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Preambule 
 
Bij kringloopbedrijven en werknemers is de overtuiging aanwezig dat het 
investeren in de ontwikkeling van een leercultuur belangrijk is. De eisen van de 
arbeidsmarkt veranderen tegenwoordig steeds vaker en sneller. Als gevolg daarvan 
is niemand ooit uitgeleerd en moeten mensen zich flexibel aan nieuwe 
omstandigheden kunnen aanpassen.  
De kringloopbedrijven willen medewerkers die om uiteenlopende redenen 
onvoldoende aan scholing zijn toegekomen, stimuleren om in zichzelf te 
investeren.  
 
Bij partijen bestaat de behoefte om de leercultuur in de branche naar een hoger 
niveau te tillen. Het instrument EVC is daarbij behulpzaam. De essentie van EVC 
is het erkennen dat leren niet alleen gebeurt via het reguliere onderwijs. Het EVC-
traject resulteert in certificering van eerder verworven competenties op MBO II-
niveau, zijnde startkwalificatie. 
 
Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan 
ontwikkelmogelijkheden/wensen van medewerkers, waarbij ook EVC als leerweg 
besproken wordt. Dit wordt vast gelegd in een persoonlijk ontwikkelplan. 
 
Om de mogelijkheden in kaart te brengen om werknemers startkwalificatie niveau 
2 te laten behalen, wordt een paritaire werkgroep aangesteld bestaande uit 2 
werknemers en 2 werkgeversvertegenwoordigers.  
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CAO voor Kringloopbedrijven 
 
Artikel 1  Definities 

a) Bedrijfsleiding: de persoon die de dagelijkse leiding heeft over de bedrijfsvestiging. Dit 
kan ook de directie zijn. 

b) Bedrijfsreglement: een document waarin wederzijdse afspraken tussen werknemer en 
werkgever per (lokaal) kringloopbedrijf zijn vastgelegd. 

c) Bestuur: de bestuurders van het kringloopbedrijf. 
d) Cao-partijen: de werkgeversorganisatie uit de kringloopbranche: de Branchevereniging 

Kringloopbedrijven Nederland (BKN) en de werknemersorganisatie: FNV Bondgenoten. 
e) Directie: de persoon/personen die onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur de 

eindverantwoordelijkheid heeft in de gehele organisatie. 
f) Kringloopbranche: de kringloopbedrijven zoals omschreven in artikel 3 - werkingssfeer. 
g) Werkgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming heeft die voldoet aan 

de in artikel 3 gegeven definitie van een kringloopbedrijf. 
h) Werknemer: iedere natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met de in het 

vorige lid bedoelde werkgever. 
 
 
Artikel 2  Looptijd 
Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van 01 juli 2009 tot en met 30 
juni 2011. 
 
 
Artikel 3  Werkingssfeer 

1. De cao is van toepassing op werknemers in dienst bij zelfstandige kringloopbedrijven.  
Kringloopbedrijven zijn bedrijven die zich bezighouden met: 

• inzameling van herbruikbaar grof huishoudelijk afval dat “om niet” wordt 
verkregen; 

• verkoop van om niet verkregen grof huishoudelijk afval, waarbij vermindering 
van negatieve effecten op het milieu wordt nagestreefd; 

• het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. 

2. De cao is niet van toepassing op kringloopbedrijven die onderdeel zijn van een WSW-
bedrijf, welzijnsinstelling of reinigingsdienst. 

 
 
Artikel 4  Openbreken 
Indien één van de cao-partijen de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, gedurende de afgesproken 
looptijd, dan kan een verzoek hiertoe aan de andere partij worden gericht. Indien partijen van 
mening verschillen dan wordt het geschil voorgelegd aan een Arbitragecommissie cao. De 
Arbitragecommissie cao doet een uitspraak conform het bepaalde in artikel 29 en 30 van deze 
cao. 
 
 
Artikel 5  Afwijking 
Afwijken van deze cao mag alleen in de voor de werknemer gunstige zin. 
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Artikel 6  Algemene verplichtingen 
1. Werkgever en werknemer verplichten zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of 

daarmee samenhangende verplichtingen te goeder trouw na te komen en te handhaven. 
2. Werkgever en werknemer verplichten zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of 

daarmee samenhangende verplichtingen te goeder trouw na te komen en te handhaven. 
Daaronder valt tevens een werkgeversbijdrage van 50% van het voor dat jaar geldende 
AWVN-norm. BKN draagt zorg voor jaarlijkse inning van de bijdrage bij haar leden en 
voor afdracht aan FNV Bondgenoten. De afdracht vindt plaats uiterlijk 1 juli van het 
betreffende kalenderjaar. 

 
 
Artikel 7  Bedrijfsreglement 

1. Iedere werkgever stelt een bedrijfsreglement op.  
In dit bedrijfsreglement zijn regelingen opgenomen die niet in de cao zijn vastgelegd 
en/óf regelingen die in positieve zin van deze cao dan wel van de individuele 
arbeidsovereenkomst afwijken. 
Dit reglement wordt opgemaakt in overleg met de werknemers, dan wel met een 
vertegenwoordiger van werknemers. Voor zover van toepassing vindt dit overleg plaats 
binnen het kader van de Wet op de Ondernemingsraden. 

2. Werknemer, of werknemersvertegenwoordiging, is verplicht binnen 14 dagen nadat dit 
hem daartoe door de werkgever is voorgelegd een aldus gezamenlijk overeengekomen 
bedrijfsreglement te tekenen. 

 
 
Artikel 8  Sociaal beleid 
De werkgever verstrekt in een sociaal jaarverslag, uiterlijk 6 maanden na afloop van het 
financieel boekjaar, de feitelijke gegevens waaruit het gevoerde algemene beleid ten aanzien van 
sociale (personeels)zaken blijkt. 
Tevens wordt door werkgever binnen voornoemde termijn een milieuverslag opgesteld. 
 
