
         
 
Aan de FNV-leden werkzaam bij de Waterbedrijven en Waterlaboratoria 

 

Het is zover, de voorlichtingsbijeenkomsten op 14 plekken in het land zitten erop. 

De opkomst is méér dan prima geweest! In de bijeenkomsten is gebleken dat zo’n 99,9 % van de 

aanwezige leden en niet leden tégen het eindbod van de werkgevers gaat stemmen. 

Voor alle duidelijkheid volgt hieronder nogmaals het eindbod van de werkgevers met daarbij 

aangegeven wat wij willen. Dan zie je in één oogopslag de verschillen of overeenkomsten per 

onderwerp. 

 

1. Loon 
Eindbod werkgevers: eenmalige uitkering van 400 bruto ter compensatie voor 6 maanden 

geen salarisverhoging in 2017. Per 1-1-2018, 2019, 2020 biedt de werkgever 1,5% 

loonsverhoging voor de medewerkers met een salarisgarantie en 2% voor medewerkers 

zonder salarisgarantie. 

 

Tegenvoorstel FNV: minimaal 2,5% met ingang van 1 juli 2017 voor iedereen. Geen 

onderscheid in garantieloners en niet garantieloners. Gelet op de verwachte inflatie bieden 

de werkgevers voor beide groepen géén koopkrachtverbetering maar wordt er ingeleverd. 

 

2. Reparatie 3e jaar WW/WGA wordt voortgezet gedurende de looptijd van de cao. De 

werknemer hoeft, net als nu geen premie van 0,2% te betalen. Omdat de werkgevers eigen 

risicodrager zijn kost deze reparatie hen ook geen premie. Hierover zijn we het eens. 
 

3. Werkgelegenheidsafspraken 
De afspraken over stagiaires, werkervaringsplaatsen en leer-werkplekken worden voortgezet. 

Daar zijn we het over eens.  

 

4. Participatiebanen 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil de werkgever niet in dienst nemen alleen 

als de bonden akkoord gaan met uitsluiting van pensioen en FAB voor deze mensen. Nu 

blijven deze mensen via een uitzendconstructie ingehuurd. Wij vinden dit niet sociaal en 

tegen de landelijke afspraken in. 

 

5. Callcenter medewerkers 
Werkgevers willen de tijdelijke afspraak in de afgelopen cao voortzetten waarbij 

uitzendperiodes niet meetellen voor het krijgen van een vast dienstverband. 

 

 



Wij vinden het op zijn minst vreemd dat de werkgevers na al die jaren nog steeds niet weten 

hoeveel vaste medewerkers er nodig zijn en dus ook niet kunnen aangeven hoe groot de 

flexibele schil zou moeten zijn. Wij vinden het tijd dat de medewerkers op de callcenters 

duidelijkheid krijgen. Wij willen dat zij zoveel mogelijk in vaste dienst worden genomen in 

plaats van dat zij op tijdelijke contracten en via uitzendbureaus werken. Wij vinden dit geen 

goed werkgeverschap. 

Wij vinden het ook niet netjes dat zij deze tijdelijke afspraak, waarvan zij weten dat wij hier in 

de vorige cao-ronde al heel veel moeite mee hadden, weer willen verlengen. Dat maakt ons 

zeer argwanend om met deze werkgevers tijdelijke afspraken te maken. Hoe tijdelijk is 

tijdelijk dan nog? 

 

6. Jaarurensystematiek waterlaboratoria 
De werkgevers willen via een proeftuin de jaarurensystematiek invoeren bij de waterlabs 

waardoor de werktijden van de medewerkers meer worden afgestemd op de vragen van de 

klant. 

 

Wij weten dat werken met een jaarurensystematiek waarbij je een X-aantal uur per jaar 

moet werken, vergaande consequenties kan hebben voor medewerkers en zijn hier zeer 

voorzichtig mee. De ervaring leert dat er nauwelijks meer sprake zal zijn van overuren.  Wij 

vinden het belangrijk dat de medewerkers van de labs invloed moeten hebben op een 

onderzoek naar de invoering van deze systematiek. Daarbij komt dat wij geen voorstander 

zijn van aparte afspraken voor bepaalde groepen in een cao. Het zijn nu de waterlabs en de 

volgende keer wordt er weer een andere groep uitgezonderd. 

 

7. Demotie  
De werkgevers vinden dat demotie bij de medewerkers in de taboesfeer verkeert en willen 

dat veranderen door vast te leggen dat het salaris van de medewerker die een stapje terug 

wil doen ook wordt aangepast aan de nieuwe lagere functie.  

 

Wij vinden helemaal niet dat dit in de cao hoeft te worden vastgelegd. Hoe werkgever en 

medewerker dat regelen is een zaak tussen hen. Aanpassen salaris, in stapjes terug of 

behoud van salaris, alles is bespreekbaar. Waarom zouden wij daar slechtere afspraken over 

maken, dat heeft volgens ons niets te maken met demotie uit de taboesfeer halen. En deze 

ronde gaat het nog over vrijwillige demotie, maar wie weet gaat het de volgende ronde wel 

over verplichte demotie. 

 

8. Nieuwe kaderregeling beoordelingssysteem 
De werkgevers willen de waterbedrijven meer ruimte geven om een modern 

beoordelingssysteem te ontwikkelen. Zo’n nieuws systeem sluit niet aan bij de kaders die de 

cao voorschrijft. Daarom stelt de werkgever voor de kaders uit de cao te halen. 

 

Wij hebben van onze kaderleden die ook in or-en zitten begrepen dat zij de kaders als 

kapstok gebruiken en dit belangrijk vinden.  

 

 



         
Daarnaast hebben wij in onze voorlichtingsbijeenkomsten gehoord dat er recent een totaal 

nieuw en modern beoordelingssysteem is overeengekomen met de OR waarbij de kaders 

totaal niet belemmerend hebben gewerkt. Dit sterkt ons in onze opvatting om deze kaders 

niet zomaar over boord te gooien en dat daar ook geen noodzaak voor is. 

 

Tot zover het overzicht over het eindbod van de werkgevers en wat de FNV en de kaderleden hiervan 

vinden. De kaderleden van FNV en CNV hebben dit eindbod al eerder verworpen. Nu hebben jullie de 

kans je stem uit te brengen. Het mag duidelijk zijn dat wij dit eindbod van de werkgevers met een 

negatief advies aan jullie voorleggen. We zijn nu een jaar bezig om een cao af te spreken, het is nog 

steeds niet gelukt. Maar om met zo’n eindbod akkoord te gaan om er maar vanaf te zijn is onze eer 

te na. We zullen helaas een nog langere adem moeten hebben. Wij vertrouwen erop dat we met zijn 

allen een beter resultaat kunnen behalen. 

 

Er kan gestemd worden t/m 29 maart via de link: www.fnv.nl/caowaterbedrijven . Wij roepen 

iedereen op zijn stem uit te brengen, leden en niet leden. Uiteraard telt alleen de stem van de leden 

maar wij vinden het wel belangrijk om ook te weten hoe niet leden erover denken. Geef de link dus 

ook door aan je collega! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda Groen en Michel Hupkens 

Jullie onderhandelaars  
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