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NIEUWSBRIEF 
Sector Agrarisch Groen 
 
 
Op maandag 12 maart jl. hebben de werkgevers een eindbod gedaan.  
De werkgevers wilden niet verder onderhandelen over de looneis van 
de vakbonden. De beslissende stem is nu aan jullie…  
 Nieuwsbrief Tuinzaad, 2018   

 
Op maandag 12 maart jl. hebben de werkgevers na ruim zes onderhandelingsrondes een eindbod 
gedaan. Het overleg is uiteindelijk vastgelopen op de looneis van de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen 
en De Unie) die in onze ogen reëel is. De werkgevers hebben aangegeven, dat zij geen mandaat meer 
hebben om verder te onderhandelen en geven hierbij aan dat de sector al bovengemiddeld beloont. 
Uiteraard zijn wij het hier niet mee eens en vinden wij dat dat sector bovengemiddeld winstgevend is. 
Dat blijkt ook uit de recente sectoranalyse die wij hebben gemaakt. Uit deze analyse blijkt dat de 
omzetten van de 12 grootste bedrijven fors zijn toegenomen en dat de winstgevendheid en de 
productiviteit per medewerker sterk is gestegen. Kortom, het eindbod van de werkgevers spoort niet 
met het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV, waarbij we een looneis hebben gesteld van 3,5% met 
een minimum van € 1.000,-. 
 
Op donderdag 15 maart 2018 is het eindbod van de werkgevers uitvoerig met cao-commissie 
Tuinzaadbedrijven besproken.  De commissie vindt dit eindbod als totaalpakket te mager met name  het 
loonbod is te laag . Vooral als je dit vergelijkt met de gerealiseerde bedrijfsresultaten in de sector. 
Daarnaast  verwacht het CPB dat de inflatie in 2019 zal stijgen naar 2.3%.  Kortom, een negatieve 
loonontwikkeling dat niet door het loonbod wordt gecompenseerd. Ook is de cao-commissie teleurgesteld 
over het standpunt van de werkgevers om de 80/90/100-regeling niet deze cao op te nemen. De 
commissie geeft dan ook nu aan: de beslissende stem is nu aan de leden van FNV. 
 
Het eindbod van de werkgevers is nu gebaseerd op een cao-looptijd van 24 maanden, waarbij de feitelijke 
lonen en salarisschalen per 1 april 2018 worden verhoogd met 2.5% en per 1 januari 2019 met 2%. Kijken 
we naar het volledige eindbod dan moeten we ook vaststellen dat we ook een aantal kwalitatieve 
afspraken hebben gemaakt, waaronder de protocolafspraken over duurzame inzetbaarheid. We hebben 
in dit protocol afspraken gemaakt over verschillende maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers moeten bevorderen, waaronder vitaliteit, gezond werken en ontwikkeling.  
 
Wij zullen na instemming van deze cao eerst samen met de werkgever een onderzoek oftewel een 
nulmeting doen onder alle medewerkers van de sector. Wij willen graag vooraf eerst inventariseren hoe 
de medewerkers kijken naar hun eigen duurzame inzetbaarheid en wat zij zelf hiervan vinden en wat zij 
daarvoor nodig hebben om gezond de pensioengerechtigde leeftijd te behalen. Dit onderzoek is door 
ons zelf voorgesteld als een soort tussenfase in de voortslepende discussie over onze wens om een 
80/90/100-regeling in de cao op te nemen. Deze regeling wilden wij in het kader van duurzame 
inzetbaarheid in de cao opnemen, waarbij medewerkers bijvoorbeeld bij 62 jaar de mogelijkheid krijgen 
om 80% te werken op basis van 90% salaris en 100% pensioenopbouw. De werkgevers willen op dit 
moment nog steeds geen generieke regeling in de cao vastleggen. De werkgevers vinden dit maatwerk.  
De werkgevers willen graag hun uiterste best doen om gezond met pensioen te gaan, maar willen dit 
niet financieren middels het betalen van niet gewerkte uren. Kortom, de discussie over duurzame 
inzetbaarheid duurt voort en we hebben hierover op andere onderdelen protocolafspraken kunnen 
maken.  
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Afgezien van het loonbod hebben we ook kwalitatieve zaken binnengehaald. Hieronder volgt een korte 
samenvatting. Het volledige eindbod treft u hierbij aan. 
1. Looptijd cao: van 24 maanden, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.. 
2. Verhoging salarisschalen: 