 
Artikel 9  Aanstelling en ontslag 

1. Aanstellen en ontslag van werknemers is de verantwoordelijkheid van het bestuur / de 
directie van het kringloopbedrijf. Er wordt bij aanstelling indien mogelijk, afhankelijk 
van situatie en vacature, geput uit eigen bestand van gesubsidieerde arbeidsplaatsen, 
gedetacheerden en vrijwilligers. 

2. Een arbeidsovereenkomst, in de zin van art. 7:610 van het Burgerlijk Wetboek, wordt 
schriftelijk aangegaan en gewijzigd voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
In de arbeidsovereenkomst is opgenomen:  

• werkgevers- en werknemersgegevens; 
• aanstellingsdatum; 
• functienaam, functieschaal en functiegroep; 
• de duur van de arbeidsovereenkomst; 
• eventuele proeftijd; 
• opzegtermijn; 
• werktijden; 
• aantal te werken uren; 
• loon; 
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• vakantiedagen; 
• verwijzing naar het bedrijfsreglement. 

3. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de 
overeengekomen duur dan wel  bij volbrenging van de overeengekomen taak. 
De arbeidsovereenkomst kan verlengd worden overeenkomstig het bepaalde in de wet of 
worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
Partijen kunnen de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen met 
inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 

4. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden 
conform artikel 7:667 van het Burgerlijk Wetboek. De arbeidsovereenkomst eindigt bij 
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar of bij overlijden van de werknemer. Doorwerken 
na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is mogelijk door middel van; 

  a. het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, welke 
ingaat op de dag dat de werknemer 65 jaar wordt; 

  b. het aanbieden van een nieuw arbeidscontract voor bepaalde tijd, welke op zijn 
vroegst drie maanden na het bereiken van de 65-jarige leeftijd ingaat. 

5. De werkgever heeft het recht om wegens zwaarwegende omstandigheden de werknemer 
voor een periode van maximaal twee weken te schorsen. Dat kan alleen via een 
schriftelijke en aangetekende mededeling aan werknemer, waarin de redenen voor de 
schorsing worden genoemd. 

 
 
Artikel 10  Arbeidsduur en werktijden 
A. Arbeidsduur 

1. De arbeidsduur bedraagt bij een fulltime dienstbetrekking 40 uur per week.  
2. Voor een werknemer met een volledige dienstbetrekking geldt een arbeidsduurverkorting 

(ADV) van 2 uur per week. 
3. De ADV voor deeltijdwerkers (parttimers) geldt naar evenredigheid. 
4. De invulling van de wijze waarop ADV kan worden opgenomen is vastgelegd in het 

bedrijfsreglement. 
 
B. Werktijden 

De reguliere werktijden zijn op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. 
 
C. Afwijking 

Het onder B gestelde geldt niet: 
1. Voor hen, die door de aard van het werk aan andere werktijdregelingen zijn gebonden; 
2. Voor zover de partiële leerplicht zich daartegen verzet; 
3. Indien, volgens de directie en voor zover noodzakelijk met instemming van de OR, het 

bedrijfsbelang (tijdelijke) werktijdverschuiving noodzakelijk maakt. 
 
 
Artikel 11  Beloning 
11.1 Loonstijging 
De feitelijke - en de schaallonen van de werknemers worden als volgt aangepast: 
• Per 01 januari 2010 worden de salarissen van loonschaal 2 t/m 8 van de cao structureel 
verhoogd met 0,9%.  
• Per 01 april 2011 worden de salarissen van loonschaal 2 t/m 8 van de cao structureel verhoogd 
met 1%. 
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• De fulltime werknemer die op 1 januari 2011 in dienst is van werkgever, ontvangt in die maand 
een éénmalige uitkering van € 150,- bruto. Parttime werknemers ontvangen dit bedrag naar rato 
van het aantal contracturen. 
 
Loonschaal 1, trede 1 t/m 10, stijgt overeenkomstig het Wettelijk Minimum Loon (WML). 
De loonschalen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
 
11.2.  Functiewaardering 
Het beloningssysteem is vormgegeven door middel van functiewaardering op basis van functie-
eisen en functie-inhoud. De functies worden beschreven en geclassificeerd. Een voorbeeld van 
functiebeschrijving, -waardering en beoordeling kan worden opgevraagd bij de BKN. 
 
Door de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden van BKN vindt vóór 1 juli 2009 een inventarisatie 
plaats van de gehanteerde functiebeschrijvingen en functiewaarderingssystemen binnen de 
branche. De bevindingen worden door de werkgroep teruggekoppeld door middel van een 
rapportage aan BKN en FNV Bondgenoten. In overleg met FNV Bondgenoten wordt een besluit 
genomen over welk functiewaarderingssysteem zal worden toegepast. 
 
 
11.3 Functionerings- en beoordelingsgesprek 
Jaarlijks vindt met iedere werknemer een functioneringsgesprek plaats. 
Aan de hand van een functiebeschrijving wordt een werknemer jaarlijks volgens een door het 
bedrijf op te stellen procedure op zijn functioneren beoordeeld. Onderdeel van de procedure is 
een geschillencommissie binnen het kringloopbedrijf, waarin OR of Medezeggenschapsorgaan 
inbreng heeft. 
De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de beoordeling. De werknemer kan bezwaar 
tegen de beoordeling aantekenen bij de bedrijfsleiding. Bij een goed resultaat van de 
functiebeoordeling krijgt de werknemer een periodieke verhoging, bij een onvoldoende of slecht 
resultaat krijgt de werknemer geen periodieke verhoging. Indien een werknemer niet door de 
werkgever wordt beoordeeld volgt automatisch een tredeverhoging. 
 
Afhankelijk van de afspraken omtrent het functiewaarderingssysteem en de functionaliteit van 
het loongebouw (art. 11.2), zal in aansluiting hierop door de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden 
van BKN worden onderzocht of er tot een uniform beoordelingssysteem voor de 
kringloopbranche gekomen kan worden, zodat er mogelijk meer differentiatie in de beloning kan 
plaatsvinden. 
 
