
Concept Onderhandelingsresultaat       

 

 

1. Looptijd 

CAO voor 18 maanden: 01/01/2019 tot en met 30/06/2020. 

2. Inkomen 

Totale loonsverhoging voor de looptijd van de CAO van +5% volgens onderstaand schema: 

a. Verhoging van de lonen en loonschalen van +2% per 01/01/2019 (reeds gedaan) 

b. Verhoging van de lonen en loonschalen van +2% per 01/09/2019 

c. Verhoging van de lonen en loonschalen van +1% per 01/01/2020 

3. Afschaffen jeugdschalen 

De jeugdschalen komen te vervallen. Er komen 2 aanloopschalen. Van de indeling in een 

functiegroep zijn uitgezonderd de werknemers met wie een leerovereenkomst (BBL) is 

afgesloten en stagiaires en vakantiekrachten die maximaal gedurende de schoolvakanties 

werkzaam zijn. 

4. Daarnaast zal er een WML-schaal worden ingevoerd, die geldt voor werknemers van wie is 

vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon (WML), maar die wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en die 

behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. Deze 

werknemers worden ingedeeld in de salarisschaal die opgenomen is in bijlage 1 van de CAO. 

De loonschaal begint op 100% WML en eindigt op 120% WML. In maximaal 3 jaar groeit men 

naar 120%. 
5. Duurzame inzetbaarheid 

Vanwege het “Play to Win” project gaat SDU gedurende looptijd van deze CAO wellicht  
(organisatorische) veranderingen tegemoet. Partijen hebben afgesproken gedurende de 
looptijd van de CAO deze veranderingen nauwlettend te monitoren via periodiek overleg. 
Partijen spreken af om op basis van deze veranderingen de mogelijkheden op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid zoals onder andere een 80-90-100 regeling te onderzoeken.  
Gedurende de looptijd van deze CAO zullen werknemers die ouder zijn dan 64 jaar het 
niveau aan dagen behouden dat ze hadden op hun 64ste jaar. Protocolafspraak. 

6. Scholingsbudget 

Tekst ter vervanging van hoofdstuk 4 artikel 6: 

Voor scholing en/of opleiding die geen direct verband houdt met de functie die de 

medewerker op dat moment vervult of op korte termijn zal vervullen, maar die de loopbaan 

en ontwikkelingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt bevordert, stelt de werkgever een 

budget ter beschikking van 250 euro per medewerker per jaar. De medewerker kan dit 

bedrag maximaal 5 jaar sparen, is alleen te besteden aan scholing en/of opleiding en 

uitbetaling is niet mogelijk. Besteding van het persoonlijke budget vindt plaats bij een door 

het ministerie erkend instituut naar keuze. Van dit standpunt kan afgeweken worden in 

overleg met HR. 

7. Overwerktoeslag 

Hoofdstuk 2 artikel 8 lid 9c: de tabel voor medewerkers in dienst op of na 01/03/2015 komt 

te vervallen. Alle verwijzingen naar medewerkers in dienst op of na 01/03/2015 komen 

hiermee ook te vervallen, artikel 6a ook conform aanpassen. 

8. Annuleringsvergoeding 

Werkgever zal zich inspannen om overwerk beter te plannen en het annuleren eerder 

(minimaal 48 uur van te voren) te communiceren naar de medewerkers. Protocolafspraak. 



9. EHBO/BHV 

Werkgever geeft medewerkers die bevoegd zijn voor EHBO/BHV een jaarlijkse blijk van 

waardering. Protocolafspraak. 

10. Participatiebanen 

Partijen spreken een inspanningsverplichting af om participatiebanen te creëren voor de 

looptijd van de CAO. Protocolafspraak. 

11. Kraamverlof/Ouderschapsverlof 

Partijen spreken af het wettelijk kader te volgen. Hoofdstuk 7 artikel 1 lid 2c conform 

aanpassen. 

12. Cursus buiten werktijd 

Tekst ter vervanging van hoofdstuk 4 artikel 5 lid 2: 

Opleidingen die door de werkgever worden verzorgd, worden zo georganiseerd dat werk en 

opleiding binnen het werkrooster vallen. 

13. WGA premie 

Voor de looptijd van de CAO zal werkgever de totale gedifferentieerde WGA premie betalen 

en geen gebruik maken van de mogelijkheid om 50% van de gedifferentieerde WGA premie 

te verhalen op de werknemer. 

