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1. Looptijd. 
Wij stellen een looptijd voor van 12 maanden van 1 januari 2008 tot 1 januari 
2009  
 

2. Inkomen. 
In de huidige de salarissystematiek van GPR is de individuele 
salarisaanpassing volledig afhankelijk van de persoonlijke prestatie. Er is 
daarbij geen onderscheid tussen een algemene verhoging 
(contractsloonstijging) op grond van bijvoorbeeld inflatieontwikkelingen 
(“waardevastheid” van het inkomen) en de persoonlijke ontwikkeling binnen 
de schalen. Voor ons is dit geen wenselijke situatie.  
 
Wij zouden dan ook graag afspraken maken over een nieuwe systematiek, 
waarbij dit onderscheid wel bestaat. Vooral omdat op grond van de huidige 
systematiek en de daaraan in het verleden gekoppelde 
verhogingspercentages wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat in 
veel situaties de persoonlijke groeipaden nu veel te lang zijn. 
 
Wij stellen dan ook concreet voor om de individuele salarissen, alsook de 
salarisschalen, met ingang van 1-1-2008 met 3,5% te verhogen. Daarnaast 
dienen dan afspraken gemaakt te worden over een vaste matrix, op basis 
waarvan de ontwikkeling van het inkomen binnen de schalen plaatsvindt.  
  
Indien GPR van mening mocht zijn dat onze voorstellen om te komen tot een 
nieuwe beloningssystematiek te complex is om bij deze CAO te regelen/af te 
spreken, dan stellen we voor om tijdens de looptijd van deze CAO een 
paritaire commissie in te stellen – ondersteund door 
functiewaarderingsdeskundige van De Unie – om een onderzoek te verrichten 
naar de beloningssystematiek bij GPR en aanbevelingen te doen voor de 
komende CAO onderhandelingen. Overigens betekent dit uiteraard dan wel 
dat de hierboven voorgestelde CAO verhoging (uitgaande van b.v. een 
beoordelingsniveau 3; 85-100%) naar boven moet worden aangepast. 
 

3. Pensioen. 
Wij stellen voor om de franchise van de pensioenregeling (artikel 17.2) voor 
2008 vast te stellen op € 14.182,00 (niveau 2007).  

 
4. WGA-premie. 

Bij het Najaarsoverleg van 5 november 2004 is in de Stichting van de Arbeid 
een afspraak gemaakt dat de premie voor de regeling voor gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten (35% - 80%) gedeeld kan worden tussen werkgever en 
werknemer. 
 
We stellen voor dat de WGA-premie volledig door GPR wordt betaald en dat 
men geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om maximaal 50% van de 
premie op de werknemers te verhalen. 
 

5. Thuiswerken en Arbeidsduur/Arbeidstijden. 
In de huidige arbeidsmarkt worden onderwerpen als mobiliteit en de balans 
tussen werk en privé steeds belangrijker. Daarom wordt er steeds meer 
gebruik gemaakt van het begrip “thuiswerken” en maken steeds meer 



werknemers de keuze voor meer flexibele arbeidspatronen (b.v. een 4-
daagse werkweek).  
 
Inmiddels bestaat bij veel bedrijven de mogelijkheid om met enige regelmaat 
thuis te kunnen werken. Ook de huidige technische mogelijkheden hebben 
deze ontwikkeling versterkt. We stellen dan om ook bij GPR de 
mogelijkheden voor medewerkers om thuis te kunnen werken te stimuleren. 
Daarom willen we in de CAO een raamwerkbepaling op nemen, die de kaders 
aangeeft waarbinnen door medewerkers van GPR thuis kan worden gewerkt.  
 
Tevens stellen we voor om de bepalingen in de CAO betreffende Arbeidsduur 
en Arbeidstijden (artikel 8.1) dusdanig te verruimen en te flexibiliseren dat 
werknemers meer keuzes kunnen maken (bijvoorbeeld ook een 4-daagse 
werkweek).  
 