 
11.4 Loongebouw 
Gedurende de looptijd van de cao zal er overleg plaatsvinden tussen cao-partijen omtrent de 
functionaliteit van het functiewaarderingsysteem en loongebouw. 
 
 
Artikel 12  Vergoedingen 
 
12.1. Reis- en verblijfskosten 
1. Reizen in opdracht van de werkgever worden geacht te geschieden op de goedkoopste 

en meest doelmatige wijze. Reizen per openbaar vervoer 2e klasse wordt vergoed voor 
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de werkelijk gemaakte kosten. Reizen met eigen vervoer wordt vergoed volgens het 
voor de loonbelasting vrijgestelde bedrag per kilometer. 

2.  Op verzoek van de werknemer zal de werkgever onbelast en binnen de fiscale grenzen 
een fiets aan de werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. 

3.  Wanneer aan een reis ook verblijfskosten zijn verbonden, worden de werkelijke kosten 
vergoed, met een maximum. De maximale vergoedingen zijn: lunch € 12,50 diner € 
20,- en een overnachting met ontbijt  € 45,- . 

4.  Indien de werknemer in opdracht van de werkgever ’s avonds meer dan 3 uur moet 
overwerken, worden verblijfs-/eetkosten vergoed voor de werkelijk gemaakte kosten, 
tot een maximum van € 10,- per dag. 

5.  Reis- en onkosten worden uiterlijk gelijktijdig met het eerstvolgende salaris uitbetaald. 
6. BKN onderzoekt de gevolgen voor de kringloopbedrijven van de invoering 

van de nieuwe werkkostenregeling per januari 2011. De resultaten daarvan 
kunnen aanleiding vormen om nader in overleg te treden met de 
werknemersorganisatie over de tot nu toe in de cao staande vergoedingen en 
verstrekkingen die onder de werkkostenregeling gaan vallen. Met het 
vervallen van de fiscale vrijstelling op bepaalde arbeidsvoorwaarden ontvalt 
de grondslag. 

 
12.2 Ziektekosten 
Per 1 januari 2007 kunnen werknemers gebruik maken van een collectieve 
ziektekostenverzekering welke door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland 
(BKN) is afgesloten. De bedongen korting komt ten goede van de werknemer. De premie van 
deze verzekering  komt voor rekening van de werknemer. 
 
12.3. Verzekeringen 
1. Het kringloopbedrijf verplicht zich verzekeringsovereenkomsten te sluiten welke de 

aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor lichamelijk letsel van de werknemers, 
medewerkers/deelnemers of derden. 

2. Het kringloopbedrijf verplicht zich om verzekeringsovereenkomsten te sluiten welke de 
aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor schaden aan derden. 

3. Het kringloopbedrijf verplicht zich verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, welke de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemers, personeels- en bestuursleden dekt 
voor schade aan derden toegebracht tijdens de uitoefening van het werk, dit behoudens 
gevallen waarin de schade het gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld. 

4. Uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit. Het kringloopbedrijf verplicht zich de 
volgende collectieve ongevallenverzekering af te sluiten ten behoeve van alle personen 
die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben. 

a) Bij overlijden ten gevolge van een ongeval éénmaal het jaarloon. 
b) Bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tweemaal het jaarloon. 
 
 
Artikel  13  Dienstkleding 
Iedereen is verplicht de tot zijn beschikking gestelde werkkleding te dragen en goed te 
verzorgen. De beschikbaar gestelde werkkleding blijft eigendom van het kringloopbedrijf. Het 
kringloopbedrijf draagt zorg voor veiligheidsmiddelen die door de Arbowet verplicht worden 
gesteld. Werknemers zijn verplicht veiligheidsmiddelen te gebruiken. 
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Artikel 14  Overwerk 
1. Onder overwerk wordt verstaan, het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de 

normale arbeidsduur. Van overwerk is sprake indien de werknemer na overleg met de 
werkgever opdracht heeft gekregen op extra uren arbeid te verrichten, waardoor de 
maximale dagelijkse arbeidstijd van 9 uur of de wekelijkse arbeidstijd van gemiddeld  
38 uur in vier weken wordt overschreden. Overwerk zal zo min mogelijk worden 
opgedragen. 

 Onder overwerk wordt niet verstaan: 
a. werk verricht op de vastgestelde wekelijkse vrije dag die binnen vier weken daarna 

op een voor de werknemer gelijkwaardige dag wordt gecompenseerd; 
b. werk verricht gedurende niet langer dan 15 minuten per dag, aansluitend op de 

normale werktijd, wegens drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een 
bepaalde taak; 

c. werk verricht door werknemers in loonschaal 6 en hoger. 
2. Overwerk zal in zeer bijzondere omstandigheden door de werkgever kunnen worden 

verlangd. 
3. Indien de werkgever meent dat overwerk dient te worden verricht, zal hij daartoe rekening 

dienen te houden met de voorschriften van de Arbeidstijdenwet. 
4. Een werknemer kan niet worden verplicht tot overwerk op zon- en feestdagen. 
5. Een werknemer van 55 jaar of ouder kan niet worden verplicht overwerk te verrichten. 
6. Een werknemer die jonger is dan 18 jaar mag geen overwerk verrichten. 
7. Indien met inachtneming van het in de voorgaande leden, overwerk wordt verricht, dan zal dat 

overwerk zoveel mogelijk worden verricht in de uren onmiddellijk voorafgaand of 
onmiddellijk aansluitend op de reguliere arbeidstijd. 

8. Overuren kunnen in tijd dan wel in geld worden uitgekeerd, overeenkomstig het bepaalde in 
het bedrijfsreglement. 

 
 
Artikel 15  Overwerktoeslagen 
Voor overwerk zoals benoemd in artikel 14 zijn de volgende toeslagen van toepassing:  

• 25% voor overuren op de normale werkdagen tussen 19.00 en 22.00 uur; 
• 50% voor overuren op de normale werkdagen tussen  22.00 en 07.00 uur; 
• 50% voor overuren op zaterdag tussen 19.00 en 22.00 uur; 
• 100% voor overuren op zaterdag tussen 22.00 en 00.00 uur. 

