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CAO partijen, 

1 Arbo Unie BV, gevestigd te Utrecht (de werkgever); 

2 Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), gevestigd te Utrecht; 

3 Abvakabo FNV , gevestigd te Zoetermeer; 

4 CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; 

5 De Unie, gevestigd te Culemborg. 

 

komen als volgt overeen: 

 

Partijen zijn overeengekomen de volgende afspraken in de CAO Arbo Unie op te nemen. 

 

 

1 Definities 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

a) Werkgever: Arbo Unie BV gevestigd te Utrecht; 

b) Werknemer: degene met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst in de zin van het 

BW is aangegaan, met uitzondering van de directie en vakantiekrachten; 

c) Deeltijdarbeid: arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst voor minder dan de in 

deze CAO vermelde arbeidsduur bij een volledig dienstverband. Deze CAO is voor 

deeltijdarbeid naar evenredigheid van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 

d) Vakantiekracht: de werknemer die tijdens de perioden waarop geen onderwijs wordt 

gegeven en/of op zaterdag en/of op zondag werkzaamheden verricht voor een periode 

van niet langer dan 3 maanden per kalenderjaar en die ingeschreven is bij een door de 

overheid erkend instituut voor dag- of deeltijdonderwijs; 

e) Hoofddirectie: degene die als zodanig belast is met de beleidsvoorbereiding alsmede 

het beheer van de onderneming en daarvoor rechtstreeks verantwoording schuldig is 

aan de Raad van Toezicht en/of de Raad van Commissarissen/ Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders. De werkgever bepaalt wie volgens deze begripsbepaling tot de 

directie behoort; 

f) Partner:  

i) De geregistreerde partner, de echtgenoot of echtgenote. 

ii) Degene met wie de werknemer ongehuwd samenleeft.  
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Van ongehuwd samenleven is sprake als twee ongehuwde personen een 

gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de 

eerste graad; 

g) Het salaris: het voor de werknemer geldende bruto maandsalaris, exclusief de 

vergoedingen als genoemd in de artikelen 14, 15 en 16; 

h) Schaalsalaris: het voor de werknemer geldende salaris als vermeld in de 

salarisschalen in bijlage II; 

i) Uurloon: 1/156e deel van het salaris; 

j) Werkdagen: maandag tot en met zaterdag, met uitzondering van Feest- of 

gedenkdagen; 

k) Feest- en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e 

Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, Koninginnedag en eens per 5 jaar 5 mei;   

l) Jaarsalaris: 12 maal het voor de werknemer in dat jaar geldende bruto maandsalaris                                                          

inclusief vakantiegeld en persoonlijke toeslagen, exclusief de vergoedingen als 

genoemd in de artikelen 14, 15 en 16;    

m) Compensatie-uur: uur dat in de ene periode extra wordt gewerkt ten opzichte van de 

contactueel overeengekomen arbeidsduur en in de andere periode wordt 

opgenomen door een uur minder te werken dan de overeengekomen arbeidsduur; 

n) Meeruur: in opdracht van leidinggevende extra gewerkt uur ten opzichte van de 

contractueel overeengekomen arbeidsduur zonder overschrijding van het aantal 

uren bij  een volledig dienstverband, dat wordt uitbetaald 

 

2 Werkgelegenheid 

In geval van fusie, belangrijke reorganisatie dan wel opheffing van functies zal de werkgever 

in overleg treden met de OR en/of werknemersorganisaties ten einde de eventuele nadelige 

sociale consequenties voor de werknemers zo veel mogelijk te voorkomen en in geval van 

ontslag een tegemoetkoming in de sociale consequenties voor de werknemers te regelen. 

 

3 Verplichtingen van de werkgever 

1 De werkgever verplicht zich deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

na te komen. 

2 De werkgever verplicht zich geen personeel in dienst te nemen of te houden op 

voorwaarden, strijdig met het in deze CAO bepaalde. 
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3 De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin wordt verwezen naar deze CAO en het eventueel geldende reglement. 

Model-arbeidsovereenkomsten zijn daartoe opgenomen in bijlage XI en XII. 

4 De werkgever verschaft de werknemer, na overleg met de betrokkene en binnen de 

mogelijkheden, de voor de werkzaamheden noodzakelijke personele, instrumentele – 

waaronder kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen – en ruimtelijke voorzieningen.  

De werknemer is verplicht van deze voorzieningen gebruik te maken. In plaats van het 

verstrekken van de benodigde kleding of beschermingsmiddelen kan de werkgever ook 

volstaan met een vergoeding daartoe. 

5 De werkgever verplicht zich een verzekeringsovereenkomst te sluiten, welke de 

persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer dekt voor schade aan derden 

toegebracht bij de uitoefening van zijn functie, met inbegrip van schade toegebracht aan 

derden door degene die door de werknemer in opdracht van werkgever in de werksituatie 

wordt begeleid zoals bijvoorbeeld stagiaires. De werkgever vrijwaart de werknemer voor 

aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de eventuele mogelijkheid van regres op de 

werknemer.  

6 De werkgever draagt zorg voor rechtsbijstand aan de werknemer in geval van 

aansprakelijkstelling en/of rechtsvervolging naar aanleiding van handelen of nalaten dat 

in functioneel verband staat tot de uitoefening van zijn functie c.q. beroep, waaronder 

mede begrepen bijstand met betrekking tot tucht- en /of strafrechtszaken. Hierbij stelt de 

werkgever aan de werknemer - al dan niet via een verzekeraar - een jurist ter beschikking. 

Er geldt geen vrije (advocaat)keuze maar in het geval de werknemer tegen de keuze 

bezwaar heeft wordt in overleg met de werknemer een alternatieve keuze gemaakt.  

De rechtsbijstand geldt behoudens in gevallen dat er sprake is van opzet en/of grove 

schuld. Indien de kosten van rechtsbijstand kunnen worden verhaald op derden zal de 

werknemer alle medewerking verlenen aan de werkgever zodat deze de kosten (namens 

de werknemer) kan verhalen.  

7 Materiële schade welke aan de werknemer is toegebracht in de uitoefening van zijn 

functie en welke redelijkerwijs niet voorkomen kon worden, wordt door de werkgever 

vergoed op voet van het onderstaande. 

a Onder materiële schade wordt hier verstaan: 

i) schade aan goederen van de werknemer; 

ii) schade ten gevolge van verwondingen voor zover het betreft herstelkosten en 

kosten wegens blijvende invaliditeit een en ander voor ten hoogste 24 maanden 

te rekenen vanaf de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis 

plaatsvond. De genoemde schaden worden tezamen vergoed tot een maximum 

van € 5.000 per gebeurtenis. 
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b. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de werknemer aannemelijk te 

maken dat: 

i) hij op geen enkele andere wijze hiervoor schadeloos gesteld kan worden; 

ii) de schade is toegebracht in de uitoefening van zijn functie; 

iii) hij zich overigens naar het oordeel van de werkgever voldoende heeft verzekerd 

voor de gebruikelijke risico‟s. 

c. Door de werknemer op grond van dit artikel schadeloos te stellen wordt de 

werkgever tot een maximum van € 5.000 gesubrogeerd in de rechten die de 

werknemer in dezen mocht hebben tegenover degene die de schade heeft 

veroorzaakt. 

8 De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de 

persoon van de werknemer uit hoofde van diens functie bekend is, tenzij de werknemer, 

tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens, schriftelijk 

toestemming geeft. 

 

4 Verplichtingen van de vakverenigingen 

1 De vakverenigingen verplichten zich deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid na te komen. 

2 De vakverenigingen verplichten zich met alle hen ten dienste staande middelen 

nakoming van deze CAO door hun leden te bevorderen. 

3 De vakverenigingen verplichten zich te bevorderen dat hun leden een individuele 

arbeidsovereenkomst ondertekenen op de grondslag van deze CAO en een eventueel 

reglement. 

 

 

5 Verplichtingen van de werknemer 

1 De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, naar 

zijn beste vermogen te verrichten en/of zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen, 

waaronder begrepen het kwaliteitszorgsysteem, door of vanwege de werkgever gegeven 

en voorts al datgene te doen en/of na te laten wat een goed werknemer in gelijke 

omstandigheden behoort te doen en/of na te laten. 

2 De werknemer is gehouden voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft de bepalingen van de 

werkgever in acht te nemen. 
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3 De werknemer is gehouden ook buiten de aangegeven uren arbeid te verrichten, voor 

zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen van 

deze CAO in acht neemt. 

4 De werkgever kan, na voorafgaand overleg, de werknemer verplichten deel te nemen aan 

vormen van aanvullende opleiding en bijscholing voor zover dat noodzakelijk is voor het 

vervullen van de overeengekomen functie. 

5 a  Indien de werkgever het in verband met de uitoefening van de functie noodzakelijk  

   acht kan hij, bij wijziging van de functie van de werknemer dan wel van de  

  omstandigheden waarbinnen de functie wordt uitgeoefend, een woongebied  

 aanwijzen, waar de werknemer verplicht is zich te vestigen een en ander met  

 nachtneming van het bepaalde in artikel 27. 

b  De werknemer is verplicht binnen 1 jaar aan dit verzoek gehoor te geven. Indien  

 daartoe aanleiding bestaat kan deze periode in overleg tussen de werkgever en de  

 werknemer met maximaal 1 jaar worden verlengd. 

6 a De werknemer is, zowel tijdens als na beëindiging van het dienstverband, verplicht tot   

 geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, voor  

 zover de verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. 

b De onder a. bedoelde verplichting bestaat niet tegenover hen, die delen in de  

verantwoordelijkheid voor een goede vervulling van de functie van de werknemer  

noch ook tegenover hen, wier medewerking tot die vervulling noodzakelijk is te achten,  

indien en voor zover deze zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich verplichten, een  

en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het beroepsgeheim. 

7 Het is de werknemer niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te 

vervullen en/of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten welke 

redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met zijn functie dan wel met de 

belangen of het aanzien van de onderneming. De werknemer is verplicht de werkgever 

van het verrichten van nevenfuncties dan wel nevenwerkzaamheden schriftelijk op de 

hoogte te stellen. 

8 Het is de werknemer verboden: 

a Direct of indirect deel te nemen aan ten behoeve van de werkgever uit te voeren 

aannemingen en leveringen.  

b Direct of indirect geschenken, beloningen of provisie te vorderen anders dan met 

instemming van de werkgever. 

9 a De werknemer is verplicht de goederen welke door de werkgever aan zijn zorgen  

  zijn toevertrouwd zorgvuldig te beheren. 
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b De werknemer kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door  

 de werkgever geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet, grove schuld  

 of ernstige nalatigheid. 

10. Het is de werknemer niet toegestaan om eigendommen van de werkgever of zaken die 

hem vanwege zijn functie ter beschikking zijn gesteld, aan te wenden voor eigen 

doeleinden. 

 

 

6 Indienstneming en ontslag 

1 De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud 

opgemaakt. In bijlage XI en XII van deze CAO zijn daartoe modelarbeidsovereenkomsten 

opgenomen. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer een door beide partijen 

ondertekend exemplaar van deze overeenkomst ontvangt of de wijziging daarvan 

alsmede een exemplaar van deze CAO en een eventueel reglement. 

2 Indien de werkgever het in het bedrijfsbelang nodig acht is het de werkgever toegestaan 

de werknemer tijdelijk in een andere standplaats/bedrijfsonderdeel van Arbo Unie te werk 

te stellen. Dit na overleg met de werknemer. Hierbij houdt de werkgever in redelijkheid 

rekening met de omstandigheden van de werknemer. Een maximale enkele reistijd van 

1,5 uur is acceptabel.  

3 Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde en bepaalde tijd) kan een 

proeftijd worden overeengekomen van twee maanden. 

4 De arbeidsovereenkomst wordt als regel voor onbepaalde tijd aangegaan. 

5 Van het in lid 4 bepaalde kan de werkgever afwijken, voor zover de mogelijkheid daartoe 

in een regeling is vastgelegd en overeenkomstig artikel 27 WOR de instemming heeft van 

de OR. 

6 De arbeidsovereenkomst eindigt: 

a met wederzijds goedvinden; 

b wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; 

c door het verstrijken van de termijn of door de beëindiging van de werkzaamheden, 

waarvoor de overeenkomst is aangegaan; 

d in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd door opzegging met 

inachtneming van lid 8; 

e door beëindiging om dringende redenen, als bedoeld in de artikelen 7:678 en 679 van 

het Burgerlijk Wetboek; 

f door ontbinding door de kantonrechter ingevolge artikel 7:685 van het Burgerlijk 

Wetboek; 
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g tijdens de proeftijd zonder opgaaf van redenen terstond, ook in geval van ziekte, 

wanneer de werknemer dan wel de werkgever dat te kennen geeft; 

h in geval van overlijden van de werknemer. 

7 In geval het bepaalde in lid 6, sub b, van toepassing is, eindigt de overeenkomst met 

ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de in dit lid genoemde 

gebeurtenis plaatsvindt. Indien dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen kan in afwijking 

van  het bepaalde in lid 6 sub b de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd worden gecontinueerd. 

8 a In geval van opzegging, als bedoeld in lid 6, sub d of, indien in een   

 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een bepaling over tussentijdse opzegging  

 is opgenomen, zijn de wettelijke bepalingen omtrent opzegtermijnen van toepassing, 

 tenzij in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Indien  

 in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk voor de werknemer een langere 

 opzegtermijn wordt overeengekomen, geldt – in afwijking van het bepaalde in artikel 

 672 lid 6 BW – voor de werkgever een gelijke opzegtermijn. 

b Indien de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, dient zulks 

schriftelijk te geschieden tegen het einde van de kalendermaand. 

9 De datum van ingang van het ontslag als in dit artikel bedoeld is de eerste van de 

kalendermaand. 

10 Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen, in afwijking van 

artikel 7:668a lid 1 onder b van het BW, van rechtswege indien en voor zover de totale 

duur van de arbeidsovereenkomsten niet meer beloopt dan 36 maanden. 

11 Opzegging door de werkgever op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte kan 

slechts geschieden nadat de arbeidsongeschiktheid twee jaren heeft geduurd. 

12 Indien de werknemer in verband met haar bevalling de arbeidsovereenkomst wenst te 

beëindigen, geschiedt de opzegging schriftelijk en uiterlijk 10 kalenderdagen na de 

bevalling. Het ontslag gaat in dit geval in op de eerste dag van de volgende 

kalendermaand. De werknemer die in verband met haar bevalling of in verband met de 

verzorging van zijn/ haar kind(eren) de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, heeft tot 

maximaal 1 jaar na zijn/ haar ontslag bij gelijke geschiktheid recht op een 

voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de werkgever waar dit ontslag heeft 

plaatsgevonden. 
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7 Gezondheidskundig en psychotechnisch onderzoek 

1 De werknemer en de aanstaande werknemer kunnen worden verplicht zich te 

onderwerpen aan een door de werkgever noodzakelijk geacht medisch onderzoek, of 

een medische verrichting te ondergaan. De noodzaak hiertoe moet zijn vastgesteld op 

basis van een door de Arbodienst voor de werkgever en diens werknemers opgestelde 

en met de  ondernemingsraad besproken Risico Inventarisatie en Evaluatie. Uit de 

Risico-evaluatie en het daarop gebaseerde plan van aanpak dient voor de functie die de 

werknemer vervult of gaat vervullen te blijken dat van het onderzoek een preventieve 

werking zal uitgaan ten opzichte van de gezondheidssituatie in de onderneming of bij de 

uitoefening van de functie voor dan wel de werknemer zelf, dan wel de cliënt van de 

werknemer. 

2 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een 

in  het sociaal geneeskundigen register ingeschreven arts gerechtigd tot het voeren van 

de  titel bedrijfsarts, in dienst van of gecontracteerd door de Arbodienst die werkzaam is 

voor de werkgever en diens werknemers. 

3 Indien aan indiensttreding een psychotechnisch onderzoek vooraf gaat, geschiedt dit 

door een psycholoog waarvan vaststaat dat hij zich gebonden acht aan de regels van 

de code vervat in de beroepsethiek voor psychologen, geformuleerd door het 

Nederlands Instituut van Psychologen, en dat op geen enkele wijze anders dan ten 

behoeve van dit type onderzoek sprake is van een binding met de werkgever. 

4 De kosten verbonden aan onderzoek als vermeld in dit artikel worden gedragen door de 

werkgever, met inbegrip van reis- en verblijfskosten, die overeenkomstig deze CAO 

worden vergoed. 

 

 

8 Non-activiteit 

1 De werkgever kan de werknemer voor een periode van ten hoogste drie weken op non-

actief stellen, indien naar het oordeel van de werkgever de voortgang van de 

werkzaamheden, door welke oorzaak dan ook, ernstig wordt belemmerd. 

2 De in lid 1 genoemde periode kan door de werkgever met maximaal drie weken worden 

verlengd. Met toestemming van de werknemer of diens vertegenwoordiger kan nogmaals 

een verlenging van maximaal drie weken worden overeengekomen. 

3 Het besluit tot op non-actiefstelling en het besluit tot verlenging daarvan wordt door de 

werkgever zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de werknemer medegedeeld onder 

vermelding van de redenen waarom deze maatregel is vereist. 
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4 Nadat een opzegtermijn is ingegaan kan de werkgever de werknemer op non-actief 

stellen voor de verdere duur van de opzegtermijn indien dit naar het oordeel van de 

werkgever noodzakelijk is. 

5 Op non-achtiefstelling geschiedt steeds met behoud van alle overige rechten 

voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst en deze CAO met dien verstande dat de 

werknemer tijdens de periode waarin hij op non-actief is gesteld geen toegang tot de 

werkplek heeft. 

6 Na het verstrijken van de periode van op non-actiefstelling is de werknemer gerechtigd 

zijn  werkzaamheden te hervatten. 

