering van de KCB-ondersteuning medewerkers gelijk te trekken 

met die van de overige KCB medewerkers omdat ABP deze verzekering per 1-1-2018 stopzet. 

De kosten voor deze maatregel bedragen 0,1% van de loonsom. 

3. Eindejaarsuitkering 

Met ingang van 2 januari 2018 geldt voor nieuwe parttime medewerkers dat de 

eindejaarsuitkering naar rato van het dienstverband wordt uitgekeerd. Hiermede wordt voor 

de toekomst de beloning in overeenstemming gebracht met het beginsel van gelijke 

behandeling. 

Met ingang van 2 januari 2018 zal de netto eindejaarsuitkering voor nieuwe  parttime 

medewerkers zal naar rato van het dienstverband worden uitgekeerd.  

De netto eindejaarsuitkering wordt, net als de bruto eindejaarsuitkering, berekend naar rato 

van het aantal gewerkte maanden in het afgelopen jaar. Deze wijziging zal gelden voor alle 

medewerkers. 

NB KCB zal de 10 medewerkers die per 1-1-2018 in vaste dienst komen voor deze regeling 

nog niet aanmerken als nieuwe medewerkers.  

4. Bonus/malus bij ziekte  (art. 4.2) 

De bonus/malus regeling bij ziekte vervalt.  

 

5. Loopbaangesprek 

De medewerker kan in overleg en voor rekening van KCB een 

loopbaangesprek aangaan met het CNV bureau James. 

 

 

 



 

6. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid 

In het kader van duurzame inzetbaarheid zal naast een onderzoek naar een seniorenregeling 

op basis van een zgn. 80/90/100 regeling, ook de mogelijkheid worden onderzocht tot 

facilitering van mantelzorg en ouderschapsverlof. 

 

7. Organisatiestructuur HR 

Gedurende de looptijd van de CAO zal KCB nagaan hoe de positie van de afdeling F&P kan 

worden versterkt waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de afdeling 

F&P en de lijn worden verduidelijkt. 

8. Mentorfunctie 

Gedurende de looptijd van de cao zal KCB een voorstel uitwerken voor 

het ontwikkelen en invoeren in de organisatie van een 

mentorschapsfunctie.  

 

9. Consignatie 

De consignatiedienst op zaterdag zal worden aangepast waarbij de vergoeding bij een 

oproep gelijk is aan het loon van een hele werkdag. De werkgever zal zoveel mogelijk, en 

indien wenselijk, de werknemer na een oproep de hele dag laten werken. 

10. Vakbondscontributie 

Voor de looptijd van de cao zal KCB eenmalig bruto loon uitruilen voor een netto vergoeding.   

11. Vakbondsbijdrage 

Als erkenning van het feit dat de door de vakbondsleden te betalen contributie gedeeltelijk 

mede ten behoeve van werknemers die geen vakbondslid zijn wordt besteed, is KCB(O) 

bereid gedurende de looptijd van de cao een bedrag van € 25,- per full-time werknemer aan 

CNV vakmensen te betalen. Vanaf 2019 wordt de zgn. AWVN regeling toegepast.  

Verder is KCB bereid de kosten van de CNV pensioenadviseur te vergoeden mits deze kosten 

in overleg worden gemaakt en redelijk zijn. 

12. CNV kaderleden 

CNV zal maximaal 5 kaderleden aanwijzen die dezelfde rechtsbescherming zullen krijgen als 

OR leden. 

 

 