Voor werk op zon- en feestdagen: 
• 100% toeslag 

 
 
Artikel 16  Feestdagen 
De werknemer heeft recht op verlof met behoud van salaris op de navolgende dagen, voor zover 
deze niet op zondag of vaste vrije dagen vallen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koninginnedag en 5 mei in  
een lustrumjaar, zijnde één keer in de vijf jaar (het eerst volgende lustrumjaar is 2010). 
 
 
Artikel 17   Vakantie 
1. Onverlet het bepaalde in artikelen 7:634 e.v. van het Burgerlijk Wetboek wordt aan de 

werknemer over elk jaar dat de dienstbetrekking heeft geduurd vakantie met behoud van 
salaris verleend. 
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2. De werknemer die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, heeft een 
vakantieaanspraak naar rato. Voorbeeld: een werknemer met een arbeidsduur van 20 uur per 
week heeft recht op 20/38 x 24 vakantiedagen. 

3. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie dienen door de werkgever, in overleg 
met de werknemer, te worden bepaald. Voor het overige geldt artikel 7:638 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

4. Indien de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van de ziektewet niet in de 
gelegenheid is zijn vakantie geheel of gedeeltelijk te genieten, worden - indien hij de 
werkgever overeenkomstig het voornoemde lid 3 zo spoedig mogelijk op de hoogte heeft 
gesteld - alsnog vervangende vakantiedagen ingeroosterd. Bij arbeidsongeschiktheid die 
langer dan een half jaar duurt wordt slechts over de periode van het laatste half jaar 
vakantiedagen opgebouwd. 

5. Middels overwerk kunnen compensatiedagen worden opgebouwd. Dat gebeurt in overleg met 
het bestuur en/of de bedrijfsleider. 

6. Een fulltime medewerker heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar. Vakantiedagen en 
compensatiedagen kunnen, met inachtneming van het in de wet gestelde, worden 
meegenomen naar het volgende jaar. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie 
dienen door de werkgever tijdig in overleg met de werknemer te worden bepaald, met dien 
verstande dat minimaal ten minste 2 weken aaneengesloten geen arbeid wordt verricht. 

7. Werknemers hebben, indien zij bij de aanvang van het kalenderjaar: 
- 50 jaar of ouder zijn, recht op 1 extra vakantiedag; 
- 55 jaar of ouder zijn, recht op 2 extra vakantiedagen; 
- 60 jaar of ouder zijn, recht op 3 extra vakantiedagen. 

 
 
Artikel 18   Verlof met behoud van salaris 

 In de navolgende situaties, indien en voor zover het een reguliere werkdag betreft, heeft de 
werknemer recht op verlof met doorbetaling van loon: 

1. Voor de uitoefening van het kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, 
voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is. 

2. Bij verhuizing: 
• 2 dagen per kalenderjaar indien het een verhuizing betreft op verzoek van de 

werkgever; 
• 2 dagen in een periode van maximaal 4 jaar indien het een verhuizing betreft op 

initiatief van de werknemer. 
3. Bij huwelijk, of het aangaan van een geregistreerd samenlevingscontract: 3 dagen.  
4. Tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwante in de eerste en tweede 

graad: 1 dag. 
5. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten: 
 - 4 dagen bij het overlijden van de echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of de 
   persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont, ouders, stief- of pleegouders, 
   kinderen, stief- of pleegkinderen. 

- 2 dagen bij het overlijden van bloed- of aanverwante in de tweede graad; 
- 1 dag bij overlijden van bloed of aanverwante in de derde of vierde graad; 
- Is de werknemer evenwel belast met de regeling van de begrafenis, crematie en/of 
 nalatenschap, dan worden ten hoogste 4 dagen verleend. 

 6. Bij bevalling van de echtgenote of de geregistreerde partner of de persoon met wie de  
 werknemer ongehuwd samenwoont: 4 dagen. 
7. Bij het 25-, 40-, en 50-jarige dienstjubileum: 1 dag. 
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8. Op het 25-, 40-, en 50-jarige huwelijksjubileum van de werknemer en het 25-, 40-, 50- en 
60-jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, stief-, pleeg- of schoonouders: 1 dag. 

9. Bij bezoek aan dokter, tandarts en bedrijfsarts: Deze bezoeken worden geacht zoveel als 
mogelijk in eigen tijd plaats te vinden. Indien daarvoor geen mogelijkheid is dan is het 
volgende van toepassing: Bij bezoek aan dokter, tandarts en bedrijfsarts maximaal 2 uur 
per keer. Bij bezoek aan specialist: maximaal 4 uur per keer. 

10. In alle bijzondere gevallen, waarin de werkgever oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, 
voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. 
De werkgever is gehouden een afwijzing van een schriftelijk verzoek om betaald verlof  
schriftelijk en gemotiveerd aan de medewerker mede te delen. 

11. Calamiteitenverlof. De werknemer heeft naar redelijkheid en billijkheid recht op verlof 
met behoud van salaris gedurende een betrekkelijk korte tijd waarop de werknemer niet 
kan werken wegens een plotselinge gebeurtenis, waarvoor zonder uitstel maatregelen 
door de werknemer noodzakelijk zijn. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer 
aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake is van een calamiteit. Het verlof is in 
principe één dag per gebeurtenis met de mogelijkheid tot verlenging na overleg met de 
werkgever. Als de werknemer, die gebruik heeft gemaakt van het verlof, er niet in slaagt 
aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake was van een calamiteit dan kan het 
verlof in mindering worden gebracht op het vakantietegoed. 