7 De op non-actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden gebruikt. 

8 De werkgever is gedurende de periode van op non-actiefstelling gehouden te bevorderen 

dat de werknemer zijn werkzaamheden kan hervatten, tenzij de arbeidsovereenkomst is 

opgezegd. 

 

 

9 Schorsing 

1 De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste 1 week met behoud van salaris 

schorsen, als disciplinaire maatregel of om zodanig ernstige redenen, dat voortzetting 

van  de werkzaamheden door de werknemer naar het oordeel van de werkgever niet 

langer verantwoord is. De schorsing wordt onverwijld, gemotiveerd en bij aangetekend 

schrijven aan de werknemer ter kennis gebracht of bevestigd. 

2 De werknemer wordt binnen 4 dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven 

(zaterdagen, zondagen en feest- en gedenkdagen niet meegerekend) in de gelegenheid 

gesteld zich tegenover de werkgever te verantwoorden. Hij kan zich daarbij door een 

raadsman doen bijstaan. 

3 De werkgever kan de schorsing eenmaal met ten hoogste 1 week verlengen. De 

werkgever kan niet gelijktijdig met het uitspreken van de eerste schorsing deze schorsing 

terstond verlengen. Ingeval van verlenging van de schorsing behoudt de werknemer zijn 

salaris. 

4 Ingeval de eerste schorsing werd uitgesproken op een moment waarop: 

a reeds een opzegtermijn liep, dan wel; 

b reeds een gerechtelijke uitspraak ex artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek was 

gewezen, kan de schorsing worden verlengd tot respectievelijk de datum: 

 van ingang van het ontslag; 

 waarop ingevolge voornoemde gerechtelijke uitspraak de 

arbeidsovereenkomst eindigt. 
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5 De werkgever is bevoegd de werknemer gedurende de periode van schorsing de 

toegang tot de gebouwen en terreinen van de onderneming te ontzeggen voor zover een 

en ander geen betrekking heeft op de woonruimten van de werknemer. 

6 Ingeval mocht blijken dat de werknemer kennelijk ten onrechte door de werkgever werd 

geschorst, zal de werkgever op verlangen van de werknemer deze openlijk rehabiliteren 

en hem de aantoonbare schade vergoeden. 

 

 

10 Arbeidsduur en werktijden 

1 De arbeidsduur bedraagt voor de werknemer met een volledig dienstverband 36 uur per 

week. De werkgever kan in overleg met de werknemer de arbeidsduur uitbreiden tot een 

maximum van 40 uur per week. De meer gewerkte uren zullen in de vorm van 

verlofsparen worden genoten.  

2 De werktijden liggen bij voorkeur tussen 07.00 en 19.00 uur op maandag t/m vrijdag. Op 

uren gelegen tussen 19.00 en 07.00 uur en op zater-, zon-, feest- en gedenkdagen 

worden slechts die werkzaamheden verricht, die naar het oordeel van de werkgever strikt 

noodzakelijk zijn. 

3 De werkgever stelt de regeling van werktijden voor een periode van een maand vast en 

dient deze een maand voor aanvang van deze periode ter kennis van de werknemer te 

brengen voor zover deze werktijden afwijken van het gebruikelijke patroon. 

4 De werktijden dienen aaneengesloten te zijn. Slechts in bijzondere omstandigheden kan 

hiervan worden afgeweken. 

5 Werkgever voert na overleg met werknemersorganisaties een pilot uit waarbij gewerkt 

wordt in een rooster van 4 werkdagen van ieder 9 uren. 

6 Op feest- en gedenkdagen, niet vallend op zaterdag of op zondag, heeft de werknemer 

een  vrije dag met behoud van salaris. Indien op een feestdag wordt gewerkt ontvangt de 

werknemer een vervangende vrije dag. 

7 a Aan de werknemer met een 36-urige werkweek van 55 jaar en ouder wordt op diens 

 verzoek de werkweek, met behoud van het salaris, teruggebracht met maximaal 4  

 uur per week gemiddeld. Voor parttimers geldt dit naar rato, Indien de werknemer  

 van deze mogelijkheid gebruik maakt, komen de voor hem van toepassing zijnde  

 extra vakantiedagen, als bedoeld in artikel 18 lid 2 sub c te vervallen. De  

 contractueel overeengekomen arbeidsduur blijft ongewijzigd.  

 Deze regeling is per 1 januari 2011 enkel van toepassing op werknemers die op  

 31 december 2010 in dienst zijn van Arbo Unie en op die datum 55 jaar of ouder zijn.  
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b Voor de werknemer die op 31 december 2010 in dienst was van Arbo Unie en op die  

datum de leeftijd van 54, 53, 52, 51 of 50 jaar heeft bereikt, geldt als overgangs-

regeling dat hij de werkweek bij een fulltime dienstverband, met behoud van salaris,  

op zijn verzoek met maximaal 4 uur per week gemiddeld terug kan brengen volgens  

de volgende staffel: 

   

 Leeftijd op 31-12-2010  Leeftijd max. 4 uur minder werken 

 54 jaar    56 jaar 

 53 jaar    57 jaar 

 52 jaar    58 jaar 

 51 jaar    59 jaar 

 50 jaar    61 jaar 

 

Indien de werknemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, komen de voor hem van 

toepassing zijnde extra vakantie-uren, als bedoeld in artikel 18 lid 2 sub c te vervallen. 

Tevens geldt dat het aantal vakantie-uren bij een fulltime dienstverband wordt gerelateerd 

aan de 32-urige werkweek. Voor parttimers geldt dit naar rato. De contractueel 

overeengekomen arbeidsduur blijft ongewijzigd.  

c De werknemer die ten gevolge van ziekte de werkzaamheden niet heeft verricht, 

verliest naar rato de aanspraak op de in sub a en b toegekende extra uren. 

d Indien het belang van de onderneming dit vergt kan in overleg met de werknemer  

voor een andere invulling van de arbeidsduurverkorting worden gekozen, zulks in  

afwijking van lid 6 sub a van dit artikel. 

8 Zowel de reistijd woon/werk verkeer als de tijd welke benodigd is voor het gebruiken van 

de lunch wordt niet tot de werktijd gerekend. 

 

 

11 Functiegroepen en salarisschalen 

1 Op alle functies die onder deze CAO vallen is de CATS-functiewaarderingsmethode van 

toepassing. De werknemer is aan de hand van een dienstspecifieke functietypering 

ingedeeld in een van de relevante functiefamilie(s). Dit niveau correspondeert met de 

salarisschalen 2 tot en met 22. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II. 

2 De functietyperingen als genoemd in lid 1 zijn vastgelegd in het functieboek. Dit 

functieboek wordt voor wat betreft de toepassing daarvan als onderdeel van deze CAO 

aangemerkt. De werknemer heeft recht op inzage in het functieboek. 
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3 Voor de (her)indelingsprocedure wordt verwezen naar de uitvoeringsregeling 

functiewaardering in bijlage III. 

4 De salariëring geschiedt met inachtneming van artikel 12. Conform dat artikel stelt de 

werkgever de met de functietypering corresponderende salarisschaal vast. 

5 a De werknemer dient uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de kalendermaand 

 over zijn salaris over die maand te kunnen beschikken. 

b De vergoedingen zoals vastgelegd in deze CAO worden uiterlijk aan het einde van de 

kalendermaand, volgende op die waarin de aanspraken zijn ontstaan, aan de 

werknemer uitbetaald. 

 

12 Toepassing van de salarisschalen 

1 De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II. De in de salarisschalen opgenomen 

bedragen gelden bij een volledig dienstverband, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1. 

2 De werkgever bepaalt op grond van de functiebeschrijving ingevolge artikel 11 welke 

functietypering en salarisschaal voor de werknemer van toepassing zijn. De 

werknemer die aan de functie eisen voldoet wordt minimaal ingedeeld in de bij de 

functietypering behorende functionele schaal. Een hogere indeling dan het 

aanvangssalaris is mogelijk, indien de werknemer beschikt over extra kundigheden 

en/of ervaring. 

3 De werknemer wordt jaarlijks aan de hand van het beoordelingssysteem beoordeeld. 

De werknemer heeft bij goed of zeer goed functioneren recht op een jaarlijkse 

periodieke verhoging tot het maximum van de voor hem geldende schaal is bereikt.  

De toekenning hiervan vindt plaats op 1 januari van elk jaar. Indien de werknemer 

na 30 september in dienst treedt, komt hij niet in aanmerking voor een periodieke 

verhoging van het daarop volgende jaar. 

4 In die situaties waarbij sprake is van uitstekend functioneren hetgeen blijkt uit een 

beoordelingsgesprek en schriftelijk is vastgelegd, kan de werkgever de werknemer 

een verhoging toekennen van twee periodieken. 

5 Indien op basis van het beoordelingssysteem uit 2 opeenvolgende beoordelingen, 

die minimaal 6 maanden uiteen liggen, blijkt van onvoldoende of matig functioneren, 

kan de werknemer de periodieke verhoging worden onthouden. 

a De werknemer die op eigen verzoek wordt geplaatst in een lager ingedeelde 

functie wordt in de daaraan gekoppelde lagere functionele salarisschaal 

ingeschaald met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing 

in de lagere functie is geschied. 
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b Indeling in een lagere functie op eigen verzoek geschiedt op dezelfde trede 

van de bij de lagere functie behorende functionele salarisschaal. 

6 a  De werknemer die blijkens beoordeling structureel (tenminste 3 beoordelingen)  

onvoldoende functioneert, wordt in een lager ingedeelde functie geplaatst. 

Indeling vindt dan plaats in de daaraan gekoppelde functionele salarisschaal met 

ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is 

geschied. 

  b Indeling in een lagere functie op grond van structureel onvoldoende functioneren  

   geschiedt op dezelfde trede van de bij de lagere functie behorende functionele  

   salarisschaal. 

c In dit geval zal het verschil in salaris worden uitgedrukt in een persoonlijke 

toeslag. Deze toeslag wordt afgebouwd tot maximaal 10% van het nieuwe 

functionele salaris. De afbouw van de persoonlijke toeslag vindt jaarlijks plaats 

met een periodieke verhoging van de bij zijn functie behorende salarisschaal. 

Indien de werknemer geen periodiek meer kan ontvangen vindt de afbouw plaats 

met de gemiddelde periodieke verhoging. 

d Bij promotie en bevordering vervalt de persoonlijke toeslag met dien verstande 

dat het nieuwe salaris niet minder bedraagt dan het oude salaris inclusief de 

persoonlijke toeslag. 

7 a Indien een werknemer ten gevolge van een bevordering in een hoger  

 ingedeelde functie wordt geplaatst, geschiedt de indeling in de hogere  

 salarisschaal op het naast hogere bedrag. Onder bevordering wordt in deze  

 verstaan het gaan vervullen van de functie waarvoor de werknemer  

 oorspronkelijk was aangenomen na eerst de  aanloopfunctie te hebben 

 bekleed. 

 b Indien een werknemer ten gevolge van promotie in een hoger ingedeelde 

functie wordt geplaatst, geschiedt de indeling in de hogere salarisschaal op 

het naast hogere bedrag plus twee periodieken. Onder promotie wordt 

verstaan het gaan vervullen van een hogere functie. 

 c Bij promotie en bevordering vervalt de persoonlijke toeslag met dien 

verstande dat het nieuwe salaris niet minder bedraagt dan het oude salaris 

inclusief de persoonlijke toeslag. 

8 De werknemer die tijdelijk, anders dan ingeval van vervanging wegens vakantie, 

gedurende tenminste één maand (20 werkdagen) aaneengesloten de functie van 

een andere werknemer die in een hogere salarisschaal is ingedeeld op verzoek van 

werkgever waarneemt, ontvangt voor elke maand van de waarneming een 

waarnemingstoeslag. Deze toeslag bedraagt 10% van trede nul van de functionele 
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salarisschaal behorende bij de hogere waar te nemen functie. De waarneming vindt 

plaats over een periode van maximaal 2 jaar. 

9 Bij zodanig goed functioneren of in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van 

de werkgever, kan de werknemer een toelage worden verstrekt. 

 

 

13 Salarissen 

1 De salarissen worden per 1 januari 2009 structureel verhoogd met 1%.  

2 Indien en voor zover het salaris hoger is dan de in de salarisschalen vermelde bedragen 

ten gevolge van de toegekende persoonlijke toeslag, zal een zelfde procentuele 

verhoging worden toegepast. 

 

13.1 Eindejaarsuitkering 

 

1 De werknemer ontvangt in december een eindejaarsuitkering bestaande uit een 

structureel deel en een resultaatafhankelijk deel. 

2 Het structurele deel bestaat uit een uitkering ter grootte van 1,9% van het in het 

betreffende  jaar verdiende jaarsalaris. Bij uitdiensttreding voor december ontvangt de 

werknemer de uitkering naar rato. 

3 Het resultaatafhankelijke deel bestaat uit een uitkering ter grootte van 1,3% van het in het 

betreffende jaar verdiende jaarsalaris. Het betaalbaar stellen van deze uitkering is 

afhankelijk van het al dan niet behalen van één of meer van tevoren vastgestelde doelen. 

De doelen en criteria zullen ondernemingsbreed gelden, dan wel op groeps- of 

afdelingsniveau liggen. Bij het behalen van de vastgestelde doelen, dan wel voldoen aan 

de criteria door de betreffende groep of afdeling wordt de uitkering aan alle werknemers 

in de betreffende groep uitbetaald. De vaststelling van de criteria voor de toekenning van 

deze uitkering vindt plaats op ondernemingsniveau in overleg met de OR. De werkgever 

doet vóór 1 januari van enig jaar voorstellen aan de OR voor het behalen van één of 

meer van tevoren vastgestelde doelen waaraan de betaalbaarstelling van het 

resultaatafhankelijke deel van de eindejaarsuitkering afhankelijk wordt gesteld. Als 

hierover vóór 1 maart van enig jaar dan geen overeenstemming kan worden bereikt met 

de OR, zal over de voorstellen een zwaarwegend advies worden gevraagd aan een ad 

hoc commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van Arbo Unie en een 

vertegenwoordiger van de OR. Deze commissie moet dan vervolgens vóór 1 mei van dat 

jaar een zwaarwegend advies hebben uitgebracht. 
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14 Overwerk 

1 a Als overwerk wordt beschouwd door of namens de werkgever incidenteel  

 opgedragen arbeid, waardoor de arbeidsduur als gedefinieerd in artikel 10 lid 1  

 wordt overschreden. 

b Indien de contractueel overeengekomen arbeidsduur wordt overschreden zonder dat 

sprake is van overwerk, zal over deze uren opbouw van vakantiedagen, 

vakantietoeslag en pensioenrechten plaatsvinden. 

c De werkgever zal structureel overwerk voorkomen. 

2 Niet als overwerk wordt aangemerkt:  

a Arbeid verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of 

aansluitend op de vastgestelde werktijd. 

b Arbeid verricht door werknemers in de functiegroepen 8 tot 14, voor zover het aantal 

overwerkuren niet meer dan 10 uur per maand bedraagt; indien werknemer tien of 

minder uren dan de in artikel 10 lid 1 gedefinieerde arbeidsduur werkt, ontvangen zij 

het voor hen geldende uurloon exclusief overwerktoeslag. 

c Arbeid verricht door werknemers in functiegroep 14 en hoger. 

3 Indien overwerk wordt verricht gedurende een periode, langer dan een half uur, wordt 

deze periode afgerond op een heel uur. Indien het overwerk wordt verricht gedurende 

een periode, langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve 

respectievelijk hele uren. 

4 a  De vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het 

aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een 

geldelijke beloning als bedoeld onder b. 

b De onder a genoemde geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon 

en wel: 

 25% voor overwerk verricht tussen 06.00 en 22.00 uur op maandag t/m vrijdag; 

 50% voor overwerk verricht op maandag t/m vrijdag na 22.00 en voor 06.00 

uur; 

 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur; 

 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon-, feest- en  

gedenkdagen tussen 00.00 en 24.00 uur. 

c De geldelijke beloning als bedoeld onder b kan als bron aangewend worden voor 

langdurig verlof. 
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5 De in lid 4, sub a, bedoelde vrije tijd dient na overleg met de betrokken werknemer te 

worden verleend en opgenomen in het kwartaal volgend op de maand waarin het 

overwerk is verricht, tenzij tussen de werkgever en de werknemer uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

6 In geval het belang van de werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever 

verzet tegen het geven van vrije tijd, wordt de vrije tijd omgezet in een geldbedrag, 

bestaande uit een evenredig deel van het salaris. 

7 Aan de werknemer van 55 jaar of ouder en de zwangere werknemer na de 3e maand van 

de zwangerschap zal geen overwerk worden opgedragen. 

 

 

15 Onregelmatige dienst 

1 Onder onregelmatige dienst wordt verstaan arbeid die volgens een regeling van 

werktijden wordt verricht op de uren als vermeld in lid 3. 

2 Aan de werknemer van 55 jaar of ouder en de zwangere werknemer na de derde maand 

van de zwangerschap wordt geen onregelmatige dienst opgedragen. 

3 De vergoeding voor onregelmatige dienst wordt verstrekt als geldelijke beloning in de 

vorm van een toeslag op het uurloon. De geldelijke beloning wordt berekend uitgaande 

van het geldende uurloon, op basis van de volgende percentages: 

 22% voor onregelmatige dienst op uren vallende tussen 06.00 en 07.00 uur en 

tussen 19.00 en 22.00 uur op maandag t/m vrijdag; 

 38% op uren vallende tussen 07.00 en 22.00 uur op zaterdag; 

 44% op uren vallende tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur 

op maandag t/m vrijdag; 

 49% op uren vallende tussen 00.00 en 07.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur 

op zaterdag; 

 55% op uren vallende tussen 00.00 en 24.00 uur op zon-, feest- en 

gedenkdagen en op uren vallende tussen 19.00 en 24.00 uur op 24 en 31 

december. 