14. AWVN werkgeversbijdrage 

Voor de looptijd van de CAO zal de werkgeversbijdrage conform de AWVN regeling 

voortgezet worden. 

15. Structureel werk door vast personeel 

Tekst ter vervanging van hoofdstuk 1 artikel 6 lid 5: 

Kopregel Uitzendkrachten vervangen door Structureel werk door vast personeel. 

De werkgever zal in beginsel structureel werk laten verrichten door werknemers met een 

vast dienstverband. Alleen in bijzondere omstandigheden of voor werkzaamheden van 

tijdelijke aard zal de werkgever gebruik maken van medewerkers die door de werkgever 

worden ingehuurd. Over de bijzondere omstandigheden en werkzaamheden van tijdelijke 

aard zal periodiek overleg gevoerd worden met de Ondernemingsraad 

16. Jaarlijkse beoordelingsverhoging 

Als gevolg van de aanpassing van het boekjaar naar het kalenderjaar, zal de jaarlijkse 

beoordelingsverhoging betaald worden in de maand april in plaats van de maand juli. 

17. Vergoeding voor werken op Hemelvaartsdag in dagdienst conform hoofdstuk 2 artikel 8 lid 9c  

(=270%). 

18. Functiewaardering 

In de onderhandelingen voor de volgende CAO periode, zullen de functies herijkt en 

gewogen worden. Het moment waarop dit plaats zal vinden zullen partijen in overleg gaan. 

19. Bedrijfsdoelstellingsafhankelijke regeling (Hoofdstuk 2 artikel 13) 

1. De regeling zal maximaal 4% van het bruto jaarsalaris bedragen. In het bruto jaarsalaris 

zijn inbegrepen vaste toeslagen en verhoogd met de vakantietoeslag. 

2. De regeling heeft maximaal 4 bedrijfsdoelstellingen met elk één KPI, waarover de 4% 

evenredig verdeeld wordt. Deze zullen “SMART” geformuleerd worden. 

3. Peildatum voor uitbetaling is 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop de 

bedrijfsdoelstellingen betrekking hebben. Medewerkers die op 1 april in actieve dienst 

zijn en niet hebben opgezegd, komen in aanmerking voor uitbetaling in de maand april.  

4. De regeling geldt tevens voor zieke medewerkers en medewerkers met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  



5. Medewerkers die in dienst komen op of na 1 oktober van het jaar van de regeling, komen 

niet in aanmerking voor uitbetaling. Medewerkers die in dienst komen na 1 januari maar 

voor 1 oktober ontvangen een pro rata uitbetaling.  

6. Voor medewerkers die vanaf 1 januari met een regeling of pensioen gaan, geldt dat zij 

pro rato worden nabetaald. 

7. Betalingen van de regeling zijn onderworpen aan de loonheffing en worden niet 

opgenomen in de pensioengrondslag.  

 

Criteria voor de bedrijfsdoelstellingen  

Het stellen van de bedrijfsdoelstellingen gebeurt als volgt:  

• S: Specifiek: de doelen moeten zo duidelijk zijn dat er geen discussie over kan bestaan wat 

er bedoeld wordt.  

• M: Meetbaar: de doelen moeten aan de hand van objectieve criteria worden vastgesteld, 

zoals volume, geld, en dergelijke.  

• A: Acceptabel: doelen moeten acceptabel, oftewel 'haalbaar' zijn; de lat moet niet te hoog 

liggen.  

• R: Realistisch: er moet sprake zijn van een reële invloed door de werknemers op de output 

van de doelen. Iemand afrekenen om een teamdoelstelling waaraan hij/zij niet kan bijdragen 

is zinloos en kan slechts frustrerend werken.  

• T: Tijdslimiet: er moet tevens een duidelijk tijdstip worden vastgesteld waarop 

geconstateerd wordt of en in welke mate de verschillende doelen gehaald. 

 

Vaststellen van de bedrijfsdoelstellingen 

De bedrijfsdoelstellingen worden in principe voor 1 maart van het betreffende jaar 

vastgesteld in overleg met de Ondernemingsraad. Bij het vaststellen worden zowel het 

minimum als het maximum niveau van elke doelstelling vastgesteld. Uitkering is op basis van 

pro rata van de gerealiseerde doelstelling.  

Voor medewerkers in de klasse 2.1 tot en met 2.3 kunnen individuele doelen afgesproken 

worden. 

 

 

 

 

Dit concept onderhandelingsresultaat wordt definitief na instemming van de leden van FNV en CNV. 
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