12. Zorgverlof. Als zich een situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is dat een werknemer 
zorg of bijstand verleent aan een zieke echtgenoot/partner, degene met wie men 
duurzaam samenwoont of een inwonend kind, pleeg of stiefkind, respectievelijk een 
bloedverwant in de eerste graad, heeft de werknemer recht op zorgverlof van maximaal 
10 dagen per jaar. 
Tussen werkgever en werknemer worden afspraken gemaakt over de vormgeving van het 
verlof. Over de verlofuren heeft de werknemer recht op doorbetaling van 70% van het 
laatst genoten salaris. 

 
 
Artikel 19  Ouderschapsverlof 
Elke werknemer die minimaal één jaar in dienst is heeft conform hoofdstuk 6 van de Wet Arbeid 
en Zorg, recht op ouderschapsverlof zonder behoud van loon. 
 
 
Artikel 20  Jubilea 

1. Werknemers hebben bij het bereiken van: 
a. 12,5 dienstjaren recht op € 125,- netto; 
b. 25 dienstjaren recht op een netto maandloon. 

2. Afhankelijk van het aantal dienstjaren bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft de werknemer recht op een netto geldbedrag. Het geldbedrag is een netto 
maandloon bij meer dan 15 jaar voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd bij de 
organisatie in dienst. Bij een kortere werkduur vindt er een korting plaats naar rato. 

 
 
Artikel 21  Scholing 

1. Aan een werknemer die een opleiding volgt welke naar het oordeel van de werkgever in 
het belang is van het werk of de (te verwachten) functie van de betrokken werknemer 
binnen het bedrijf, wordt 100% studieverlof toegekend. 

2. Aan de werknemer kan een tegemoetkoming in de studiekosten worden toegekend van 
minimaal 25% en maximaal 100%, zulks ter beoordeling van de werkgever. Onder 
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studiekosten worden verstaan de lesgelden, de verplichte literatuur, tentamens- en 
examengelden en de eventuele reiskosten volgens het laagste tarief openbaar vervoer. 

3. De werknemer is verplicht tot terugbetaling van de aan hem verleende tegemoetkoming 
in geval van: 

a) Ontslag op eigen verzoek of ontslag wegens de aan werknemer te wijten feiten of  
omstandigheden, voordat de studie met goed gevolg is afgesloten; 

b) De werkgever schriftelijk kan aantonen dat de studie niet met goed gevolg is 
afgesloten als gevolg van een gegeven dat aan de werknemer te wijten is; 

c) Ontslag op eigen verzoek of ontslag wegens de aan werknemer te wijten feiten of 
omstandigheden binnen een termijn van 3 jaar sedert de datum waarop de studie 
met goed gevolg is afgesloten. Dit geldt niet voor de studies die op het verzoek 
van de werkgever zijn gevolgd. 
In de gevallen a. en b. wordt de verplichting tot terugbetaling beperkt tot het 
bedrag dat aan de werknemer is uitbetaald in het tijdvak van twee jaar voor het 
ontslag of het beëindigen van de studie. In het geval bedoeld onder c: voor ieder 
jaar, minder dan 3 jaar na het afronden van de studie, dat werknemer eerder 
vertrekt, wordt 33% van de betaalde tegemoetkoming teruggevorderd. 

4. Door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) wordt een format 
ontwikkeld zodat er een samenwerkingsverband tot stand kan komen tussen 
kringloopcentra en ROC´s overeenkomstig het initiatief ROC Rijn-IJssel en het project 
“stimulans”. Doel van deze samenwerking is om werknemers van de kringloopbedrijven 
aan een startkwalificatie te helpen. 

 
 
Artikel 22  Ziekte en ongeval 

1. Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval heeft de werknemer gedurende een 
periode van 52 weken recht op 100% loondoorbetaling bij zijn laatst verdiende bruto 
loon. Gedurende het tweede ziektejaar volgt de werkgever de wettelijke 
loondoorbetalingplicht, zijnde 70% van het laatst verdiende bruto loon, waarbij het 
Wettelijk Minimum Loon als ondergrens geldt. 

2. Afhankelijk van de geïnventariseerde bedrijfsrisico's is de werkgever verplicht om de 
werknemers de mogelijkheid te bieden zich periodiek medisch te laten onderzoeken. Dit 
heeft als doel om ziekte als gevolg van gezondheidsrisico's op het werk te voorkomen. 

3. Het niet tijdig ziek en hersteld melden overeenkomstig de regels van het 
bedrijfsreglement houdt in dat een vakantiedag wordt afgeboekt. Bij herhaald overtreden 
van deze regel wordt het salaris opgeschort. 

4. Werkgever en werknemer zijn in rechten en plichten ten aanzien van ziekte en ongeval 
gebonden aan de Wet Poortwachter. Voldoet de werkgever volgens het UWV niet aan de 
gestelde verplichtingen in dit kader, dan is de werkgever gebonden aan een 100% 
doorbetaling van het loon. 

 
Artikel 23  Uitkeringen bij overlijden 
Bij overlijden van de werknemer is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen het 
inkomen door te betalen vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de twee 
maanden na die, waarin het overlijden plaatsvond. Onder nagelaten betrekkingen wordt hier 
verstaan de echtgenote, echtgenoot of geregistreerd partner waarvan de werknemer niet 
duurzaam gescheiden leefde en bij gebreke daarvan de minderjarige wettige of erkend 
natuurlijke kinderen en bij gebrek daarvan aan degene met wie hij/zij in gezinsverband 
samenleefde en wiens kostwinner hij was. Als de UWV tot uitkering overgaat, dan wordt deze 
uitkering in mindering gebracht op de uitkering die door de werkgever wordt gegeven. 
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Artikel 24  Pensioenvoorziening 
Met ingang van 01 januari 2004 biedt de werkgever het recht op pensioen aan op basis van een 
middelloonregeling. Voor alle werknemers vanaf 20 jaar en ouder die onder deze cao vallen is de 
pensioenregeling verplicht van toepassing. Vanaf 01 januari 2004 wordt de pensioenpremie van 
het salaris ingehouden. De uitvoering van de pensioenregeling is ondergebracht bij Interpolis 
Pensioenen te Utrecht. Nadere informatie over de van toepassing zijnde pensioenregeling is te 
vinden op de website: www.pensioendetailhandel.nl 
 
 
Artikel 25  Nevenactiviteiten 
Het is de werknemer verboden artikelen in te kopen voor handelsdoeleinden en/of zich bezig te 
houden met gelijksoortige activiteiten als het kringloopbedrijf ten gunste van zichzelf of derden. 
Eventuele betaalde nevenactiviteiten zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de 
werkgever. 
 