 

 

16 Consignatie/stand by 

1 De werknemer die in opdracht van de werkgever zich buiten zijn normale arbeidstijden 

beschikbaar moet houden ontvangt hiervoor een consignatievergoeding. 
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2 Deze vergoeding bedraagt tenminste per etmaal het volgende percentage van het voor 

de desbetreffende werknemer geldende schaalsalaris en de eventueel van toepassing 

zijnde persoonlijke toeslag: 

 maandag t/m vrijdag: 0,51%; 

 zaterdag, zondag en feest- en gedenkdagen: 2,32%. 

3 Van extra opkomst is sprake indien de werknemer in opdracht van de werkgever voor het 

verrichten van werkzaamheden een extra gang van huis naar het werk en terug moet 

maken. De vergoeding voor extra opkomst bedraagt tenminste de volgende toeslag per 

keer van het bruto-maandsalaris voor: 

 maandag t/m vrijdag: 0,58%; 

  zaterdag, zondag en feest- en gedenkdagen: 1,16%.  

Tevens ontvangt de werknemer een vergoeding voor de extra gemaakte reiskosten 

overeenkomstig artikel 24. 

4 Over de gewerkte uren wordt het uurloon doorbetaald. De tijd benodigd om van huis naar 

werk te komen wordt daarbij als werktijd aangemerkt. Indien krachtens artikel 14 lid 1 

sprake is van overwerk, ontvangt de werknemer tevens een overwerkvergoeding. 

 

 

17 Vakantietoeslag 

1 Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni van enig jaar tot en met 31 mei van het daarop 

volgende jaar. 

2 Jaarlijks in de maand mei ontvangt de werknemer die op 31 mei een vol jaar in dienst is 

geweest een vakantietoeslag van 8% van 12 maal het salaris in de maand mei met 

inachtneming van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Ingeval van 

arbeidsongeschiktheid van de werknemer is de vakantietoeslag slechts verschuldigd 

onder aftrek van hetgeen de werknemer als vakantietoeslag ontvangt uit hoofde van de 

sociale verzekeringen. 

3 De werknemer die slechts een deel van het vakantietoeslagjaar in dienst is geweest, dan 

wel in die periode of een deel daarvan in deeltijd heeft gewerkt, ontvangt een 

vakantietoeslag naar evenredigheid. 

4 De werknemer aan wie onbetaald verlof is toegekend ontvangt over deze periode geen 

vakantietoeslag. 
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18 Vakantie 

1 Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

2 Duur van de vakantie: 

a Iedere werknemer heeft per vakantiejaar recht op een vakantie met behoud van 

salaris van in totaal 173 uur bij een fulltime dienstverband. Werknemers die in deeltijd 

zijn aangesteld hebben recht op vakantie naar rato van de omvang van het 

dienstverband. De werknemer is gerechtigd om een aaneengesloten vakantie van 

minimaal 3 weken op te nemen. In overleg met de werkgever kan hiervan worden 

afgeweken. 

b De werknemer met wie overeenkomstig artikel 10, lid 1 contractueel een langere 

arbeidsduur per week is overeengekomen dan 36 uur, heeft een evenredig hogere 

aanspraak op in uren uitgedrukte vakantie.  

c Bovendien heeft de werknemer per vakantiejaar recht op de volgende extra vakantie 

met behoud van salaris: 

- werknemers van 45-49 jaar: 7,2 uur extra; 

- werknemers van 50-54 jaar: 21,6 uur extra; 

- werknemers van 55-59 jaar: 36 uur extra; 

- werknemers van 60-64 jaar: 50,4 uur extra. 

Werknemers die in deeltijd werken hebben recht op extra vakantie naar rato.  

 

Dit lid 2 c komt te vervallen per 1 januari 2011. Voor de werknemer die op 31 

december 2010 in dienst was van Arbo Unie en die op die datum de leeftijd van 

50, 51, 52, 53 of 54 jaar heeft bereikt en waarop de overgangsregeling volgens 

artikel 10 lid 7 b van toepassing is, blijft de extra vakantie zoals die in lid 2 c van 

artikel 18 was opgenomen van kracht tot het moment dat hij gebruik maakt van 

die overgangsregeling. 

 

3 De werknemer,die na 1 januari van het lopende vakantiejaar in dienst is getreden, of die 

voor het einde van het lopende vakantiejaar uit dienst is getreden, heeft in afwijking van 

het  in lid 2 bepaalde voor elke maand dienstverband in het lopende vakantiejaar recht 

op een evenredig deel van de in dit artikel geregelde vakantie. 

4 Berekening aantal vakantie-uren. Voor de berekening van het aantal dagen vakantie 

wordt een werknemer, die voor of op de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de 

onderneming verlaat geacht op de eerste van die maand in dienst te zijn getreden, c.q. 

de onderneming te hebben verlaten en wordt een werknemer die na de 15e van enige 

maand in dienst treedt c.q. de onderneming verlaat geacht op de eerste van de volgende 
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maand in dienst te zijn getreden c.q. de onderneming te hebben verlaten. In afwijking 

hiervan zal,  indien het dienstverband korter dan één maand heeft geduurd, de 

werknemer een evenredig recht op vakantie krijgen, naar boven afgerond op hele uren. 

5 In geval van ziekte en ongeval wordt conform artikel 7:635 BW slechts vakantie 

opgebouwd over de laatste 6 maanden van arbeidsongeschiktheid. 

 

Tijdstip van vakantie 

 

6 De vakantie wordt, tenzij de belangen van de afdeling of onderneming waar de betrokken 

werknemer is aangesteld is zich hiertegen verzetten, overeenkomstig de wensen van de 

werknemer verleend. 

7 De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, 

het door hem vastgestelde tijdstip van de vakantie wijzigen. De werkgever vergoedt de 

schade welke de werknemer als gevolg daarvan lijdt. Het vaststellen van de nieuwe 

vakantie geschiedt in overleg met de werknemer. 

8 De algemene regeling en de spreiding van de vakantie binnen de onderneming behoeft 

de instemming van de ondernemingsraad. 

9 De werkgever kan per jaar 2 collectieve vakantiedagen aanwijzen. Deze aanwijzing vindt 

plaats voor 1 februari van het betreffende vakantiejaar en geschiedt na overleg met de 

OR. 

10 Vakantie-uren dienen in beginsel te worden opgenomen in het jaar waarin de aanspraak 

is ontstaan. Worden deze dagen in het betreffende jaar niet opgenomen, dan worden 

deze dagen in overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen in het jaar erop.  

11 Indien vakantie-uren worden opgenomen op een dag waarop volgens een bepaald 

arbeidspatroon een bepaald aantal uren wordt gewerkt, dan wordt dit aantal uren 

geregistreerd als vakantie.  

 

 

19 Buitengewoon verlof 

Met uitsluiting van het anders luidende en overigens in artikel 7:629 BW bepaalde, geldt het 

volgende. 

1 Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 23 bepaalde van toepassing. 

2 In de volgende gevallen waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft kunnen 

verrichten, wordt de werknemer over de respectievelijk bij elk van deze gevallen 

bepaalde termijnen van verlof, het salaris doorbetaald, mits de werknemer zo mogelijk 
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tenminste één dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever, 

van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. 

a Bij huwelijksaangifte van de werknemer: de daarvoor benodigde tijd, doch ten hoogste 

een halve dag; 

b Bij huwelijk van de werknemer: in totaal 2 dagen; 

c Bij huwelijk van een van de leden van het gezin van de werknemer of van zijn bloed- 

en aanverwanten in de eerste en tweede graad: 1 dag; 

d Bij registratie van het partnerschap van de werknemer: 2 dagen; 

e Bij bevalling van de partner van de werknemer: 2 dagen; 

f Bij overlijden van de partner, een kind, een pleegkind van de werknemer, alsmede – 

voor zover de werknemer belast is met de regeling van de begrafenis of crematie van 

zijn ouders – bij overlijden van een ouder van de werknemer: van de dag van 

overlijden tot en met de dag van de begrafenis of de crematie; 

g Voor zover niet reeds uit hoofde van het sub f bepaalde recht op buitengewoon verlof 

bestaat: 

- bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: 1 dag; 

- voor het bijwonen van de begrafenis of de crematie van bloed- en 

aanverwanten in de eerste en tweede graad: de benodigde tijd; 

h Bij verhuizing: 1 dag, doch ten hoogste eenmaal per jaar; 

i Bij het 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer en bij het 25-, 40-, 50-, 60- en 

65-jarig huwelijksfeest van ouders, schoonouders of pleegouders: 1 dag; 

j Bij vervulling van een bij wettelijk voorschrift of door de overheid opgelegde 

verplichting, welke persoonlijk moet worden nagekomen, voor zover hiervoor door de 

overheid geen geldelijke vergoeding kan worden verkregen: de benodigde tijd; 

k Bij een zodanige ziekte in het gezin dat de werknemer een regeling moet treffen ten 

aanzien van de zorg of een andere calamiteit: 2 x per jaar met een maximum van 8 

uur per keer. De werknemer brengt de werkgever tijdig op de hoogte, daarbij 

aangevend een indicatie van de benodigde tijd; 

l Kraamverlof gedurende 3 dagen na bevalling van de partner of degene van wie hij het 

kind erkent. Het verlof kan worden opgenomen binnen een periode van 4 weken vanaf 

het moment waarop het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. 

3 Daar waar aan een werknemer betaald verzuim wordt toegekend in verband met 

gebeurtenissen die betrekking hebben op de echtgenoot of schoonfamilie worden 

partners en hun familie hiermee gelijk gesteld. 

4 Ingeval van ernstige ziekte, waarvan gebleken is uit een verklaring van de arts, van 

partner, (pleeg-) ouder, (pleeg-)kind of een verwant, waarvoor thuisverpleging en/of 

verzorging noodzakelijk is, wordt aan de werknemer, die de verzorging/verpleging op zich 
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 neemt verlof met behoud van salaris verleend voor de duur van ten hoogste een 

maand. Aansluitend kan, voor zover zulks noodzakelijk is, deze termijn in overleg met de 

werkgever worden verlengd door gebruikmaking van vakantiedagen en/of roostervrije 

dagen, voor  zover van toepassing. 

 

19.1 Adoptieverlof 

De werkgever verleent aan de werknemer die dat wenst betaald adoptieverlof als bedoeld in 

artikel 3:2 van de Wet Arbeid en Zorg gedurende vier aaneengesloten weken in verband met 

de adoptie van een kind dan wel bij opname in het gezin van een pleegkind. De werknemer 

is gehouden via de werkgever de uitkering bij de UWV aan te vragen. Deze uitkering komt in 

mindering op het salaris van de werknemer.  

 

19.2 Loopbaanonderbreking 

1 De werknemer die ten minste een jaar onafgebroken in dienst is kan ten behoeve van 

zorg, educatie of vergroten van de arbeidskwalificatie een aanvraag voor een financiële 

tegemoetkoming in het kader van loopbaanonderbreking indienen bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).  

Zie hiervoor de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) artikel 7.5 en 7.6. 

2 Voor alle verlofgangers geldt: 

- dat zij gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een jaar 

voorafgaand aan  het moment dat zij het verlof opnemen, geen financiële 

tegemoetkoming op grond van deze wettelijke regeling hebben ontvangen 

(WAZ 7.7.1.b) en 

- dat tijdens de verlofperiode wordt voorzien in vervanging (WAZ 7.7.1.e). 

3 In een schriftelijke overeenkomst met de werkgever wordt vastgelegd: 

- het begin en einde van de verlofperiode (WAZ 7.2) en 

- het aantal uren verlof per week, waarbij geldt dat het verlof tenminste 1/3-de  

van de wekelijkse arbeidsduur met de werknemer bedraagt (WAZ 7.7.1.d). 

4 Binnen wettelijke grenzen kan de werkgever in overleg met de ondernemingsraad andere 

termijnen, als bedoeld onder 1 en 2, vaststellen.  

5 De werknemer die het verlof loopbaanonderbreking wenst op te nemen dient uiterlijk vier 

weken na aanvang van het verlof een aanvraag om een financiële tegemoetkoming in bij 

het UWV door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier 

(WAZ 7.5.1). 

6 De tegemoetkoming van het UWV geldt voor maximaal 6 maanden (WAZ 7.9.1). 

7 Uit de arbeidsovereenkomst met de vervanger moet blijken dat de vervanger tenminste 

voor dezelfde periode als waarover de werknemer verlof opneemt is aangesteld (WAZ 
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7.7.1.e); er kunnen meerdere vervangers zijn en elke vervanger kan meerdere 

verlofgangers tegelijk vervangen (WAZ 7.4). 

 

 

20 Vakbondsverlof 

1 De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan activiteiten van 

de vakverenigingen, waarvan hij lid is mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. 

2 De kaderleden verkrijgen daarbij betaald verlof, tot een totaal van 15 dagen per jaar en 

de overige leden tot een totaal van 5 dagen per jaar, indien deelneming aan deze 

activiteiten  geschiedt op uren waarop hij volgens arbeidsovereenkomst inzetbaar is. 

3 Onder activiteiten van de vakverenigingen worden verstaan:  

a statutaire vergaderingen dan wel vergaderingen van statutaire regionale organen voor 

zover de werknemer als bestuurslid en/of afgevaardigde is aangewezen; 

b conferenties, landelijke en regionale vergaderingen en werkgroepen voor zover de 

werknemer daartoe door het hoofdbestuur is uitgenodigd; 

c cursussen voor zover de werknemer daaraan deelneemt op verzoek van de 

vakvereniging. 

4 Onder vakvereniging wordt verstaan: 

a een vereniging van werknemers die partij is bij deze CAO; 

b een vakcentrale, waarbij een vereniging, als bedoeld onder a, is aangesloten. 

 

 

21 Bevallings- en ouderschapsverlof 

1 In aanvulling op het betaald bevallingsverlof verleent de werkgever op verzoek van de 

werknemer onbetaald bevallingsverlof voor een periode van maximaal vier weken en/of 

verleent de werkgever onbetaald ouderschapsverlof onder de volgende voorwaarden: 

a Recht op ouderschapsverlof zonder behoud van salaris heeft de werknemer: 

- wiens dienstbetrekking bij de werkgever te minste één jaar heeft geduurd; 

- ten aanzien van elk kind, zolang het kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft 

bereikt. 

b Een werknemer is ouder van een kind in de zin van deze regeling indien: 

- sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen kind en de werknemer 

als ouder; 

-  geen sprake is van een familierechtelijke betrekking, maar de werknemer het 

kind verzorgt; dat wil zeggen ouder en kind wonen op hetzelfde adres en/of de 
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ouder heeft duurzaam de verzorging en de opvoeding van het kind als eigen 

kind op zich genomen (adoptie- pleeg- of stiefkind). 

c Het totaal aantal uren ouderschapsverlof waarop de werknemer voor nieuwe 

aanvragen vanaf 1 januari 2009 ten hoogste recht heeft, bedraagt 26 maal de 

arbeidsduur per week. 

d Het onbetaald ouderschapsverlof wordt per week opgenomen gedurende een 

aaneengesloten periode van 12 maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt 

ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 

e In afwijking van sub d, maar met inachtneming van sub c, kan de werknemer de 

werkgever verzoeken om verlof voor een langere periode dan 12 maanden of meer 

uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in 

met het verzoek, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 

f De werknemer dient het voornemen verlof te nemen ten minste twee maanden voor 

het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever te melden.  

Daarin moet worden opgenomen: 

- de gewenste (aaneengesloten) periode van het verlof; 

- het gewenste aantal uren verlof per week; 

- de gewenste spreiding van de verlofuren over deze week. 

Het verlof zal vervolgens in overleg met de werkgever uiterlijk vier weken voor het 

tijdstip van ingang van het verlof worden vastgesteld. 

g Indien tijdens de periode van onbetaald verlof als bedoeld in dit artikel op verzoek van 

de werknemer de pensioenverzekering  wordt voortgezet, komt het werkgeversdeel 

van de over de periode van onbetaald verlof verschuldigde premies ten laste van de 

werkgever, mits de werknemer na het onbetaald verlof het dienstverband ten minste 6 

maanden voortzet. Ingeval de werkgever zorg draagt voor de totale premieafdracht, 

verhaalt hij het werknemersdeel van de verschuldigde premies op de werknemer. 

h Het werkgeversdeel van de tijdens de periode van onbetaald verlof betaalde premies 

dient door de werknemer te worden terugbetaald, ingeval het dienstverband met de 

werknemer na het onbetaald verlof niet wordt voortgezet met het hiervoor genoemde 

tijdvak. De werkgever en werknemer treffen hiertoe een regeling 

i Ten aanzien van de opbouw en het opnemen van vakantie-uren geldt het bepaalde in 

artikel 18 van deze CAO. Bij ziekte tijdens het ouderschapsverlof vindt geen 

opschorting van het verlof plaats. 

j Het bedrag van de doorbetaling van het salaris tijdens ziekte wordt berekend op basis 

van het salaris dat wordt genoten tijdens het ouderschapsverlof. In het geval van 

langdurige ziekte die doorloopt na afloop van de periode van ouderschapsverlof, zal 
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de doorbetaling van het salaris tijdens ziekte worden berekend op basis van het 

salaris, waarop betrokkene bij de hervatting van zijn functie aanspraak zou hebben. 

2 In bijzondere en hierboven niet voorziene gevallen kan werkgever te zijner beoordeling 

betaald en onbetaald buitengewoon verlof verlenen. 

 

 

22 Arbeid en Gezondheid 

1 Algemene maatregelen in het kader van arbeid en gezondheid 

Werkgever zal een actief gezondheidsmanagement voeren, waartoe onder andere 

behoort een actief preventief beleid om het risico van psychische en fysieke belasting 

terug te dringen en een verbetering van de relatie gezondheid-werk voor de individuele 

medewerker te realiseren. Werkgever stelt zich hierbij ten doel een zodanig beleid te 

ontwikkelen dat dit een voorbeeldrol kan vervullen naar hun beste klanten. Hiertoe stelt 

de werkgever in samenspraak met en instemming van de OR een plan van aanpak op. 