Per 1 april 2018 zullen voor de salarisschalen A t/m H de feitelijke lonen en de betreffende 
salarisschalen worden verhoogd met 2.5%; 
Per 1 januari 2019 zullen voor de salarisschalen A t/m H de feitelijke lonen en de betreffende 
salarisschalen worden verhoogd met 2%; 

3. Verhoging seniorenverlof met 1 extra dag bij het bereiken van 65 jaar; 
4. Toevoeging periodieke verhoging bij het toepassen van de open schalensystematiek wordt de 

verhogingsmatrix bij normaal/goed functioneren vastgesteld op een minimum percentage van 
1,75%; 

5. Aanpassing loondoorbetaling bij zorgverlof wordt 85% van het maandinkomen. 
 
Kortom, er zijn ook een aantal punten, waarbij we daadwerkelijk overeenstemming hebben bereikt, 
maar het is en blijft een eindbod. Het is nu aan de leden om een stem uit te brengen over het eindbod 
van Plantum. Indien het eindbod wordt afgewezen dan zullen we het overleg met de werkgevers 
hervatten, maar dat zal ondersteund moeten worden middels een krachtig signaal vanuit de leden.  
Wij hebben hierover met de cao-commissie op 15 maart jl. gesproken en we zullen met jullie na de 
stemming over dit eindbod over de vervolgstappen communiceren. Verder wil ik jullie informeren, dat 
wij conform de afspraken uit de voorgaande cao, het 3de WW jaar inclusief de opbouw dit jaar zullen 
repareren. Hierbij kan ik jullie mededelen dat de sector Tuinzaadbedrijven op 15 maart 2018 zich bij de 
stichting PAWW heeft aangemeld en dat de sector per 1 juli 2018 zal aansluiten. Kortom, de aanvullende 
WW-regeling zal dan van kracht worden. 
 
In de bijlage tref je het stemformulier aan. Wij willen je dringend verzoeken om deze uiterlijk  
maandag 9 april 2018 te retourneren. Je kunt ook digitaal je stem uitbrengen via de volgende link: 
http://www.stemmeemetfnv.nl/  Kortom, JOUW STEM IS BELANGRIJK!  Het volledige eindbod kan je 
ook nog bekijken via https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/agrarisch-groen  
Voor een toelichting op het eindbod ben je welkom op: 
 

donderdag 5 april om 19:30 uur 
In Het Vereenigingsgebouw 

Hoofdstraat 206 te Bovenkarspel 
De kracht van de vakbond 
Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat de kracht van de vakbond mede wordt bepaald door de input 
van onze leden en met name om de zichtbaarheid en om de positie van FNV te versterken. Een krachtige 
FNV is zeer belangrijk en met name om onze representativiteit in de sector te waarborgen. Een grote 
kadergroep en een stevige/brede cao-commissie zijn dus voor ons van groot belang. Op dit moment 
hebben wij nog steeds plekken beschikbaar voor de cao-commissie. Dus wil jij actief invloed uitoefenen 
op het cao-traject en wil je regelmatig contact onderhouden met je collega’s in de sector en met je 
vakbondsbestuurder, reageer direct via e-mailadres jeroen.brandenburg@fnv.nl 
  
Met vriendelijke groet,  
namens de cao-commissie Tuinzaden, 
 
Jeroen Brandenburg    Bijlagen: Eindbod Plantum en stemformulier 

http://www.stemmeemetfnv.nl/
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/agrarisch-groen
mailto:jeroen.brandenburg@fnv.nl


Nieuwsbrief  Pagina 

  3 van 3 

 

Bestuurder FNV Agrarisch Groen    Amsterdam, 23 maart 2018 (18-0412/jb)  