 
Artikel 26  Ongewenste intimiteiten 
Partijen die de cao zijn aangegaan verklaren zich bereid het bestaan c.q. het ontstaan van 
ongewenste intimiteiten in de werkorganisatie te bestrijden en te voorkomen. De werkgever zal, 
indien mogelijk, een vertrouwenspersoon aanstellen. 
 
 
Artikel 27  Antidiscriminatieclausule 
Partijen die deze cao zijn aangegaan verbinden zich aan een beleid, dat het arbeidsproces gelijke 
kansen biedt aan een ieder. Concrete klachten over discriminatoir gedrag zullen worden 
voorgelegd aan de directie of aan de aangewezen persoon c.q. commissie zoals in het 
bedrijfsreglement is vastgesteld. 
 
 
Artikel 28  Drank en drugs onder werktijd 

1. Drugs en alcohol zijn tijdens werktijd verboden. De effecten van voorafgaand aan de 
werktijd ingenomen drugs en alcohol mogen niet merkbaar zijn op het werk. 

 
Medicijn gebruik 

2. De werknemer is verplicht het gebruik van medicijnen te melden aan de 
leidinggevende, als deze medicijnen merkbaar invloed hebben of kunnen hebben op 
de lichamelijke of psychische gesteldheid van de werknemer. 

 
 
Artikel 29  Geschil 
Geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao gerezen tussen de werkgever en  
werknemer kunnen door de klagende partij aan de Arbitragecommissie cao als bedoeld in artikel 
30 worden voorgelegd. 
 
 
Artikel 30  Arbitragecommissie cao 

1. Een geschil kan voorgelegd worden aan de Arbitragecommissie cao. Deze 
Arbitragecommissie heeft tot taak: 
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a) het behandelen bij wijze van een bindend advies van geschillen omtrent de uitleg 
en/of de toepassing van deze cao, indien één van de cao-partijen daarom 
schriftelijk verzoekt; 

b) het op verzoek van een werkgever en/of werknemer verlenen van dispensatie van 
bepalingen uit deze cao, mits een dergelijk verzoek schriftelijk en gemotiveerd 
wordt ingediend. 

2. De Arbitragecommissie cao wordt door cao-partijen samengesteld;  
drie leden worden door de in de deze cao participerende werkgeversorganisatie(s) 
benoemd en drie leden worden door de in deze cao participerende 
werknemersorganisatie(s) benoemd. 

3. De Arbitragecommissie cao besluit binnen 3 maanden na ontvangst van het verschil van 
mening. Het advies van de geschillencommissie wordt bekend gemaakt aan zowel 
werknemer als werkgever. 

 4. De Arbitragecommissie cao is schriftelijke bereikbaar op het navolgende adres:  
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, t.a.v. Arbitragecommissie cao, 
Postbus 103, 6880 AC Velp. 

 
 
Artikel 31  Vakbondsfaciliteiten 

1. Indien er tussen een werkgever en werknemersorganisaties overeengekomen wordt 
activiteiten van de werknemersorganisaties in het kader van het bedrijvenwerk binnen 
een onderneming toe te staan, zal de werkgever ten behoeve hiervan faciliteiten verlenen 
voorzover door deze activiteiten de voortgang van de werkzaamheden niet wordt 
geschaad. 

2. Voor het bijwonen van vergaderingen van de vakbond ten behoeve van bedrijvenwerk, 
cao-werk, stelt de werkgever de betreffende werknemer in de gelegenheid gedurende  
5 dagen per jaar verlof met behoud van salaris op te nemen. 

3. Voor scholingsactiviteiten voor de werknemers betrokken als kaderlid van de 
werknemersorganisaties stelt de werkgever ten hoogste 3 dagen met behoud van salaris 
ter beschikking. 

4. De werkgever geeft zijn werknemers de gelegenheid om de vakbondscontributie jaarlijks 
te declareren tegen een eenmalige inlevering van het (gedeelte van een) brutosalaris over 
de periode waarin de contributie is betaald. De werknemer die van deze mogelijkheid 
gebruik wil maken zal zijn werkgever een verklaring van de betaalde contributie (welke 
door FNV Bondgenoten in oktober wordt afgegeven) verstrekken. 

 
Artikel 32 Uitzendkrachten 
 
lid 1: De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van medewerkers die 
aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende de periode van beschikkingstelling 
de bepalingen van de toepasselijke cao worden nageleefd. 
lid 2: De werkgever wordt geacht het bepaalde onder lid 1 van dit artikel te hebben nagekomen. 
De werkgever zal bij het inlenen van uitzendkrachten uitsluitend gebruik maken van bedrijven 
die gedurende de periode van terbeschikkingstelling in het bezit zijn van een geldend NEN 4400-
1/2 certificaat en zijn ingeschreven in het Register Normering Arbeid (SNA). 
 
artikel 33 reeks tijdelijke contracten 
CAO partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao geen gebruik te maken van de  
mogelijkheid om jongeren onder de 27 jaar een reeks van 4 tijdelijke contracten aan te bieden. 
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Protocolafspraak Levensfasebewustbeleid 
Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao een plan van aanpak uitwerken voor een 
levensfasebewustbeleid voor de kringloopbedrijven. 
Doel van dit project is het treffen van concrete maatregelen ter bevordering van goed 
personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van alle werknemers in elke leeftijdsfase. 
Bijzondere aandacht zal er zijn voor: 

• spitsurengeneratie (30-45 jaar) en 
• seniorendagen (art. 17 lid 7) 
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Bijlage 1 
 

 
Salarisschalen per 01-01-2010 (fulltime/maand).    