Hierin wordt mede opgenomen de eisen die de organisatie stelt bij de inschakelijking van 

(externe) arbodienstverlening en re-integratie. 

2 Maatregelen bij ziekteverzuim 

De werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad een verzuim- en herstelprotocol 

vast. Dit protocol zal door de werkgever aan alle medewerkers worden verstrekt, of 

opgenomen worden in de informatie op het intranet. In het protocol wordt tenminste 

bepaald: 

a  wanneer de werknemer zich in geval van arbeidsongeschiktheid, ook tijdens  

 vakantie, uiterlijk bij de werkgever dient ziek te melden; 

b op welke wijze en in welke gevallen de werkgever contact onderhoudt met de zieke 

werknemer;   

c aan welke voorschriften de werknemer zich bij arbeidsongeschiktheid dient te houden; 

d welke controle- en re-integratieactiviteiten de werkgever uitvoert en de wijze waarop 

het verzuimdossier van zieke werknemers wordt bijgehouden. 

3 Maatregelen inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers 

De werkgever stelt in overleg en met instemming van de OR de maatregelen vast inzake 

de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Deze maatregelen omvatten 

tenminste de volgende onderdelen: 

a Bij arbeidsongeschiktheid zal de werkgever in overleg met de werknemer een re-

integratieplan opstellen, en zorg dragen voor de re-integratie van de (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikte werknemer binnen de eigen organisatie of bij een andere 

werkgever. 
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b Bij herplaatsing van een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden, tijdens de 

uitoefening van zijn functie, en voor wie bij herplaatsing her-, om-, of bijscholing 

noodzakelijk is, wordt 100% tegemoetkoming in de studiekosten verstrekt. Geen 

kosten worden vergoed indien en voor zover de werknemer hiervoor een uitkering kan 

krijgen krachtens de een wettelijke regeling. De werknemer is verplicht medewerking 

te verlenen aan het verkrijgen van uitkeringen, subsidies en vergoedingen krachtens 

de wet REA of een andere subsidiemogelijkheid. 

c De werknemer die niet direct kan worden herplaatst zal een re-integratietraject worden 

aangeboden dat kan bestaan uit: 

1 (persoonlijke) coaching van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer; 

2 een sterkte/zwakte-analyse, een beroepskeuzetest en een sollicitatietraining; 

3 De werkgever draagt de kosten van dit re-integratietraject.  

4 De werknemer van wie is vastgesteld dat er bij de eigen of een andere 

werkgever geen passende arbeid aanwezig is kan bij het UWV een Budget 

Individuele re-integratie overeenkomst (IRO) aanvragen. 

4 Cijfers ziekteverzuim 

Werkgever presenteert aan en bespreekt met de vakverenigingen gedurende de looptijd 

van de CAO de cijfers van het ziekteverzuim en de instroom in de WAO/WIA.  

 

23 Arbeidsongeschiktheid 

Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 

2004.  

 

Dit artikel is van toepassing op de werknemer die arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 

7:629 BW. Daarnaast is dit artikel van toepassing op de werknemer die valt onder de 

bepalingen van de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

(WIA). Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, gelden de bovenstaande wettelijke 

bepalingen. 

 

1 Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

Gedurende de eerste periode van 52 weken genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de 

werknemer 100% van zijn bruto-maandsalaris, met inachtneming van lid 9 van dit CAO-

artikel. 

2 Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 

Gedurende de tweede periode van 52 weken genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de 
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werknemer 70% van zijn bruto-maandsalaris, met inachtneming van lid 9 van deze CAO. 

Over de uren waarop de werknemer op advies van de bedrijfsarts en volgens zijn re-

integratieplan werkzaamheden verricht, ontvangt hij met ingang van de eerste dag van de 

werkhervatting, in aanvulling op het bepaalde in artikel 7:629 BW gedurende de tweede 

periode van 52 weken, 100% van het brutoloon tot een maximum van 100% van het 

bruto-maandsalaris. Onder werkzaamheden worden tevens verstaan het verrichten van 

werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis en het volgen van scholing.  

Een en ander is van kracht op de voor de werknemer geldende arbeidstijden.  

De werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt door een beroepsziekte zal de tweede 

periode van 52 weken 100% van het bruto-maandsalaris worden doorbetaald. 

3 Duurzaam en volledig arbeidsongeschikt 

De werknemer die naar het oordeel van UWV duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, 

ontvangt in aanvulling op het bepaalde in artikel 7:629 BW en zolang het dienstverband 

met de werkgever voortduurt, gedurende de 1e tot en met de 104e week 100% van het 

brutosalaris. 

4 Opbouw pensioen gedurende de eerste 104 weken ziekte 

De pensioenopbouw zal niet nadelig beïnvloed worden gedurende een periode van 104 

weken als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, voor zover volgens 

wettelijke en fiscale regelgeving en het pensioenreglement is toegestaan.  

5 Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werken 

Bij arbeidsongeschiktheid minder dan 35% ontvangt de medewerker gedurende de 

eerste zes maanden 100% van het brutoloon, behorend bij de eigen of vervangende 

functie. Daarna ontvangt de werknemer bij arbeidsongeschiktheid minder dan 35%, 100% 

van het brutoloon, behorend bij de eigen of vervangende functie, voor de uren waarop 

gewerkt wordt.  

Bij arbeidsongeschikt tussen de 35% en 80% spant de werkgever zich maximaal in om 

de resterende arbeidscapaciteit van de werknemer volledig te benutten, eventueel door 

herplaatsing binnen de eigen organisatie of bij een andere werkgever. De werkgever 

schakelt hierbij interne of externe expertise in die gespecialiseerd is in re-integratie van 

gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De werknemer ontvangt het brutoloon dat past bij de 

functie die hij verricht voor het aantal uren dat hij werkt. De arbeidsongeschiktheid is tot 1 

mei 2006 op zich geen reden voor beëindiging van het dienstverband. 

6 Het bruto-maandsalaris is het bruto-maandsalaris dat de werknemer zou hebben 

ontvangen indien deze arbeidsgeschikt zou zijn geweest. Onder bruto-maandsalaris 

wordt mede verstaan eventuele periodieke salarisverhoging en opbouw vakantiegeld 

gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 
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7 Onverminderd de verplichtingen die de werknemer heeft in het kader van zijn 

arbeidsongeschiktheid op grond van de sociale verzekeringswetgeving en het Burgerlijk 

Wetboek is de werknemer gehouden: 

a de werkgever terstond van de arbeidsongeschiktheid en zo mogelijk van de duur 

daarvan op de hoogte te stellen; 

b zo nodig geneeskundige hulp in te roepen; 

c na herstel de werkgever daarvan terstond in kennis te stellen en de werkzaamheden 

te hervatten. 

Werkgever kan in overleg met OR nadere uitvoeringsregelingen afspreken. 

8 Het bruto-maandsalaris wordt verminderd met: 

a de bruto-uitkering die door de werknemer wordt ontvangen wegens 

arbeidsongeschiktheid krachtens de betreffende sociale verzekeringswetgeving en/of 

werkloosheid als gevolg van arbeidsongeschiktheid, alsmede op grond van eventuele 

invaliditeits- en/of arbeidsongeschiktheidspensioenuitkering; 

b het bedrag aan bruto-inkomsten in of buiten het dienstverband door de werknemer 

genoten voor werkzaamheden die hij verricht gedurende de tijd dat hij, indien hij niet 

arbeidsongeschikt geweest was, de bedongen arbeid had  kunnen  verrichten. 

9 In geval de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen 

een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de 

werknemer de daartoe benodigde informatie verstrekken. 

 

 

24 Vergoeding reis- en verblijfkosten 

Vergoeding woon-werkverkeer 

 

1 Aan de werknemer wordt een tegemoetkoming verleend in de kosten, verbonden aan het 

een maal per dag heen en weer reizen tussen zijn woonplaats en de plaats van 

tewerkstelling. 

2 De vergoeding woon-werkverkeer is als volgt: 

a bij reizen per openbaar vervoer: de werkelijk gemaakte kosten; 

b bij reizen per eigen vervoer bij een enkele reisafstand van 10 kilometer of meer:  

€ 0,19 per kilometer. De vergoeding is gemaximeerd tot een enkele reisafstand van 25 

kilometer. Voor de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van het aantal 

aanwezigheidsdagen. Aanwezigheidsdagen zijn de dagen waarop de werknemer 

daadwerkelijk aanwezig is op de werklocatie en daartoe reist tussen de woonplaats en 

de plaats van tewerkstelling. 
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Voor zover niet fiscaal vrijgesteld, geldt de vergoeding als brutovergoeding. 

3 Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de bescheiden over te leggen, die 

nodig zijn voor de vaststelling van de vergoeding. 

4 Voor de toekenning van de in lid 2 bedoelde vergoeding is de woonplaats op het tijdstip 

van inwerkingtreding van deze regeling respectievelijk op het tijdstip van indiensttreding 

bepalend. Indien de reiskosten na verandering van woonplaats hoger zijn dan voordien 

wordt ten hoogste 25 km vergoed. 

5 Aan de werknemer, die in opdracht van de werkgever in het kader van zijn 

werkzaamheden onkosten moet maken voor reizen en/of verblijf elders, worden deze 

onkosten zulks ter beoordeling van de werkgever vergoed met inachtneming van de 

volgende richtlijnen: 

a de verblijfkosten: de werkelijk gemaakte kosten; 

b de reiskosten: de kosten van openbaar vervoer 2e klasse. 

6 Aan de werknemer die met toestemming van de werkgever voor de dagelijkse 

werkzaamheden gebruik maakt van zijn privé-auto worden deze onkosten vergoed op 

basis van een vergoeding van € 0,36 per kilometer. In deze vergoeding wordt een WA + 

cascoverzekering geacht te zijn begrepen inclusief eigen risico. Voor zover niet fiscaal 

vrijgesteld, geldt de vergoeding als bruto vergoeding.  

7 De werknemer aan wie een lease-auto ter beschikking is gesteld komt niet in aanmerking 

voor een vergoeding woon-werkverkeer of vergoeding reiskosten. In plaats daarvan zijn 

de bepalingen van de tussen werkgever en werknemer gesloten lease-overeenkomst van 

toepassing.  

8 In het geval de werkgever op grond van de voor de werknemers vastgestelde 

leaseregeling om bedrijfseconomische redenen wil bevorderen, dat de werknemer 

gebruik maakt van deze regeling, zal de leaseregeling voor de werknemer die 

overeenkomstig lid 6 gebruik maakt van zijn privé-auto niet eerder ingaan dan nadat de 

werknemer geen gebruik meer maakt van zijn privé-auto, dan wel deze door de 

werknemer wordt vervangen, tenzij tussen werkgever en werknemer hierover afwijkende 

afspraken worden gemaakt. 

9 Indien de werkgever het in het bedrijfsbelang nodig acht de werknemer tijdelijk in een 

andere standplaats/bedrijfsonderdeel van Arbo Unie te werk te stellen dan is de 

vergoeding voor de extra reistijd en reiskosten als volgt: 

a  De extra reistijd naar een andere standplaats als gevolg van de gewijzigde 

tewerkstelling zal worden gerekend tot de werktijd, voor zover deze extra reistijd 

enkele reis) uitgaat boven een half uur per dag. De berekening van de totale reistijd 

geschiedt onder normale (verkeers)omstandigheden tijdens het begin of eind van de 

werktijd. De vaststelling van de extra reistijd vindt eenmalig plaats op het moment van 
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de wijziging van de standplaats. In overleg met de werknemer kan tot afkoop worden 

overgegaan. 

b  De extra reiskosten die door de werknemer moeten worden gemaakt, zullen door de 

werkgever worden vergoed. De extra reiskosten worden geheel vergoed indien de 

werknemer per openbaar vervoer reist. Indien de werknemer gebruik maakt van een 

eigen auto bedraagt de vergoeding voor de extra reiskosten € 0,36 per kilometer. Voor 

zover niet fiscaal vrijgesteld, geldt de vergoeding als brutovergoeding. 

c In overleg met de werknemer kan op basis van het onder a. en b. gestelde tot een 

individueel passende oplossing worden gekomen. 

10 Indien de werkgever het in het bedrijfsbelang nodig acht de standplaats van de 

werknemer structureel te wijzigen in een andere standplaats als gevolg van een 

verhuizing van een kantoor, dan is de vergoeding voor de extra reistijd en reiskosten als 

volgt:  

a De extra reistijd naar een andere standplaats zal gedurende 24 maanden vanaf het 

moment van de wijziging van de standplaats worden gerekend tot de werktijd, voor 

zover deze extra reistijd meer bedraagt dan 30 minuten per enkele reis. Uitgangspunt 

is hierbij het gebruikelijke vervoermiddel van de werknemer. De reistijd wordt 

berekend volgens de routeplanner openbaar vervoer (www.9292ov.nl). Voor 

werknemers met de beschikking over een leaseauto of gebruik makend van eigen 

vervoer, wordt de reistijd berekend volgens de routeplanner van de ANWB, namelijk 

de snelste route (www.anwb.nl). De vaststelling van de extra reistijd vindt eenmalig 

plaats op het moment van de wijziging van de standplaats c.q. plaats van 

tewerkstelling. Indien de werknemer aantoont dat de totale reistijd onder normale 

(verkeers-) omstandigheden tijdens het begin en einde van de werktijd aanzienlijk 

langer is dan die volgens de routeplanner, wordt voor de berekening van de extra 

reistijd de werkelijke reistijd genomen, op basis van de gemiddelde reistijd. De 

gemiddelde reistijd is in dat geval de gemiddelde reistijd per dag, te meten over een 

periode van een (normale) werkweek van de werknemer. De werknemer zal de 

werkelijke reistijd tenminste aantonen door het bijhouden van de reistijden over 

genoemde periode. In overleg met de werknemer kan tot afkoop worden overgegaan.  

b De extra reiskosten die door de werknemer moeten worden gemaakt zullen door de 

werkgever gedurende 24 maanden vanaf het moment dat de standplaats is gewijzigd, 

worden vergoed. De extra reiskosten worden geheel vergoed indien de werknemer 

per openbaar vervoer reist. Indien de werknemer gebruik maakt van een eigen auto 

bedraagt de vergoeding voor de extra reiskosten € 0,36 per kilometer. Het deel van de 

uitbetaling dat fiscaal wordt belast, wordt niet gebruteerd. 

 



 

 

 

35/75 

24 juni 2011 

Collectieve arbeidsovereenkomst Arbo Unie 1 juli 2008 tot 1 juli 2011 

 

 

  

 

 

 

 

 

25 Vergoeding beroepsvereniging 

De werknemer, die lid is van een voor beoefenaren van zijn beroep dan wel voor zijn functie 

gevormde vereniging, komt in aanmerking voor vergoeding van de contributie van die 

vereniging. 

 

 

26 Vergoeding studiekosten 

1 Deze regeling heeft betrekking op studies, congressen en symposia waarbij het behalen 

aan een bepaald diploma of het verkrijgen van een getuigschrift of daarmee 

overeenkomende verklaring van belang moet worden geacht voor het vervullen van de 

functie waarin betrokkene werkzaam is of voor het vervullen van een andere functie, 

waarin hij aangesteld dan wel bevorderd zal worden. 

2 Een verzoek om tegemoetkoming in studiekosten moet vooraf schriftelijk en met redenen 

omkleed bij de werkgever worden ingediend. 

3 Als vereisten voor tegemoetkoming in studiekosten wordt gesteld, dat: 

a er redelijkerwijs verwacht kan worden dat de studie binnen de daarvoor gestelde tijd 

kan worden volbracht; 

b de studie leidt tot het behalen van een diploma of het verkrijgen van een getuigschrift 

of daarmee overeenkomende verklaring, waarvan de waarde door de werkgever wordt 

erkend, dan wel tot het voltooien van de cursus; 

c de betrokken werknemer tegelijkertijd niet meer dan 1 studie ter hand neemt of heeft 

genomen, tenzij de werkgever in een bijzonder geval anders beslist. 

4 Onder studiekosten wordt verstaan: 

a cursus-, les- of schoolgelden, inschrijfkosten en excursiekosten daaronder begrepen; 

b reiskosten en/of verblijfkosten, indien de lessen noodzakelijk buiten de woonplaats 

moeten worden gevolgd overeenkomstig de regeling voor reis- en verblijfkosten; 

c kosten voor deelname aan examens; 

d kosten voor de aanschaf van voorgeschreven boeken en studiemateriaal; 

e de kosten ten gevolge van de doorbetaling van het salaris gedurende de afwezigheid. 

5 a tegemoetkoming in de studiekosten, als bedoeld in lid 4 bedraagt minimaal 50%; 

b van de (studie)kosten ten behoeve van certificering van kerndeskundigen c.q. de in de 

Wet BIG genoemde deskundigen en de kosten van de registratie van de certificering, 

vergoedt de werkgever altijd 100% van de kosten. 
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6 Tegemoetkoming in de studiekosten en registratie geschiedt voor 100% wanneer de 

opleiding wordt gevolgd in opdracht van de werkgever, het volgen van de opleiding een 

onderdeel is van de functie of het gevolg is van herplaatsing wegens reorganisatie van de 

onderneming dan wel wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer, ontstaan tijdens 

de uitoefening van zijn functie. Geen kosten worden in het laatste geval vergoed, indien 

en  voor zover de werknemer aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering 

krachtens enige arbeidsongeschiktheidswet of aanspraak op derden. 

7 Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien reeds een beurs of andere 

ondersteuning in de studiekosten genoten dan wel aangevraagd kan worden, voor zover 

deze voldoende kostendekkend is. 

8 Eventueel over de tegemoetkoming verschuldigde belasting of premies ingevolge de 

Sociale Verzekeringswetten komen voor rekening van de werkgever. 