6. Ziektekosten. 
De al maar oplopende ziektekosten betekenen voor veel werknemers een 
forse aanslag op de koopkracht. Wij stellen dan ook voor de toename van 
ziektekosten te compenseren en met ingang van 1-1-2008 de werknemers 
een bijdrage van € 15,00 per maand/per betalende verzekerde toe te kennen.  
Hierbij kan eventueel gedacht worden aan een koppeling met een pakket 
aanvullende verzekering, die met name de bij GPR aanwezige risico’s dekt. 
 

7. Integraal gezondheidsmanagement. 
Terugdringen van ziekteverzuim en beperking van de uitstroom van 
arbeidsongeschikten zijn, zowel vanuit economisch als sociaal opzicht, 
belangrijke doelstellingen. Echter, aan de gezondheid van medewerkers 
dienen niet alleen zijzelf te werken, maar kan ook de werkgever via integraal 
gezondheidsmanagement een belangrijke bijdrage leveren aan preventie. Om 
die reden stellen wij voor te starten met een financiële facilitering van de 
deelname aan sport- en fitnessactiviteiten en van het gebruik van gezonde 
producten in het bedrijfsrestaurant. Op die wijze kunnen naast de gezondheid 
ook de betrokkenheid, inzet en productiviteit van werknemers verbeterd 
worden.  

 
8. Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. 

Het risico van een fors inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is dermate 
groot, dat een verzekering ter behoud van toekomstig inkomen gewenst is.  
Zeker nu in 2008 de duur van de arbeidsongeschiktheiduitkering verder wordt 
verkort. De terugval in inkomen kan enorm zijn als niet wordt voldaan aan de 
inkomenseis en helemaal als iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt 
wordt verklaard. 
 
Wij stellen voor dat GPR collectief een arbeidsongeschiktheids- en 
inkomensverzekering aanbiedt (incl. nader vast te stellen werkgeversbijdrage) 
en medewerkers in de gelegenheid stelt hieraan vrijwillig deel te nemen. In dit 
kader wijzen wij op de sinds 2005 bestaande Unie Inkomens beschermer. 
Deze verzekering zorgt bij volledige arbeidsongeschiktheid voor een 
aanvulling tot 90% van het oorspronkelijke inkomen. In geval van 
arbeidsongeschiktheid start de uitkering na het 2e ziektejaar en heeft de duur 
van 60 maanden. 
   

9. Levensfasebeleid en employability. 
Wij stellen voor om in de komende CAO-periode extra aandacht te besteden 
aan bovenstaande onderwerpen en, indien mogelijk samen met de 
Ondernemingsraad hier gestructureerd en zo concreet mogelijk afspraken 
over te maken. Hierbij valt te denken aan blijvende aandacht voor scholing & 
training en het investeren in arbeidsverhoudingen ter versterking van de 



betrokkenheid van werknemers (zie ook onze voorstellen bij punt 5).  
 

10. Indexatie(s) 
In de CAO zijn bij een aantal regelingen nominale bedragen vastgesteld. Om 
ervoor te zorgen dat deze regelingen in ieder geval “waardevast” zijn stellen 
we voor afspraken te maken over de wijze van indexatie, dan wel nieuwe 
geïndexeerde bedragen overeen te komen. Het gaat daarbij om de volgende 
regelingen: 
- Persoonlijk Budget; art. 14 
- Standby (variabele vergoeding); art. 16.3.2 
- Call out; art. 16.3.3. 
- Overwerkgrens; art. 16.4.2 
- Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer eigen vervoer; Art 24.2 

 
11. Werkgeversbijdrage (artikel 34). 

Wij stellen voor de werkgeversbijdrage te continueren en het ter beschikking 
gestelde bedrag vast te stellen op € 150.000,-. 
 

12. Diversen. 
Wij houden ons het recht voor om voorafgaande aan en/of tijdens de 
onderhandelingen aanvullende en/of nieuwe wijzigingsvoorstellen in te 
dienen.  

 
 
 
Culemborg, 26 november 2007. 