  

            

Verhoging van 0,9%        
  

         
  

           

  1 2 3 4 5 5a 6 7 8 

1  * 1.425,92 1.518,49 1.624,59 1.746,50 2.101,36 2.456,23 3.124,94 3.922,62 

2 * 1.454,65 1.548,39 1.656,85 1.781,66 2.143,86 2.506,06 3.188,25 4.001,05 

3 * 1.483,34 1.580,07 1.690,81 1.822,10 2.191,91 2.561,72 3.259,75 4.081,08 

4 * 1.513,25 1.611,70 1.728,33 1.863,13 2.241,44 2.619,76 3.333,00 4.162,68 

5 * 1.524,51 1.643,94 1.767,00 1.904,72 2.291,54 2.678,35 3.407,45 4.245,94 

6 * 1.570,10 1.676,76 1.806,88 1.947,53 2.343,13 2.738,73 3.484,79 4.330,86 

7 * 1.597,65 1.710,16 1.847,89 1.995,59 2.401,45 2.807,30 3.569,20 4.417,48 

8 * 1.626,34 1.744,15 1.894,20 2.045,98 2.461,82 2.877,65 3.660,63 4.505,82 

9 * 1.651,55 1.779,32 1.941,66 2.097,55 2.526,56 2.955,56 3.752,07 4.595,93 

10 * 1.678,51 1.814,48 1.989,73 2.149,14 2.586,07 3.022,98 3.845,84 4.687,86 

         

* Loonschaal 1 overeenkomstig het Wettelijk Minimum Loon per 1 januari 2010/1 juli 2010 

  

          
          

Salarisschalen per 01-04-2011 (fulltime/maand).    
  

            

Verhoging van 1,0%        
  

         
  

           

  1 2 3 4 5 5a 6 7 8 

1  * 1.440,18 1.533,68 1.640,84 1.763,96 2.122,38 2.480,79 3.156,19 3.961,84 

2 * 1.469,19 1.563,88 1.673,42 1.799,48 2.165,30 2.531,12 3.220,13 4.041,06 

3 * 1.498,17 1.595,87 1.707,72 1.840,32 2.213,83 2.587,34 3.292,34 4.121,89 

4 * 1.528,38 1.627,81 1.745,61 1.881,76 2.263,86 2.645,96 3.366,33 4.204,31 

5 * 1.539,75 1.660,38 1.784,67 1.923,77 2.314,46 2.705,13 3.441,53 4.288,40 

6 * 1.585,81 1.693,52 1.824,95 1.967,01 2.366,56 2.766,12 3.519,64 4.374,17 

7 * 1.613,63 1.727,27 1.866,37 2.015,55 2.425,46 2.835,37 3.604,89 4.461,66 

8 * 1.642,60 1.761,59 1.913,14 2.066,44 2.486,44 2.906,42 3.697,24 4.550,88 

9 * 1.668,07 1.797,11 1.961,08 2.118,53 2.551,82 2.985,12 3.789,59 4.641,89 

10 * 1.695,30 1.832,63 2.009,63 2.170,63 2.611,93 3.053,21 3.884,30 4.734,74 

         

* Loonschaal 1 overeenkomstig het Wettelijk Minimum Loon per 1 januari 2011  
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Bijlage 2  
 

 Reglement Arbitragecommissie cao. 
 
Algemeen 
 
Artikel 1 
De Arbitragecommissie voor de cao Kringloopbedrijven is opgericht in het kader van de cao voor 
personeel werkzaam bij kringloopbedrijven. Alle vigerende cao-teksten betreffende de 
Arbitragecommissie zijn van toepassing op de samenstelling en het functioneren van de Arbitrage-
commissie.  
 
Samenstelling geschillencommissie 
 
Artikel 2 
De Arbitragecommissie bestaat uit zes leden. Hiervan worden drie leden aangewezen door de 
werkgeversorganisatie(s) en drie leden door de werknemersorganisatie(s). 
 
Artikel 3 
De Arbitragecommissie zal, wanneer de gelegenheid zich voordoet, een externe voorzitter benoemen. 
De Arbitragecommissie kiest uit haar midden een secretaris.  
 
Artikel 4 
De leden hebben zitting voor 3 jaar. In vacatures wordt door de betreffende werknemers- ofwel 
werkgeverspartij voorzien. Herbenoeming is mogelijk. 
 
Artikel 5 
Het lidmaatschap van de arbitragecommissie eindigt door bedanken, overlijden of de verklaring van de 
organisatie welke de benoeming deed dat de betrokkene niet meer als lid fungeert. 
 
Werkwijze van de geschillencommissie 
 
Artikel 6 
1. De Arbitragecommissie neemt haar besluiten bij gewone meerderheid van stemmen en geeft haar 

beslissing schriftelijk en met redenen omkleed. 
2. Als een van de leden bezwaar maakt, wordt een tweede vergadering uitgeschreven waarin, ongeacht 

het aantal leden een besluit kan worden genomen. In de uitnodiging zal het doel van deze vergadering 
worden vermeld. 

3. Bij staking van de stemmen wordt de zaak verdaagd tot een volgende vergadering. Indien ook bij de 
alsdan te houden nadere beraadslaging geen besluit kan worden genomen, onthoudt de commissie 
zich van een uitspraak en hebben partijen bij het geschil de bevoegdheid het geschil voor te leggen 
aan de burgerlijke rechter. 

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
5. Plaatsvervangende leden kunnen slechts deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen als de 

leden die zij vervangen niet aanwezig zijn. 
 