9 De lessen worden in het algemeen geacht buiten werktijd te worden gevolgd. Voor die 

lessen, die niet anders dan tijdens de werktijd worden gegeven, wordt aan de werknemer 

verlof met behoud van salaris gegeven, tenzij de voortgang van de werkzaamheden zich 

daartegen verzet, in welk geval de werkgever en de werknemer een andere regeling 

kunnen overeenkomen. 

10 De omvang van het dienstverband van werknemers, met wie bij het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst c.q. bij verandering van functie is overeengekomen, in afwijking 

van  het bepaalde in lid 9, dat zij als onderdeel van hun functie een opleiding volgen, 

wordt zodanig vastgesteld dat de tijd gedurende welke ten behoeve van die opleiding 

onderwijs wordt gevolgd en voor zover deze ligt tussen 7.00 en 19.00 uur daarin wordt 

begrepen. Voor werknemers met een deeltijddienstverband geldt deze bepaling naar rato. 

11 a Verlof met behoud van salaris wordt verleend voor de tijd van de scholing,  

 waaronder begrepen de eventueel af te leggen examens, voor zover de scholing valt  

 binnen de bedrijfstijd als bedoeld in art. 10 lid 2. 

b Voor werknemers met een deeltijd dienstverband wordt het gestelde onder sub a naar 

rato van de omvang van het dienstverband toegepast, voor zover de scholing 

plaatsvindt buiten de voor de werknemer geldende werktijd.  

12 De faciliteiten worden verleend voor een termijn die redelijkerwijs voor het volbrengen 

van  de studie als normaal moet worden beschouwd. 

13 Deze termijn kan op verzoek van betrokkene door de werkgever worden verlengd: 

a in geval van ziekte: met zodanige termijn als de werkgever redelijk voorkomt; 

b in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de werkgever. 

14 De werknemer verplicht zich: 
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a de studie naar vermogen te verrichten en zich na het verstrijken van de in lid 12 

bedoelde termijn aan het eerstvolgende voor zijn studie geldende examen te 

onderwerpen;  

b de werkgever, op diens verzoek, geregeld op de hoogte te houden van de voortgang 

van de studie;  

c het onderbreken, opschorten of afbreken van de studie onmiddellijk ter kennis van de 

werkgever te brengen. De werkgever is bevoegd in overleg met de werknemer 

inlichtingen bij het opleidend instituut in te winnen. 

15 De uitbetaling van de tegemoetkoming in de kosten, zoals omschreven in lid 4 geschiedt 

als regel na afloop van elk kalenderkwartaal nadat betrokkene de declaratie betreffende 

zijn uitgaven wegens studiekosten heeft ingediend onder overlegging van bewijsstukken. 

16 In bijzondere gevallen kan een voorschot worden toegekend. 

17 De werkgever kan de in lid 4 onder a en c genoemde kosten ook rechtstreeks aan het 

opleidingsinstituut voldoen. 

18 De studiekostenregeling en het studieverlof met alle daaraan verbonden faciliteiten 

komen te vervallen, wanneer de betrokkene wegens aan hem te verwijten 

omstandigheden onvoldoende vorderingen maakt en daardoor niet in staat kan worden 

geacht de studie in de normale tijd te volbrengen. 

19 Bij hoge uitzondering kan toepassing van de regeling worden opgeschort, doch dan zal 

na hervatting voor het totaal van de tegemoetkoming geen hoger bedrag mogen gelden 

dan het bedrag dat zou zijn toegekend, indien normale voortgang zou hebben 

plaatsgevonden overeenkomstig de in lid 12 vermelde termijnen.  

20 De betrokken werknemer is gehouden de in de leden 4 en 5 genoten geldelijke 

tegemoetkoming, behoudens de in lid 4e genoemde kosten in onderstaande gevallen 

terug te betalen: 

a het gehele bedrag: 

i. indien de werknemer zich niet houdt aan de hem gestelde verplichtingen zoals 

in lid 14 is vermeld of ingeval van tekortkomingen zoals bedoeld in lid 18 

waardoor de studiekostenvergoeding komt te vervallen; 

ii. indien de werknemer de studie waarvoor een tegemoetkoming ontvangt 

beëindigt voor het verstrijken van het in lid 12 bedoelde studietijdvak, zonder 

dat die studie heeft geleid tot diplomering c.q. afronding en zonder dat naar het 

oordeel van de werkgever daarvoor een aannemelijke reden bestaat; 

iii. indien de studie zonder aannemelijke reden is gestaakt of opgeschort; 

iv. indien de werknemer voor het einde van de studie ontslag wordt verleend, 

hetzij op zijn eigen verzoek, hetzij op grond van een dringende reden als 
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bedoeld in artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek en anders dan met 

onmiddellijk ingaand (flex)pensioen. 

b een gedeelte van het bedrag na het voltooien van de studie: 

i. indien de werknemer ontslag wordt verleend, hetzij op zijn eigen verzoek, 

hetzij op grond van een dringende reden als bedoeld in artikel 678 van het 

Burgerlijk Wetboek en anders dan het onmiddellijk ingaand (flex)pensioen. Het 

in dit lid genoemde gedeelte van het bedrag aan studiekosten wordt zodanig 

vastgesteld, dat voor iedere maand dat het dienstverband na het voltooien van 

de studie korter duurt dan de in lid 12 genoemde duur van de studie met een 

minimum van 24 maanden, een evenredig deel dient te worden terugbetaald. 

21 In bijzondere gevallen kan de werkgever, al dan niet op verzoek van betrokkene en al 

dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van de ingevolge het 

voorgaande artikel op hem rustende verplichting tot terugbetaling. 

22 Voorgeschreven boeken en studiemateriaal zijn eigendom van de werkgever, indien de 

kosten ter zake aanschaf van bedoeld studiemateriaal door de werkgever voor 100% zijn 

vergoed. De werknemer is verplicht bij uitdiensttreding de voorgeschreven boeken en het 

studiemateriaal binnen een periode van ten hoogste een maand bij de werkgever in te 

leveren. 

23 a In afwijking van dit artikel kan de werkgever een regeling studiekosten en studieverlof 

 opstellen.  

 Vaststelling en wijziging van die regeling behoeft de instemming van de 

 ondernemingsraad. 

b In deze regeling zal tenminste aandacht worden besteed aan: 

i. de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen en in welke mate; 

ii. de tijd waarvoor studieverlof wordt verleend en in welke mate; 

iii. de terugbetaling van reeds verstrekte vergoedingen. 

c De werkgever kan in overleg met de OR voor studies met een langere duur, dat wil 

zeggen studies met een doorlooptijd van 1 jaar en langer, compensatie-uren, met een 

maximum van 43,2 uren per jaar, aan te merken als opleidingsuren. 

d De uitvoering van deze regeling zal plaatsvinden in overleg met de OR op basis van 

een jaarlijks door de werkgever vast te stellen budget, alsmede een opleidingsplan. 

24 Met de regeling als bedoeld in het vorige lid kan niet worden afgeweken van lid 6 van dit 

artikel. 
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27 Vergoeding verhuiskosten 

1 Aan de werknemer die bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dan wel tijdens het 

dienstverband door de werkgever verplicht wordt zich te vestigen in een door deze 

aangewezen woongebied, wordt een verhuiskostenvergoeding toegekend 

overeenkomstig onderstaande bepalingen. 

2 De tegemoetkoming in de verhuiskosten bestaat uit: 

a Vergoeding van de kosten van inboedeltransport, inclusief de kosten van in- en 

uitpakken, mits deze werkzaamheden door een door de werkgever aan te wijzen 

transportmaatschappij worden verricht. 

b Vergoeding van de overige, direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten (zgn. 

herinrichtingskosten).  Deze vergoeding is bepaald op 12% van het jaarsalaris zoals 

dat geldt op de eerste dag van de betalingsperiode volgend op de verhuizing, 

respectievelijk de indiensttreding. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 5.455,00.  

De vergoeding geschiedt bruto voor netto voor zover fiscaal mogelijk. 

c Vergoeding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten bij 

huurwoningen dan wel rentelast bij koopwoningen van de oude woning tot een 

maximum van 2 maanden, indien tegelijkertijd reeds de huur dan wel de rentelast voor 

de nieuwe woning moet worden betaald. 

3 De verhuiskostenvergoeding wordt niet toegekend indien en voor zover de werknemer 

aanspraak heeft op een andere regeling voor de tegemoetkoming in de verhuiskosten. 

4 Indien de echtgeno(o)t(e) of partner van de werknemer gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig 

met de werknemer aanspraak kan doen gelden bij dezelfde werkgever op de vergoeding 

als bepaald in lid 1, wordt de vergoeding slechts aan één belanghebbende uitgekeerd, 

waarbij voor de berekening het hoogste salaris in aanmerking wordt genomen. 

5 Aan de werknemer die verplicht is zich te vestigen in een door de werkgever aangewezen 

woongebied en die ondanks redelijke aantoonbare pogingen niet onmiddellijk slaagt in 

het vinden van een hem passende woonruimte worden: 

 gedurende 1 jaar de kosten van het dagelijks heen en weer reizen tussen zijn 

woning en het werk vergoed op basis van openbaar vervoer; 

 wanneer de belangen van de onderneming het dagelijks heen en weer reizen 

niet toelaten, de pensionkosten in de gemeente van vestiging van de 

werkgever alsmede een maal per week de reiskosten naar de oude woning 

vergoed. Een en ander in overleg met de werkgever. 

6 Verleende tegemoetkomingen dienen te worden terugbetaald indien de 

arbeidsovereenkomst binnen 2 jaar na de verhuizing door werknemer wordt beëindigd. 
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Op het terug te betalen bedrag zal 1/24ste deel in mindering worden gebracht voor elke 

volle maand dat het dienstverband na de verhuizing heeft voortgeduurd. 

7 De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen 

voor werknemer ten aanzien van de vergoeding verhuiskosten. Deze regeling treedt dan 

in de plaats van het bepaalde in dit artikel. Indien geen overeenstemming is bereikt blijft 

het bepaalde van dit artikel van toepassing. 

 

 

28 Jubileum uitkering 

1 Ter gelegenheid van een 25- en 40-jarig dienstjubileum in dienst van Arbo Unie en 

rechtsvoorgangers ontvangt de werknemer een gratificatie. Bij een dienstverband van: 

 25 jaar: 1 maandsalaris; 

 40 jaar: 1 maandsalaris. 

2 De uitkering geschiedt bruto voor netto voor zover niet in strijd met de geldende fiscale 

wetgeving. 

 

 

29 Zorgverzekeringswet 

Arbo Unie biedt de werknemer een collectief arrangement inzake de zorgverzekering. 

De inhoud bevat de volgende elementen: 

a Korting op de premie voor de basisverzekering: werknemers en hun gezinsleden 

ontvangen een zo hoog mogelijke korting op de basisverzekering. WAO-ers, WIA-

ers, VUT-ers en (pre)gepensioneerden kunnen deelnemen aan het collectief 

arrangement maar ontvangen minder korting omdat Arbo Unie voor hen geen 

premie afdraagt; 

b Korting op de premies voor de aanvullende verzekeringen; 

c Non-selecte acceptatie:  

 voor werknemers en hun gezinsleden geldt het principe van non-selecte 

acceptatie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen indien 

men zich aanmeldt per 1 januari van een jaar. Hiervan uitgezonderd zijn de 

jaardekkingen van de tandartsverzekering die hoger zijn dan € 350,- per 

verzekerde per jaar tenzij de verzekerde al een soortgelijke dekking heeft;  

 

Werknemers waarmee het dienstverband door de werkgever wordt beëindigd kunnen indien 

en zolang zij geen andere werkgever hebben of voor zichzelf zijn begonnen, in de vorm van 
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een eigen onderneming c.q. als zelfstandige zonder personeel, nog gedurende maximaal 12 

maanden deelnemen aan de collectieve zorgverzekering die Arbo Unie voor zijn werknemer  

heeft gesloten. De betreffende ex-werknemer ontvangt dan zelf de nota en krijgt een 

aangepaste korting.  

 

Bovenstaande laat onverlet dat iedere werknemer de keus kan maken zich te verzekeren bij 

een andere zorgverzekeraar dan waarmee een collectief arrangement is gesloten.  

 

 

30 Overlijdensuitkering 

1 In geval van overlijden van de werknemer, wordt door de werkgever aan: 

a de echtgeno(o)t(e), van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leeft en bij 

afwezigheid van deze aan; 

b diens minderjarige kinderen voor wie kinderbijslag wordt ontvangen en bij afwezigheid 

van deze aan; 

c diens meerderjarige kinderen en bij afwezigheid daarvan aan; 

d de partner, een uitkering verstrekt op basis van diens laatstgenoten salaris over de 

periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na 

die waarin het overlijden plaatsvond. 

e Indien de werknemer schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan wie de werkgever anders 

dan volgens het gestelde in sub a tot en met d de overlijdensuitkering dient uit te 

keren, zal de werkgever deze aanwijzing navolgen. 

2 De in het eerste lid bedoelde uitkering wordt in de maand volgend op die waarin het 

overlijden plaatsvindt, belasting- en premievrij uitbetaald voor zover niet in strijd met de 

geldende fiscale wetgeving. 

3 Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als hierboven genoemd, kan de 

werkgever de uitkering of een gedeelte daarvan doen toekomen aan de persoon of 

personen, die daarvoor naar zijn oordeel op grond van billijkheid in aanmerking 

komt/komen. 

4 De overlijdensuitkering als bedoeld in lid 1 wordt verminderd met het bedrag der uitkering 

ter zake van overlijden krachtens de Ziektewet of de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering c.q. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.  
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31 Pensioen 

De volledige pensioenpremie inzake PFZW, ABP en andere pensioenregelingen, zoals deze 

bij overgenomen organisaties gebruikelijk waren en door de werkgever zijn overgenomen, 

komen voor 50% voor rekening van werkgever en voor 50% voor rekening van werknemer 

met inbegrip van toekomstige premiestijgingen. Partijen streven naar deelname door alle 

daarvoor in aanmerking komende werknemers aan 1 pensioenregeling. 

 

32 Geschillenregeling 

1 Ingeval van geschillen tussen werkgever en werknemer over de toepassing van: 

 het beoordelingssysteem; 

 de functiewaarderingsystematiek; 

 de CAO en de uitvoering van de CAO; 

 het protocol overgangsrecht (bijlage VIII) en de uitvoering daarvan kan de 

werkgever of de betrokken werknemer zich wenden tot de geschillen-

commissie met het verzoek om een uitspraak te doen of een  zwaarwegend 

advies te geven. Voor de nadere uitwerking wordt verwezen naar bijlagen III 

en IV. 

2 Indien de werknemer zich tot de Commissie wendt met het verzoek om een 

zwaarwegend advies of een uitspraak dient deze vooraf een bedrag van € 90,00 te 

voldoen, alvorens het verzoek in behandeling kan worden genomen. Indien de 

werknemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld zal het genoemde bedrag 

worden geretourneerd. 

 

 

33 Bijdrage vakvereniging 

Tussen partijen is een bijdrage door de werkgever aan de vakverenigingen overeengekomen 

per werknemer. Deze bijdrage wordt in december van ieder jaar overgemaakt. 

 

 

34 Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden 

1 De werkgever geeft uitvoering aan het in dit artikel vermelde meerkeuzesysteem 

arbeidsvoorwaarden. 

2 Het meerkeuze systeem treedt in werking per 1 januari 2003, tenzij het centrale salaris en 

administratiesysteem per 1 januari 2003 niet voldoende operationeel is. In dat geval zal in 



 

 

 

43/75 

24 juni 2011 

Collectieve arbeidsovereenkomst Arbo Unie 1 juli 2008 tot 1 juli 2011 

 

 

  

 

 

 

 

overleg tussen CAO partijen een nadere datum worden vastgesteld. Bij de implementatie 

van de regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen bronnen en doelen, waarbij de 

doelen kunnen worden aangewend per 1 april 2003 en de bronnen per volgende data: 

 

  1 Bovenwettelijke vakantiedagen   per 1 januari 2003 

  2  Extra vakantie-uren    per 1 januari 2003 

  3  Overwerkuren en meeruren  per 1 januari 2004 

  4  Compensatie uren   per 1 januari 2003 

  5  Salaris boven wettelijk mi.loon  per 1 januari 2003 

  6  Vakantie-uitkering   per 1 januari 2004 

  7  Toelagen op salaris    per 1 januari 2004 

  8  Gratificaties     per 1 januari 2004 

  9  Eindejaarsuitkering   per 1 januari 2003 

  10  Geldelijke beloning overwerk  per 1 januari 2004 

 

Voor de variant “tijd en geld voor verlofsparen” zal de werkgever vóór 1 januari 2003 een 

nadere uitvoeringsregeling vaststellen. 

Met betrekking tot de „uurwaarde‟ en voorwaarden voor wat betreft „langdurig verlof‟ in de 

variant “geld voor aanspraken” zal een nadere uitwerking plaatsvinden. 

 

3 De werknemer kan de in dit artikel genoemde bronnen inwisselen tegen de in dit artikel 

genoemde doelen. Onderscheid wordt gemaakt naar drie varianten.  

Deze varianten worden uitgewerkt in lid 4 van dit artikel. 

4 De werknemer heeft de volgende keuzemodaliteiten ten aanzien van het inwisselen van 

bronnen voor doelen: 

 

Sub a Variant Tijd voor aanspraken 

 

 Bronnen Opmerkingen Doelen 

1 Bovenwettelijke vakantie-uren maximaal 28.8 Langdurig verlof 

Fietsplan 2 extra vakantie-uren ex art. 18   

3 Overwerkuren ex art.14 maximaal 208 uren max 10% 

4 Meeruren ex art. 10 

Compensatie-uren ex art 14  

maximaal 208 uren max 10% 

maximaal 208 uren max 10% 

 

In deze variant wordt de waarde van een uurloon gesteld op 100% van het actuele uurloon 

op het moment van inwisseling. 
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De medewerker kan uit de tijdsbronnen op fulltime basis tot een maximumsaldo van 236.8 

uren per jaar sparen. Opname geschiedt in overleg met de werkgever. 

 

 

Sub b Variant Tijd en Geld voor verlofsparen 

 Bronnen Opmerkingen Doelen 

1 Bovenwettelijke vakantie-

uren 

maximaal 28.8 uren Uitbetaalde uren op 

spaarrekening 

2 Meeruren ex art. 10 maximaal 208 uren 

 

In deze variant wordt de waarde van een uurloon gesteld op 100% van het actuele uurloon 

op het moment van inwisseling. 

De medewerker kan uit zijn tijds- en geldbronnen jaarlijks maximaal 10% van zijn 

jaarinkomen sparen voor een  verlofspaarrekening in de zin van de wet IB. Het spaarbedrag 

wordt door de medewerker via de salarisadministratie van Arbo Unie gestort op een 

individuele spaarrekening van de medewerker bij een externe financiële instelling, die de 

verlofspaarregeling uitvoert. De medewerker beslist over de besteding van zijn spaartegoed 

met dien verstande dat slechts twee doelen mogelijk zijn. 

 Verlof voor een periode van maximaal een jaar (niet voorafgaande aan pensioen of  

 Flexpensioen PFZW/FPU-ABP of 

 Storting voor extra pensioen bij PFZW of ABP. 

 
 

Sub c Variant Geld voor aanspraken 

 Bronnen Opmerkingen Doelen 

1 Salaris boven wettelijk 

minimumloon 

Binnen de fiscale grenzen Fietsplan 

Extra pensioen 

Langdurig verlof 

Contributie 

vakvereniging 

2 Vakantie-uitkering ex art. 17 

3 Toelagen op salaris ex art. 

12, 14, 15, 16 

4 Gratificaties 

5 Eindejaarsuitkering ex art.13A 

6 Geldelijke beloning overwerk 

conform artikel 14 lid 4b 

 

3 In deze variant wordt de waarde van een uurloon gesteld op 110% van het actuele 

uurloon op het moment van inwisseling. Gedurende de looptijd van deze CAO zal de 
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werkgever de kosten van de in voering en de baten ten aanzien van de werkgeverslasten 

evalueren. Aan de hand van deze evaluatie zal in de volgende CAO dit percentage 

opnieuw worden besproken. 

4 De medewerker kan uit zijn geldbronnen binnen de fiscale grenzen inkomen bestemmen 

voor fietsenplan, extra pensioen en/of langdurig verlof. 

5 Wenst de werknemer gebruik te maken van het bepaalde in lid 3 en 4 dan dient de 

werknemer uiterlijk voor 1 september van ieder kalenderjaar aan de werkgever kenbaar 

te maken welke bronnen in het volgende kalenderjaar ingewisseld moeten worden tegen 

welke doelen. 

6 De keuze die de werknemer maakt, geldt –tenzij schriftelijk anders wordt 

overeengekomen en voor zover niet in strijd met het bij of krachtens wet bepaalde – voor 

de duur van een kalenderjaar. Gedurende deze periode kan de keuze noch  door de 

werknemer noch door de werkgever worden gewijzigd. Een keuze voor extra 

pensioensparen kan voor meerdere jaren worden gemaakt. Bij langdurige volledige of 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid mag de medewerker in overleg met zijn 

leidinggevende gemaakte keuzes herzien. Bij de beëindiging van het dienstverband 

worden spaarsaldi tegen de dan geldende waarde uitgekeerd 

7 De werkgever is verplicht vooraf de werknemer te wijzen op de gevolgen van de door de 

werknemer te maken keuze(n). De werkgever doet dit aan de hand van de door de 

werkgever uitgebrachte brochure „Meerkeuzesysteem CAO Arbo Unie‟. 

 

 

35 Vitaliteitsbudget 

1 Vanaf 1 januari 2011 ontvangt de werknemer, met uitzondering van de werknemer die 

gebruik maakt van artikel 10 lid 7 sub a en b, een vitaliteitsbudget. In dit vitaliteitsbudget 

zijn de extra vakantie-uren zoals die voorheen in artikel 18 lid 2 c van de CAO stonden 

vermeld, inbegrepen.  

 

Voor de toekomst geldt voor werknemers het volgende vitaliteitsbudget:  

 werknemers tot 40 jaar een budget van  36 uur per jaar  

 vanaf 40 jaar    43.2 uur per jaar 

 45 jaar     50.4 uur per jaar 

 50 jaar     57.6 uur per jaar 

 55 jaar     64.8 uur per jaar 

 vanaf 60 jaar     72 uur per jaar 
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In verband met de financieel-economische omstandigheden geldt voor de groep 

werknemers tot 40 jaar dat zij vanaf 1 januari 2011 recht hebben op een 

vitaliteitsbudget van 18 uur per jaar en dat de tweede fase tot 36 uur nader wordt 

overeengekomen bij een volgende CAO. Voor de overige groepen geldt dat het hiervoor 

genoemde aantal uren met 18 wordt verminderd. Op het moment dat in een volgende 

CAO wordt overeengekomen dat de tweede fase intreedt, wordt aan alle groepen 

werknemers 18 uur toegevoegd.    

 

 Per 1 januari 2011 geldt derhalve het volgende vitaliteitsbudget: 

 werknemers tot 40 jaar een budget van 18 uur per jaar 

 vanaf 40 jaar    25.2 uur per jaar 

 45 jaar      32.4 uur per jaar 

 50 jaar      39.6 uur per jaar 

 55 jaar      46.8 uur per jaar 

 vanaf 60 jaar     54 uur per jaar 

 

  

De werknemer die parttime werkt en/of een gedeelte van het jaar in dienst is ontvangt het 

budget naar rato. Het budget wordt in die gevallen afgerond op hele uren ten gunste van de 

werknemer. 

 

Het vitaliteitsbudget kan naar keuze van de werknemer ingezet worden voor verlof of voor 

het volgen van persoonlijke opleidingen zoals cursussen voor het bevorderen van de eigen 

inzetbaarheid zoals loopbaanplanning, assertiviteit, balans werk-privé, werkdruk, 

timemanagement en pensioen in zicht. Het betreft dus niet de opleidingen als bedoeld in 

artikel 26 van de CAO.  

De werkgever biedt vanaf 1 juli 2011 aan werknemers extra faciliteiten als onder andere  

coaching, loopbaanadvies, loopbaantest en -scans, assessment, sollicitatietraining en 

stages.  

 

Indien de werknemer de uren uit het vitaliteitsbudget niet zelf jaarlijks inroostert in zijn 

jaarrooster, doet de werkgever dat voor de werknemer.   

 

2 Vanaf 1 januari 2012 krijgt de werknemer die 60 jaar of ouder is, de gelegenheid om 

naast het vitaliteitsbudget, met inlevering van 2,5% salaris, 1,8 uur per week minder te 

gaan werken en bij 63 jaar met inlevering van 5% salaris 3,6 uur per week minder te gaan 
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werken. De pensioengrondslag blijft in die gevallen gebaseerd op 100% dienstverband 

(conform de bestaande verdeelsleutel van de premie tussen werkgever en werknemer).  

Deze regeling geldt cumulatief op het vitaliteitsbudget zoals genoemd in lid 1. Deze 

regeling geldt niet voor de werknemer die gebruik maakt van artikel 10 lid 7 sub a en b.   

 

 

36 Tussentijdse wijzigingen 

Ingeval zich een dusdanige wijziging van algemeen-economische of algemeen-sociale aard 

in Nederland voordoet, dat één der partijen van oordeel is redelijkerwijs aan de bepalingen 

van deze overeenkomst waarop deze wijziging direct betrekking heeft, niet langer gebonden 

te kunnen worden geacht, zullen partijen gehouden zijn overleg over dit punt te plegen. Bij 

dit overleg zullen uitsluitend de bepalingen, waarop de genoemde wijziging direct betrekking 

heeft, mogen worden betrokken. 

 

 

37 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst  

1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 juli 2008 en 

eindigt 1 juli 2011. 

2 Indien geen der partijen uiterlijk een maand voor de datum waarop deze CAO eindigt, bij 

aangetekend schrijven aan de wederpartij te kennen geeft de overeenkomst te willen 

beëindigen of wijzigen, wordt de CAO geacht stilzwijgend telkens voor 1 jaar te zijn 

verlengd. 
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Aldus door partijen overeengekomen op 17 november 2010 en getekend op 29 september  

2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Arbo Unie BV te Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband te Utrecht 
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____________________________ 

ABVAKABO FNV te Zoetermeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

De CNV Dienstenbond te Hoofddorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

De Unie te Culemborg 
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Bijlage I  Functiegroepindeling 

Structuuroverzicht functiefamilies Arbo Unie 

 

Rubrieken    Functiefamilies  Groepen 

 

Management   00 Management   16-19 

 

Advisering   01 Allround Advisering  16-17 

 

 

Operationeel   02 Bedrijfsgezondheidszorg 13/15/16/17 

    03 Arbeids- en Organisatiekunde 11-15 

    04 Bedrijfsmaatschappelijk werk 9-13 

    05 Arbospecialismen  11-15 

    06 MKB-relatiebeheer  11-14 

 07 Bedrijfsverpleegkunde /  

 Arbo-advisering   9-13 

    08 EHBO / Bedrijfshulpverlening 8-10 

 

 

Ondersteuning Medisch    09 Medische Assistentie  5-11 

    10 Rapportage Verzuim  8/10/11 

 

  Administratief 11 Personeel en Organisatie 8-14 

    12 Secretarieel / 

     Management Assistentie 5-9 

    13A Administratie   4-16 

    13B Telefoon / Receptie  4-5 

    14 Informatica   7-16 

 

Algemeen    15 Algemene Dienst  2-10 

    16 Bibliotheek   9-12 
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Bijlage II Salarisschalen 

Salaristabel Arbo Unie per  

(inclusief een verhoging van 1%)  

 

Salarissen in euro‟s  
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Bijlage III Uitvoeringsregeling functiewaardering 

artikel 1 

Herindeling 

 

1 Aanleiding om de herindelingsprocedure te starten kunnen zijn: 

a Structurele wezenlijke verandering van de functie-inhoud. De functie van een 

werknemer is ingedeeld in één van de functiekarakteristiek conform het systeem cats 

doch is veranderd. Niet iedere verandering geeft aanleiding om tot herindeling van de 

functie over te gaan. Een herindelingsprocedure kan pas worden gestart wanneer 

redelijkerwijs verondersteld mag worden dat de functie wezenlijk en structureel 

veranderd is. Dit houdt in dat er op basis van de bestaande functiebeschrijving sprake 

moet zijn van een fundamentele wijziging van de functie-inhoud met als gevolg een 

andere functiekarakteristiek ten opzichte van hetgeen daar laatstelijk over is 

vastgelegd bij indeling of herindeling van de betreffende functie. Een wijziging van één 

of enkele taken in een functie hoeft derhalve nog geen aanleiding te zijn voor 

herindeling. Indien overeenstemming is bereikt over de gewijzigde taakinhoud, wordt 

bezien in hoeverre dat consequenties heeft voor de bestaande indeling. 

b Gewijzigd c.q. nieuw functiemateriaal. Het is mogelijk dat in de loop van de tijd het 

functiemateriaal zoals vastgelegd in het functieboek wordt aangevuld en/of gewijzigd. 

Indien partijen bij de cao overeenkomen om het functiemateriaal aan te passen zal de 

werkgever, voor de functies waarop die wijziging betrekking heeft, overwegen of een 

bestaande indeling nog juist is. Ook hier geldt dat niet altijd tot herindeling besloten 

behoeft te worden. Herindeling kan pas dan aan de orde zijn wanneer de functie-

inhoud niet langer overeenkomst met hetgeen in de functiebeschrijving is opgenomen. 

2 De werknemer dient een gemotiveerd verzoek in bij de werkgever om zijn functie 

opnieuw in te delen op grond van het feit dat er sprake is van een structurele wezenlijke 

verandering  van zijn functie. 

3 Binnen 30 dagen nadat het herindelingsverzoek is ingediend toetst de werkgever of het 

verzoek dient te worden ingewilligd dan wel dient te worden afgewezen. Indien het 

verzoek tot herindeling niet wordt ingewilligd, kan de werknemer zich wenden tot de 

geschillencommissie met het verzoek om een zwaarwegend advies. 

4 Indien het verzoek tot herindeling wordt ingewilligd, start de herindelingsprocedure, 

hetgeen betekent dat: 

a er een nieuwe functiebeschrijving wordt gemaakt; 

b na accordering van de nieuwe functiebeschrijving indeling plaatsvindt met behulp van 

het functieboek; 
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c nadat de geaccordeerde nieuwe functiebeschrijving aan de werkgever is voorgelegd 

de werkgever een functiebeschrijving zal vaststellen en deze voor advies zal 

voorleggen aan een functiewaardeerder. Na advisering van een functiewaardeerder 

deelt de werkgever met behulp van het functieboek de functie voorlopig in alsmede 

stelt hij de inschaling voorlopig vast. De werkgever deelt de werknemer de voorlopige 

indeling/inschaling gemotiveerd mede. 

5 Indien de werknemer akkoord gaat met de voorlopige herindeling/inschaling laat hij dit de 

werkgever weten door middel van het accorderen van de voorlopige 

herindeling/inschaling en deze binnen 14 dagen te retourneren naar de werkgever. Zo 

spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen ontvangt de werknemer een definitieve 

herindeling/inschaling. 

6 Indien de werknemer niet akkoord gaat met de nieuwe functiebeschrijving of de 

herindeling/inschaling, dient hij binnen 30 dagen na ontvangst gemotiveerd een 

bezwaarschrift bij de werkgever in te dienen. Waarna de bezwarenprocedure start 

conform artikel 2 van deze bijlage. 

 

 

artikel 2 

Indeling nieuwe functies 

 

1 Binnen een onderneming kunnen nieuwe functies gecreëerd worden. Aangezien nieuwe 

functies aan sterke verandering onderhevig kunnen zijn zal een voorlopige 

functiebeschrijving worden opgesteld. Vervolgens vindt indeling plaats met behulp van 

het functieboek. 

2 Na 1 jaar wordt een definitieve beschrijving vastgesteld conform het bepaalde in artikel 1. 

De bezwarenprocedure van artikel 2 is overeenkomstig van toepassing. 

3 De effectuering van de definitieve inschaling heeft geen terugwerkende kracht tenzij 

uitdrukkelijk anders tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. Indien op 

verzoek van de werknemer tot herindeling wordt overgegaan, worden de effecten geacht 

te zijn ingegaan op de datum dat het herindelingverzoek is gedaan. 
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Bijlage IV Reglement geschillencommissie 

artikel 1 

Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a CAO: de CAO voor Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten. 

b Commissie: de Geschillencommissie. 

c Werkgevers: partij enerzijds. 

d Vakverenigingen: partijen anderzijds. 

e Beoordelingssysteem: het personeelsbeoordelingssysteem zoals vastgelegd in bijlage 

V van deze CAO. 

f Functiewaarderingsmethode: het CATS-functiewaarderingssysteem zoals partijen dit 

zijn overeengekomen en welke is vastgelegd in het bij de CAO behorende functieboek. 

 

artikel 2 

Samenstelling 

1 a De Commissie bestaat uit drie leden. 

b Een van de leden wordt aangewezen door de werkgevers en één van de leden wordt 

aangewezen door de vakverenigingen. 

c De twee leden genoemd onder b kiezen samen één onafhankelijk voorzitter. 

2 Het secretariaat berust bij Arbo Unie. 

3 De benoemingen geschieden voor een periode van maximaal twee jaar. Herbenoeming 

is mogelijk. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

 

artikel 3 

Doel 

De Commissie, als genoemd in artikel 32 van de CAO, heeft tot doel een uitspraak te doen 

bij geschillen tussen de individuele werkgever en werknemer over de toepassing van het 

personeelsbeoordelingssysteem, over de toepassing en/of uitvoering van de CAO, over de 

toepassing en/of uitvoering van het protocol overgangsrecht in bijlage VIII alsmede een 

zwaarwegend advies uit te brengen inzake geschillen voortvloeiend uit de toepassing van de 

functiewaarderingsmethode. Interpretatie van de CAO is voorbehouden aan partijen. 

 

artikel 4 

Bevoegdheden en werkwijze 

1 De Commissie vergadert zo dikwijls als dit nodig is. De Commissie vergadert voltallig. 
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2 a Indien een geschil ter beslissing is voorgelegd met betrekking tot de  

 personeelsbeoordelingssysteem dan wel de toepassing en/of uitvoering van de CAO  

 en/of van het protocol overgangsrecht (bijlage VIII), stelt de Commissie de individuele  

 werkgever en werknemer(s) betrokken bij het geschil in de gelegenheid hun  

 standpunten schriftelijk uiteen te zetten. 

b De Commissie kan bepalen dat betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld hun 

standpunten nader toe te lichten. Zij kan daartoe betrokkenen verzoeken in de 

 vergadering te verschijnen. 

c Met betrekking tot de geschillen voortvloeiend uit de toepassing van het 

personeelsbeoordelingssysteem toetst de Commissie marginaal. 

3 Indien er een geschil dan wel een bezwaarschrift wordt voorgelegd aan de Commissie 

voortvloeiend uit de toepassing van het functiewaarderingssysteem brengt de Commissie 

een zwaarwegend advies uit. De Commissie nodigt de individuele werkgever en 

werknemer(s) uit hun bezwaren mondeling in elkaars aanwezigheid toe te lichten. Van 

mondelinge behandeling kan slechts worden afgezien indien zowel werkgever als 

werknemer(s) schriftelijk te kennen geven daarvan af te zien. De betrokkenen kunnen 

zich  laten bijstaan door deskundigen. De Commissie wordt door de werkgever via het 

secretariaat voorzien van alle relevante informatie betrekking hebbend op het 

geschil/bezwaarschrift.  