Behandeling van geschillen 
 
Artikel 7 
Een lid van de Arbitragecommissie dat rechtstreeks bij een te behandelen geschil is betrokken, neemt niet 
aan de behandeling van het geschil deel. In zijn plaats treedt alsdan een (onafhankelijk) vervanger op. 
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Artikel 8 
1. Geschillen worden in eerste instantie in behandeling genomen door een door de Arbitragecommissie 

uit haar midden benoemde werkcommissie. 
2. De werkcommissie bestaat uit twee leden, te weten de voorzitter en de secretaris van de 

Arbitragecommissie. 
3. De dagelijkse gang van zaken van de werkcommissie wordt, met machtiging van de 

Arbitragecommissie, geregeld door de secretaris. 
4. De werkcommissie kan partijen, nadat deze hun standpunt schriftelijk hebben uiteengezet, 

desgewenst horen. Vervolgens legt de werkcommissie haar, indien mogelijk unaniem, advies voor 
aan de Arbitragecommissie, die op basis daarvan een besluit neemt. 

5. De Arbitragecommissie is bevoegd alvorens een besluit te nemen nadere inlichtingen in te winnen, 
zowel van partijen in het geschil als van derden. Zij is bevoegd partijen, getuigen en deskundigen ter 
nadere toelichting op te roepen om in haar vergadering te verschijnen. Een dergelijke oproep dient te 
geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste een week. 

6. De werkcommissie kan, als de zaak daartoe vatbaar voorkomt, aan partijen bemiddeling aanbieden. 
 
Artikel 9 
De beslissing van de Arbitragecommissie wordt, uiterlijk drie maanden nadat het geschil aanhangig is 
gemaakt, met redenen omkleed en door de secretaris ondertekend schriftelijk ter kennis gebracht van 
partijen in het geschil. Afschriften van genomen beslissingen worden door de secretaris aan de leden en 
plaatsvervangende leden van de Arbitragecommissie toegezonden. 
 
Artikel 10 
1. De reis- en verblijfkosten van de extern voorzitter worden vergoed tot maximaal de jaarlijks 

vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Overige kosten zijn niet declarabel. 
2. Voordat de Arbitragecommissie kosten maakt voor de behandeling van een geschil door het inwinnen 

van extern advies of het horen van getuigen, worden de partijen bij het geschil hiervan op de hoogte 
gesteld. Desgewenst kunnen partijen bij het geschil de behandeling door de Arbitragecommissie laten 
staken. 

 
Dispensaties 
 
Artikel 11 
1. Aanvragen voor toestemming tot afwijking van de in de cao vastgestelde lonen en andere 

arbeidsvoorwaarden moeten, voorzien van een toelichting, aangevende de omstandigheden welke 
aanleiding zijn tot het verzoek, bij het secretariaat van de Arbitragecommissie worden ingediend. 

2. Als de Arbitragecommissie aanleiding vindt een verzoek geheel of gedeeltelijk af te wijzen, wordt  
 deze afwijzing met redenen omkleed. 
3. De Arbitragecommissie kan een door haar te bepalen vergoeding in rekening brengen voor de 

behandeling van dispensatie-aanvragen. 
 
Wijziging 
 
Artikel 12 
De Arbitragecommissie is bevoegd tot wijziging van dit reglement met dien verstande dat de wijzigingen 
niet in strijd zijn met de op dat moment vigerende cao. Wijzigingen geschieden met 4/6 meerderheid van 
stemmen. Over punten waarin het reglement niet voorziet, beslist de Arbitragecommissie met algemene 
stemmen van de aanwezigen. 
 
Inwerkingtreding 
 
Artikel 13 
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2008.  
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Bijlage 3  FUWA 
 
CAO partijen zijn overeengekomen dat er voor 1 juli 2011 een nieuw functiegebouw staat 
conform een zogenaamd geaccrediteerd functiewaarderingssysteem door de vakorganisaties. De 
zogenaamde werkgroep FUWA bestaat uit 1 vertegenwoordiger van BKN en 1 
vertegenwoordiger van FNV Bondgenoten. 
Het functiegebouw zal op de volgende gefaseerde wijze tot stand komen. 
 
Fase 1:                                                                                       Oktober t/m December 2010 
BKN heeft voor 1 januari 2011 geïnventariseerd welke functies er binnen de branche bestaan. 
Tevens heeft BKN bestaande functiebeschrijvingen, voor 1 januari 2011 schriftelijk overlegd aan 
FNV Bondgenoten. Indien deze functies reeds zijn gewaardeerd voegt de BKN ook de punten 
van de betreffende functie toe. 
  
Fase 2: In januari 2011 heeft het navolgende plaatsgevonden.                      Januari 2011 
De werkgroep zal ten hoogste 3 systeemhouders van FUWA-systemen laten offreren. 
De werkgroep neemt de volgende besluiten: 
De werkgroep beslist hoeveel functies er worden beschreven; 
De werkgroep beslist hoe de functies worden beschreven en gewaardeerd; indicatief, 
vergelijkend of analytisch 
 
De werkgroep beslist voor 1 februari 2011 welke systeemhouder de opdracht zal uitvoeren. 
NB: De geselecteerde systeemhouder  heeft voor 1 mei 2011 de functies beschreven en 
gewaardeerd. 
 
Tussentijds vindt overleg plaats aangaande de voortgang van het fuwa-traject tussen BKN, FNV 
Bondgenoten en de betreffende systeemhouder. 
 
Fase 3:                                                                                                                        Mei 2011 
De functiespecialisten van FNV Bondgenoten cq werkgeverszijde en de systeemhouder (kunnen) 
overleggen. 
De werkgroep beslist hoe de functies worden beschreven en gewaardeerd.  Hierna volgt een 
terugkoppeling aan de FNV Bondgenoten en BKN.  
 
Fase 4:                                                                                                                       Juni 2011 
De werkgroep stelt de functiebeschrijvingen en waarderingen vast en bereiden communicatie en- 
implementatie voor. 
De werkgroep wordt opgeheven, nadat de resultaten aan cao-partijen zijn overgedragen. De 

functiebeschrijvingen en de bijbehorende waarderingen worden in de nieuwe cao onverkort 
opgenomen. 