De Commissie kan ook andere personen/ deskundigen uitnodigen indien de meerderheid 

van de Commissie dit wenselijk acht. Binnen 30 dagen nadat de Commissie het 

bezwaarschrift en de daarbij behorende relevante stukken heeft ontvangen brengt de 

Commissie een zwaarwegend advies uit aan betrokkenen. Als de Commissie dit nodig 

acht, kan de termijn voor het uitbrengen van genoemd advies met 30 dagen worden 

verlengd. 

4 De Commissie streeft naar een unanieme uitspraak dan wel unaniem zwaarwegend 

advies. Indien unanimiteit niet kan worden bereikt is voor het doen van een uitspraak of 

het  geven van een zwaarwegend advies een meerderheid van stemmen vereist. 

5 De beslissing van de Commissie wordt schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd en aan 

zowel betrokken werkgever en werknemer als aan partijen bij de CAO meegedeeld indien 

het een beslissing betreft die voortvloeit uit een geschil over de toepassing van de CAO. 

In alle andere situaties worden alleen betrokkenen geïnformeerd. 

6 Partijen stellen een vacatiebedrag vast voor de leden van de commissie. 

7 Voor zover daarin in dit reglement niet is voorzien bepaalt de Commissie zelf haar 

werkwijze. 
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Bijlage V Functioneringsgesprek / beoordeling  
(komt te vervallen per 1-1-2011) 

1 a In het kader van de begeleiding van werknemers in hun functie houdt de werkgever 

tenminste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek. 

b In het functioneringsgesprek tussen leidinggevende en werknemer wordt aandacht 

geschonken aan het functioneren van de werknemer op basis van de in de 

functieomschrijving vastgelegde taken. In dit gesprek komen de wederzijdse 

verwachtingen aan de orde en worden eventueel eerder gemaakte afspraken getoetst. 

Op grond van de resultaten van die toetsing worden eventueel nieuwe afspraken 

gemaakt voor een komende periode. De afspraken kunnen zowel de werknemer als 

diens leidinggevende betreffen. 

c Voor het functioneren zijn de kennis, de competenties en de inzetbaarheid van 

werknemers van belang, als ook om deze te vergroten en op peil te houden. 

Met ingang van 1 januari 2004 maken van het functioneringsgesprek afspraken over 

de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker deel uit. Deze afspraken worden 

vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). De ontwikkelafspraken zijn 

individueel en omvatten afspraken over bijvoorbeeld opleiding en training, coaching, 

sterkte/zwakte analyse, werkplekoriëntatie en loopbaanontwikkeling. 

d Het functioneringsgesprek heeft geen rechtspositionele gevolgen. 

e Het functioneringsgesprek wordt schriftelijk vastgelegd. Hiertoe wordt het formulier 

gebruikt, waarvan een model aan de CAO is toegevoegd, tenzij een ander formulier 

met instemming van de ondernemingsraad wordt gebruikt. 

 

Beoordeling 

 

2 Dit beoordelingssysteem dient ter beoordeling van de prestaties van werknemers en van 

de mate waarin zij voldoen aan de volgens de functie-omschrijving vastgelegde taken. 

3 Toepassing van dit systeem leidt tot arbeidsvoorwaardelijke gevolgen, zoals onder 

andere bedoeld in artikel 12 van de CAO. 

4 De werknemer wordt eenzijdig door zijn direct leidinggevende beoordeeld. De 

beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria (voor zover van 

toepassing): 

 kennis; 

 zelfstandigheid; 

 leiding geven / coördineren; 

 contacten; 
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 uitdrukkingsvaardigheid; 

 werkresultaten; 

 inventiviteit. 

5 Beoordelaar vormt zijn oordeel desgewenst aan de hand van schriftelijke informatie van 

informanten. De schriftelijke beoordeling wordt voorlopig vastgesteld waarna de 

beoordelaar een beoordelingsgesprek met de betreffende werknemer heeft. Op grond 

van dit gesprek wordt de beoordeling vastgelegd. 

6 De beoordelaar stelt per criterium vast of de desbetreffende werknemer: 

a uitging boven hetgeen verwacht mag worden gezien de functieomschrijving en het 

beoordelingsgesprek; 

b voldeed aan hetgeen verwacht mag worden gezien functieomschrijving en 

beoordelingsgesprek; 

c voldeed niet aan hetgeen verwacht mag worden gezien de functieomschrijving en 

beoordelingsgesprek. 

7 De beoordelaar stelt op grond van zijn bevindingen een eindoordeel vast.  

Het eindoordeel is afhankelijk van het gewicht dat in de desbetreffende functie wordt 

toegekend aan de van toepassing zijnde criteria. 

8 De beoordelaar drukt zijn eindoordeel uit in de volgende termen met de daaraan 

verbonden (arbeidsvoorwaardelijke) consequenties: 

a Het functioneren van de werknemer wordt beoordeeld als onvoldoende. Hem wordt 

geen periodiek toegekend. Na 6 maanden vindt een nieuwe beoordeling plaats. Indien 

het functioneren van de werknemer bij deze tweede beoordeling niet tenminste als 

voldoende wordt beoordeeld wordt hem geen periodiek toegekend. 

b Het functioneren van de werknemer wordt op de voor zijn functie relevante criteria 

verwegend als niet voldoende beoordeeld. Hem wordt geen periodiek toegekend.  

Na 6 maanden vindt een nieuwe beoordeling plaats. Indien het functioneren van de 

werknemer bij deze tweede beoordeling niet tenminste als voldoende wordt 

beoordeeld wordt hem geen periodiek toegekend. 

c Het functioneren van de werknemer wordt als voldoende beoordeeld. Hem wordt 

 één periodiek toegekend. 

d Het functioneren van de werknemer wordt beoordeeld als in ruime mate voldoende. 

Hem wordt één periodiek toegekend. 

e Het functioneren van de werknemer wordt als uitstekend beoordeeld. Hem kunnen 

twee periodieken worden toegekend. 

9 De schriftelijke beoordeling van de beoordelaar wordt ter vaststelling voorgelegd aan de 

directie. Indien de directie afwijkt van het eindoordeel van de beoordelaar, moet dit 

schriftelijk gemotiveerd en na overleg met de betrokken beoordelaar en werknemer 
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gebeuren. De definitieve beoordeling door de directie leidt tot de onder lid 8 vermelde 

consequenties. 

10 Het beoordelingsgesprek wordt schriftelijk vastgelegd. Hiertoe wordt het formulier 

gebruikt, waarvan een model aan de CAO is toegevoegd, tenzij een ander formulier met 

instemming van de ondernemingsraad wordt gebruikt. 

  

 
Bijlage VI  Modelformulier functioneringsgesprek Arbo Unie 
(komt te vervallen per 1-1-2011).  

 

 Algemene gegevens 

 

 Naam medewerker: 

 

 Functie:        Sedert: 

 

 Naam leidinggevende: 

 

 Functie:        Sedert: 

 

 Datum beoordelingsgesprek:  Vorige gesprek:  Volgende gesprek: 

 

 Functie-inhoud 

 
Stemt de functiebeschrijving 
zoals separaat aan dit formulier 
is toegevoegd, overeen met de 
huidige functie-inhoud? Zo nee, 
op welke onderdelen zijn 
veranderingen opgetreden? 

 
Is de verwachting dat er in de  
komende periode wijzigingen 
zullen optreden in de functie- 
inhoud? Zo ja, welke? 
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Functie-uitoefening 

 
Hoe zijn de werkzaamheden in 
de afgelopen periode vervuld; 
sterke en zwakke punten; 
realisatie van eventueel in het 
vorige gesprek gemaakte 
afspraken; kort verslag van het 
functioneringsgesprek. 

 

 Toekomstverwachtingen en wensen 

 
Moet aan bepaalde voorwaar- 
den worden voldaan  om de  
groeimogelijkheden te 
realiseren (bijvoorbeeld 
delegatie, versterking 
ondersteuning, vormings- of 
scholingscursussen, uitbreiding 
takenpakket)? 

 
Welke concrete afspraken zijn 
 er voor de komende periode 
gemaakt? 

 
   Datum 
 

 Handtekening medewerker 

 

 

 

 

 Handtekening leidinggevende 
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Bijlage VII Modelformulier beoordeling Arbo Unie  
(komt te vervallen per 1-1-2011).  

Algemene gegevens 

 

 

 Naam medewerker: 

 

 Functie:         Sedert: 

 

 Huidige salarisniveau:      ingedeeld in groep: 

 

 Direct leidinggevende: 

 

 Datum beoordelingsgesprek:   Informant: 

 

 

Beoordeling 

 Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de volgende kwalificaties: 

 a prestaties werknemer gaan uit boven hetgeen verwacht mag worden gezien   

 de functie-omschrijving en het beoordelingsgesprek; 

b werknemer voldoet aan hetgeen verwacht mag worden gezien de functie-

omschrijving en het beoordelingsgesprek; 

c werknemer voldoet niet aan het hetgeen verwacht mag worden gezien de 

functie-omschrijving en het beoordelingsgesprek; 

De functiebeschrijving die voor de te beoordelen werknemer van toepassing is wordt aan dit 

formulier toegevoegd. 

Criteria 

 (voor zover van toepassing) A (boven verwachting) B (voldoet) C (voldoet niet) 

 Kennis 

 

 Zelfstandigheid 

 
 Leidinggeven/coördineren 
 

 Contacten 
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 Uitdrukkingsvaardigheid 

 

 Werkresultaten 

 

 Inventiviteit 

 

Conclusie 
Op grond van het beoordelingsgesprek, de informatie van informant (indien van toepassing) 

en de beoordeling aan de hand van genoemde criteria, stelt de beoordelaar zijn eindoordeel 

vast. Het eindoordeel is afhankelijk van het gewicht dat in de desbetreffende functie wordt 

toegekend aan de van toepassing zijnde criteria. Het eindoordeel leidt automatisch tot de 

genoemde (arbeidsvoorwaardelijke) consequenties:* 

a Het functioneren van de werknemer is onvoldoende. Hem wordt geen periodiek 

toegekend. Na 6 maanden vindt een nieuwe beoordeling  plaats. Indien het 

functioneren van de werknemer bij deze tweede beoordeling niet tenminste voldoende 

is, wordt hem geen periodiek toegekend. 

b Het functioneren van de werknemer wordt op de voor zijn functie relevante criteria 

overwegend als niet voldoende beoordeeld. Hem wordt geen periodiek toegekend. Na 

6 maanden vindt een nieuwe beoordeling plaats. 

c Het functioneren van de werknemer is voldoende. Hem wordt één  periodiek 

toegekend. 

d Het functioneren van de werknemer is in ruime mate voldoende. Hem wordt één 

periodiek toegekend. 

e Het functioneren van de werknemer is uitstekend. Hem kunnen twee periodieken 

worden toegekend.  

 * s.v.p. aankruisen wat van toepassing is. 

 

 Datum 

 Werknemer 

 

 

 Beoordelaar 

 

 Akkoord directie 
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Bijlage VIII Protocol overgangsrecht 

1 Bij toepassing van deze CAO wordt uitgegaan van hetgeen in deze CAO is vastgelegd, 

tenzij in de desbetreffende artikelen of op grond van deze overgangsregeling afwijking is 

toegestaan. De invoering van deze CAO gaat gepaard met een beperkt aantal 

mogelijkheden tot afwijking, teneinde reeds bestaande rechten te respecteren. 

 

Salaris 

2 a Inschaling in de nieuwe salaristabel vindt plaats op 1 januari 1996. Alvorens over te 

 gaan tot inschaling worden de werkelijke salarissen van voor 1 januari 1996  

 verhoogd met terugwerkende kracht tot 1 juni 1995 onder aftrek van in 1995  

 toegekende collectieve structurele salarisverhogingen (individuele   

 salarisaanpassingen blijven intact). Een eenmalige uitkering gedaan in 1995 wordt 

 verrekend met de (eenmalige) nabetaling van de salarisverhoging over de  

 periode 1 juni 1995 tot 1 januari 1996. Deze verrekening vindt plaats in de eerste 

 maand(en) van 1996. 

b Het verhoogde salaris wordt vervolgens ingedeeld in de salaristabel gedateerd 1 

januari 1996. Het nieuwe salaris wordt bepaald door in te schalen in het naast hogere 

bedrag van de van toepassing zijnde salarisschaal. 

c Voor zover inschaling als in sub b vermeld niet mogelijk is, wordt aan de werknemer 

van wie het huidige salaris hoger is dan het voor hem geldende  

 schaalsalaris een persoonlijke toeslag toegekend. De persoonlijke toeslag is gelijk 

 aan het verschil tussen  het huidige salaris en het maximum schaalsalaris van  

 de nieuwe schaal. 

d Indien het huidige salaris van de werknemer niet het maximum salaris is van de voor 

de werknemer geldende schaalsalaris en dit hoger ligt (of komt te liggen) dan het 

nieuwe schaalmaximum, dan wordt de werknemer bij het hoger worden van het 

schaalsalaris (oud) een navenant hogere persoonlijke toeslag toegekend. 

 

Extra vakantie 

3 Werknemers die op grond van een collectieve regeling voor invoering van deze CAO 

extra vakantie met behoud van salaris ontvangen in verband met leeftijd behouden deze 

extra vakantie voor zover zij inmiddels 50 jaar of ouder zijn. Als peildatum wordt 

aangehouden 1 januari 1996. 
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Vakantie/adv 

4 Voor zover in de situatie voor 1 januari 1996 vakantierechten en adv-rechten meer dan 

36 dagen bedragen, dan wel adv-rechten zijn afgekocht, wordt door de werkgever in 

overleg met de werknemer(s) in redelijkheid een overgangsregeling getroffen. 

Eindejaarsuitkeringen, voor zover gerelateerd aan arbeidsduur of vakantierechten, 

worden bij deze regeling betrokken. 

 

Eindejaarsuitkering 

5 Indien een structurele eindejaarsuitkering niet wordt betrokken bij de in het vorige lid 

genoemde regeling zal deze in het maandsalaris pro rato worden verwerkt. Indien 

noodzakelijk zal de regeling ten aanzien van de persoonlijk toeslag als vermeld in lid 2 

sub  c en d worden toegepast. 

 

Individuele rechten 

6 Werknemers die aanspraak kunnen maken op individuele rechten niet voortvloeiende uit 

een eerdere rechtspositieregeling of in deze CAO geregeld, behouden deze aanspraak. 

 

Geschillen 

7 Voor zover invoering en/of toepassing van deze CAO of van dit protocol overgangsrecht 

tot grote onrechtvaardigheden bij individuele werknemers of werkgevers leidt, kunnen 

deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie als omschreven in Bijlage IV van 

de CAO. De Geschillencommissie neemt een bindend besluit. 

 

Bijlage IX Protocol afkoop restant eindejaarsuitkering 2005 
en 2006 

Als afkoop van het restant eindejaarsuitkering 2005 van 1% en 2006 van 1,9% ontvangt de 

werknemer die op 1 december 2010 in dienst is, in de maand december 2010 een 

eenmalige uitkering van 0,75% van het door de werknemer verdiende jaarsalaris over 2010 

en in de maand december 2011 eveneens een eenmalige uitkering van 0,75% van het door 

de werknemer verdiende jaarsalaris over 2011. 

 

Bijlage X Protocol flexibele aanvangs- en eindtijden 

De werkgever stimuleert de mogelijkheden gebruik te maken van flexibele aanvangs- en 

eindtijden. Daarbij dienen de wensen van de werknemer in het verlengde te liggen van de 
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bedrijfsmatige mogelijkheden. De mogelijkheden en belemmeringen voor het invoeren van 

een regeling thuiswerken worden voor 1 juli 2011 onderzocht.  

 

Bijlage XI Protocol werkdruk 

Partijen zijn van mening dat voorkoming van te hoge werkdruk extra aandacht verdient. In 

het overleg tussen bestuurder en OR zal periodiek aandacht dienen te zijn voor de 

werkdruksituatie in de onderneming en zo nodig concrete maatregelen worden afgesproken 

om te komen tot verbetering. 

 

 

Bijlage XII Protocol vergoeding beroepsvereniging 

Gedurende de looptijd van deze CAO zal werkgever in kaart brengen welke vergoedingen er 

worden uitbetaald in het kader van artikel 25 “vergoeding beroepsvereniging”. Op basis van 

deze onderzoeksgegevens zullen partijen nader bezien of aanpassing van de regeling 

“vergoeding beroepsvereniging” gewenst is. 

 

Bijlage XIII Professioneel Statuut 

Partijen voeren nader overleg over de inhoud van een professioneel statuut voor 

bedrijfsartsen. Vaststelling en invoering hiervan zijn voorzien voor 1 juli 2004. Daarna 

worden statuten voor andere groepen van professionals op- en vastgesteld. 
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Bijlage XIV Model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

De partijen bij deze overeenkomst zijn: 

 

Arbo Unie BV, gevestigd te Daltonlaan 500 te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar directeur, hierna te noemen „de werkgever‟, 

 

En 

……………………………….(naam werknemer) 

wonende te: …..………………………………………(adres, postcode en woonplaats  

      werknemer) 

geboren op: ………… (geboortedatum) te: ……………………..(geboorteplaats) 

nationaliteit: ………………. 

Hierna te noemen „de werknemer‟. 

 

De werkgever en de werknemer verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan 

onder de volgende voorwaarden: 

 

1 Indiensttreding 

De werknemer treedt met ingang van ……..(datum) voor onbepaalde tijd bij de werkgever 

in dienst met dien verstande dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval eindigt zonder 

dat opzegging is vereist bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de 

werknemer. 

 

2 Functie en arbeidsplaats 

De werknemer krijgt de functie van ……………………………………….(naam functie). De 

werknemer zal de werkzaamheden verrichten ten behoeve van het 

bedrijfsonderdeel ……………… De standplaats van de werknemer 

is ………………………………..(plaats van waaruit de arbeid wordt verricht). 

 

3 Proeftijd 

De eerste twee maanden van het dienstverband, van …….. tot …….., gelden als proeftijd, 

waarin beide partijen bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. 

 

4 Opzegging 

De werkgever zowel als de werknemer zijn bevoegd deze arbeidsovereenkomst 
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schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. De 

opzegtermijn voor de werkgever en de werknemer behelst een termijn van .. maanden 

(aantal maanden vermelden). 

 

5 Arbeidsduur en werktijden 

De arbeidsduur bedraagt voor de werknemer met een volledig dienstverband 36 uur per 

week. De werknemer is .. (=..% of = ..fte) uur voor de werkgever werkzaam. De in de 

onderneming van kracht zijnde werktijdenregeling is van toepassing. 

 

6 Salaris 

De werknemer wordt ingedeeld in salarisgroep .., functiejaar.. conform de CAO voor Arbo 

Unie, zijnde € ….,.. bruto per maand bij een fulltime aanstelling. 

 

7 Vakantierechten 

De werknemer heeft recht op 173 verlofuren per kalenderjaar bij een fulltime aanstelling. 

Bij een aanstelling van .. uur per week (aantal uren per week vermelden) heeft de 

werknemer recht op … verlofuren per kalenderjaar. 

 

8 Vakantietoeslag 

De werknemer heeft recht op de vakantietoeslag conform de CAO voor Arbo Unie. 

 

9 Pensioenfonds 

De werknemer wordt door de werkgever aangemeld bij het Pensioenfonds voor Zorg en 

Welzijn. 

 

10  (Relatiebeding: optioneel) 

Het is de werknemer verboden om gedurende een jaar na beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst direct of indirect werkzaamheden te verrichten, behulpzaam te zijn 

of betrokken te zijn bij werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers van de 

onderneming, binnen de regio waarin de werknemer is aangesteld, tenzij de relatie 

tussen de opdrachtgever en de onderneming ten minste twee jaar verbroken is geweest. 

In het geval de werknemer op tijdelijke basis te werk wordt gesteld in een andere regio is 

deze bepaling niet van toepassing ten aanzien van opdrachtgevers van de onderneming 

binnen deze andere regio met uitzondering van opdrachtgevers waarvoor de werknemer 

werkt. De werknemer is door enkele overtreding of niet-nakoming van het bovenstaande 

van rechtswege in gebreke. 
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11 Eigendomsrechten 

Het is de werknemer niet toegestaan om eigendommen van de werkgever of zaken die 

hem vanwege zijn functie ter beschikking zijn gesteld, aan te wenden voor eigen 

doeleinden. 

 

12 (Boete: optioneel) 

Bij overtreding van het in (de) artikel(en) … (opsomming van de artikelen waarop het 

boetebeding van toepassing is) bepaalde verbeurt de werknemer, in afwijking van het in 

artikel 7:650 lid 3, 4 en 5 BW bepaalde, aan de werkgever een onmiddellijk opeisbare 

boete van € .….. per overtreding(boetebedrag per overtreding), vermeerderd met € … 

voor iedere dag (boetebedrag per dag) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het 

recht van de werkgever om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te 

vorderen. 

 

Het boetebedrag per overtreding bedraagt € 25.000 vermeerderd met € 500 per dag en is 

van toepassing op directie en management zijnde lid van de hoofddirectie, van de 

regiodirectie, van het teammanagement (klantenteammanager, projectteammanager) en 

(concern)stafmanager/-directeur. 

Het boetebedrag per overtreding bedraagt € 10.000 vermeerderd met € 250 per dag en is 

van toepassing op de front office medewerkers zijnde medewerkers die contacten 

onderhouden met c.q. direct werkzaam zijn voor klanten, zoals bedrijfsarts, 

verzuimconsulent, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werkende, arbeidsdeskundige, 

arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbo-adviseur, arbeid- & organisatiedeskundige, 

overige managers die direct contact onderhouden met de klant zoals projectmanagers, 

business developmentmanager en branchemanager. 

 

14 (Lease-auto: optioneel) 

De werkgever zal aan de werknemer voor de uitoefening van zijn functie een, naar het 

oordeel van de werkgever passende, lease-auto ter beschikking stellen. De wederzijdse 

rechten en verplichtingen ten aanzien van de lease-auto zijn vastgelegd in een lease 

overeenkomst en de leaseregeling van de werkgever. De werknemer verklaart van deze 

regeling kennis te hebben genomen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan. Deze 

regeling is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Bij functiewijziging en/of 

veranderende omstandigheden zal de werkgever opnieuw beoordelen of de werknemer 

conform de leaseregeling in aanmerking komt voor een lease-auto. 
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15 (Verstrekken laptop, mobiele telefoon etc.: optioneel) 

De werkgever zal aan de werknemer voor de uitoefening van zijn functie, naar het 

oordeel van de werkgever, een laptop, mobiele telefoon, ….etc. ter beschikking stellen. 

De wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de laptop, mobiele telefoon, … 

etc. zijn vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. Bij functiewijziging en/of 

veranderende omstandigheden zal de werkgever opnieuw beoordelen of de werknemer 

in aanmerking komt voor een laptop, mobiele telefoon, ….etc. 

 

16 CAO 

Op deze overeenkomst is de CAO voor Arbo Unie van toepassing. 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud. 

 

Namens de werkgever,     

 

………………………………    …………………………….. 

(Naam van lid hoofddirectie/regiodirecteur/staf-  (Naam werknemer) 

manager die namens de werkgever ondertekent)  

 

Plaats: ……………………………    Plaats: ………………………… 

Datum: …………………………...    Datum: …………………………… 

Handtekening (namens werkgever)   Handtekening (werknemer) 

 

…………………………………….    …………………………………….

Bijlage XV Model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

De partijen bij deze overeenkomst zijn: 

 

Arbo Unie BV, 

gevestigd Daltonlaan 500 te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, 

hierna te noemen „de werkgever‟, 
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En 

 

.……………………… (naam werknemer), 

wonende te: …………………………. …. ..… (adres, postcode en woonplaats werknemer  

      vermelden) 

geboren op: …….. (geboortedatum vermelden) te: ……………. 

nationaliteit: ………………. (nationaliteit vermelden) 

hierna te noemen „de werknemer‟. 

 

De werkgever en de werknemer verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan 

onder de volgende voorwaarden: 

 

1 Indiensttreding 

De werknemer treedt met ingang van …….. (datum) in dienst bij de werkgever op grond 

van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst wordt 

aangegaan voor de duur van …. (looptijd contract vermelden) maanden en eindigt 

daarom van rechtswege op …….. (datum laatste contractdag noemen). Opzegging is niet 

vereist. 

 

2 Functie en arbeidsplaats 

De werknemer krijgt de functie van …………(naam functie). De werknemer zal de 

werkzaamheden verrichten ten behoeve van het bedrijfsonderdeel………. De standplaats 

van de werknemer is ………………………. (plaats van waaruit de arbeid wordt verricht). 

 

3 Proeftijd 

De eerste twee maanden van het dienstverband, van …….. tot …….. gelden als proeftijd, 

waarin beide partijen bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. 

 

4 Tussentijdse opzegging 

De werkgever zowel als de werknemer zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds 

schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn voor de 

werkgever en de werknemer behelst een termijn van ……. maanden (aantal maanden 

vermelden). 
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5 Arbeidsduur en werktijden 

De arbeidsduur bedraagt voor de werknemer met een volledig dienstverband 36 uur per 

week. De werknemer is .. (= ..% of .. fte) uur voor de werkgever werkzaam. De in de 

onderneming van kracht zijnde werktijdenregeling is van toepassing. 

 

6 Salaris 

De werknemer wordt ingedeeld in salarisgroep .., functiejaar .., zijnde € ….,.. bruto per 

maand bij een fulltime aanstelling. 

 

7 Vakantierechten 

De werknemer heeft recht op 173 verlofuren per kalenderjaar bij een fulltime aanstelling. 

Bij een aanstelling van .. uur per week (aantal uren per week vermelden) heeft de 

werknemer recht op … verlofuren per kalenderjaar. 

 

8 Vakantietoeslag 

De werknemer heeft recht op de vakantietoeslag conform de CAO voor Arbo Unie. 

 

9 Pensioenfonds 

De werknemer wordt door de werkgever aangemeld bij het Pensioenfonds voor Zorg en 

Welzijn. 

 

10 (Relatiebeding: optioneel) 

Het is de werknemer verboden gedurende een jaar na beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst direct of indirect werkzaamheden te verrichten, behulpzaam te zijn 

of betrokken te zijn bij werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers van de 

onderneming, binnen de regio waarin de werknemer is aangesteld, tenzij de relatie 

tussen de opdrachtgever en de onderneming ten minste twee jaar verbroken is geweest. 

In het geval de werknemer op tijdelijke basis te werk wordt gesteld in een andere regio is 

deze bepaling niet van toepassing ten aanzien van opdrachtgevers van de onderneming 

binnen deze andere regio met uitzondering van de opdrachtgevers waarvoor de 

werknemer werkt. De werknemer is door enkele overtreding of niet-nakoming van het 

bovenstaande van rechtswege in gebreke. 

 

11 Eigendomsrechten 

Het is de werknemer niet toegestaan om eigendommen van de werkgever of zaken die 

hem vanwege zijn functie ter beschikking zijn gesteld, aan te wenden voor eigen 
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doeleinden. 

 

12 (Boete: optioneel) 

Bij overtreding van het in (de) artikel(en) …..(opsomming van de artikelen waarop het 

boetebeding van toepassing is) bepaalde verbeurt de werknemer, in afwijking van artikel 

7:650 lid 3, 4 en 5 BW bepaalde, aan de werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van 

€ …… (boetebedrag per overtreding) per overtreding, vermeerderd met € … 

(boetebedrag per dag) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het 

recht van de werkgever om in plaats van de boete volledige schadevergoeding te 

vorderen. 

Het boetebedrag per overtreding bedraagt € 25.000 vermeerderd met € 500 per dag en is 

van toepassing op directie en management zijnde lid van de hoofddirectie, van de 

regiodirectie, van het teammanagement (klantenteammanager, projectteammanager) en 

(concern)stafmanager/-directeur. Het boetebedrag per overtreding bedraagt € 10.000 

vermeerderd met € 250 per dag en is van toepassing op de front office medewerkers 

zijnde medewerkers die contacten onderhouden met c.q. direct werkzaam zijn voor 

klanten, zoals bedrijfsarts, verzuimconsulent, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk 

werkende, arbeidsdeskundige, arbeidshygiënist, veiligheidskundige, arbo adviseur, 

arbeid-&organisatiedeskundige, overige managers die direct contact onderhouden met 

de klant zoals projectmanager, business developmentmanager, branchemanager. 

 

13 (Lease-auto: optioneel) 

De werkgever zal aan de werknemer voor de uitoefening van zijn functie een, naar het 

oordeel van de werkgever passende, lease-auto ter beschikking stellen. De wederzijdse 

rechten en verplichtingen ten aanzien van de lease-auto zijn vastgelegd in een lease 

overeenkomst en de leaseregeling van de werkgever. De werknemer verklaart van deze 

regeling kennis te hebben genomen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan. Deze 

regeling is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd. Bij functiewijziging en/of 

veranderende omstandigheden zal de werkgever opnieuw beoordelen of de werknemer 

conform de leaseregeling in aanmerking komt voor een lease-auto. 

 

14 (Verstrekking laptop, mobiele telefoon etc.: optioneel) 

De werkgever zal aan de werknemer voor de uitoefening van zijn functie, naar het 

oordeel van de werkgever, een laptop, mobiele telefoon, ..etc. ter beschikking stellen. De 

wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de laptop, mobiele telefoon, …etc. 

zijn vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. Bij functiewijziging en/of veranderende 
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omstandigheden zal de werkgever opnieuw beoordelen of de werknemer in aanmerking 

komt voor een laptop, mobiele telefoon, …etc. 

 

15 CAO 

Op deze overeenkomst is de CAO voor Arbo Unie van toepassing. 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud. 

 

Namens de werkgever, 

 

……………………………………………………… ………………………………………………… 

(Naam van lid hoofddirectie/regiodirecteur/staf-  (Naam werknemer) 

manager die namens de werkgever ondertekent)   

 

Plaats: ……………………………………………..  Plaats: ……………………………… 

Datum: …………………………………………….  Datum: ……………………………… 

 

Handtekening (namens werkgever):   Handtekening (werknemer): 

 

 

 

……………………………………………………..    ……………………………………………….. 
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Bijlage XVI Protocol behandeling geschillen door de 
geschillencommissie CAO Arbo Unie BV  

(vastgesteld in de vergadering van 26 september 2002) 

 

a Geschil ingediend door de werknemer inzake toepassing van de CAO Arbo Unie BV  

 

1 Een werknemer dient een geschil in bij de werkgever, ter attentie van de manager P&O 

van de Arbo Unie B.V. 

2 De werkgever stuurt het geschil onverwijld aan de ambtelijk secretaris van de 

Geschillencommissie CAO Arbo Unie. 

3 De ambtelijk secretaris bevestigt de ontvangst van het geschil aan de werknemer met  het 

verzoek de € 90,00 ex artikel 32, lid 2 te storten op rekening nummer 65.57.20.715 t.n.v. 

Arbo Unie Nederland onder vermelding van “Geschil inzake ……”, alvorens de commissie 

het geschil in behandeling kan nemen.   

4 De ambtelijk secretaris informeert de werkgever, de betrokken directeur die het besluit 

ten aanzien van de werknemer genomen heeft, over het voorgelegde geschil. 

5 De ambtelijk secretaris controleert bij de administratie van de Arbo Unie de ontvangst van 

bovengenoemd bedrag. 

6 De ambtelijk secretaris bevestigt aan de werknemer de ontvangst van bovengenoemd 

bedrag en verzoekt hem zijn standpunten schriftelijk aan de commissie ter kennis te 

brengen en te voorzien van onderliggende bewijsstukken e.a. conform artikel 4, lid 2, sub 

a van het reglement geschillencommissie van de CAO Arbo Unie. 

7 De ambtelijk secretaris verzendt de stukken van de werknemer aan de werkgever, de 

betrokken directeur die het besluit ten aanzien van de werknemer heeft genomen, met 

het verzoek daarop te reageren en zijn standpunten schriftelijk aan de commissie ter 

kennis te brengen en de gronden waarop hij de beslissing heeft genomen aan te geven 

en dit te voorzien van onderliggende stukken, e.a. conform artikel 4, lid 2, sub a van het 

reglement geschillencommissie van de CAO Arbo Unie. 

8 Indien blijkt dat de stukken onvoldoende duidelijk zijn voor de leden van de 

geschillencommissie verzoekt de ambtelijk secretaris de werknemer dan wel de 

werkgever alsnog om verduidelijking van de standpunten. 

9 De ambtelijk secretaris verzendt de stukken van de werknemer ter kennisneming aan de 

werkgever en de stukken van de werkgever aan de werknemer.  

10 De commissie beslist, op grond van artikel 4, lid 2, sub b van het reglement 

geschillencommissie van de CAO Arbo Unie betrokkenen bij het geschil hun standpunten 

al dan niet nader mondeling toe te lichten in een hoorzitting 
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11 Indien de commissie besluit tot een hoorzitting van partijen waarin zij hun standpunten 

nader kunnen toelichten nodigt de ambtelijk secretaris partijen uit in elkaars 

aanwezigheid gehoord te worden.   

12 De ambtelijk secretaris maakt een zakelijk verslag van de hoorzitting. 

13 Indien de leden van de commissie besluiten, op grond van de inhoud van de schriftelijke 

standpunten van partijen betrokken bij het geschil, geen hoorzitting te houden deelt de 

ambtelijk secretaris dit schriftelijk mee aan partijen. 

14 De ambtelijk secretaris maakt naar aanleiding van de overwegingen van de 

commissieleden een concept uitspraak van de Geschillencommissie CAO Arbo Unie.   

15 De leden van de commissie besluiten over de concept uitspraak. 

16 De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de uitspraak van de commissie schriftelijk 

ter kennis gebracht wordt aan partijen in het geschil en aan partijen betrokken bij de CAO 

Arbo Unie. 

 

b Geschil ingediend door de werkgever inzake toepassing van de CAO Arbo Unie BV  

 

1 De werkgever dient via de manager P&O een gemotiveerd verzoek in bij de 

geschillencommissie om uitspraak te doen over de toepassing van een in de CAO Arbo 

Unie omschreven artikel.  

2 De ambtelijk secretaris bevestigt aan de werkgever de ontvangst van het verzoek en 

vraagt zijn standpunten schriftelijk aan de commissie ter kennis te brengen en te voorzien 

van onderliggende bewijs stukken. 

3 De commissie beslist, op grond van artikel 4, lid 2, sub b van het reglement 

geschillencommissie van de CAO Arbo Unie of de werkgever wordt uitgenodigd het 

standpunt mondeling toe te lichten. 

4 Indien de commissie besluit tot een hoorzitting van de werkgever waarin hij zijn standpunt 

nader kan toelichten nodigt de ambtelijk secretaris de werkgever uit voor een hoorzitting.   

5 De ambtelijk secretaris maakt een zakelijk verslag van de hoorzitting. 

6 Indien de leden van de commissie besluiten, op grond van de inhoud van het schriftelijk 

standpunt van de werkgever hem niet te horen deelt de ambtelijk secretaris dit schriftelijk 

mee. 

7 De ambtelijk secretaris maakt naar aanleiding van de overwegingen van de 

commissieleden een concept uitspraak van de Geschillencommissie 

8 De leden van de commissie besluiten over de concept uitspraak. 
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9 De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de uitspraak van de commissie schriftelijk 

ter kennis gebracht wordt aan de werkgever en aan partijen betrokken bij de CAO Arbo 

Unie. 

 

Secretaris  de heer A.C. (Adri) Kuijten 

   Machteld van Meterenlaan 101 

   2628 LP Delft 

   tel/fax: 015  261 14 47  

   adri.kuijten@planet.nl  
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