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CONCEPT 
 

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO A&O SERVICES 2010-2011 
 
 
 

Looptijd 
Een verlenging van de huidige CAO met 15 maanden, te weten van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2012. 
 
 
Loon ontwikkeling 
Per 1 januari 2011 zullen de salarissen en de salarisschalen structureel worden verhoogd met 1,25%. 
Afgesproken is om ditmaal geen percentage van deze verhoging aan te wenden voor de verhoging 
van de werknemersbijdrage in de pensioenpremie. 
 
 
Ziektekostenvergoeding 
Per 1 januari 2011 zal A&O Services de bijdrage ziektekostenverzekering verhogen naar  
€ 45,- bruto per maand.  
 
 
Protocollen 
Onderstaande protocol afspraken uit de huidige CAO worden voortgezet: 

 Prestatiebeloning 

 Levensfasebeleid 

 Reiskosten 

 Pensioenen 
 
Tijdens het cao overleg is afgesproken de volgende protocollen toe te voegen/aan te vullen: 

 Levensfasebeleid: tekstuele aanvulling opnemen aangaande een evaluatie in 2012 van het 
ingezette beleid. In het eerste kwartaal van 2012 zullen CAO partijen gezamenlijk de te evalueren 
punten vaststellen. 

 Pensioenscan: om awareness te vergroten zal de communicatiecommissie van het OPF worden 
verzocht “veelgestelde vragen” op de portal van het OPF te plaatsen alsook op de portal van 
A&O Services. 

 Wajong: in het eerste kwartaal van 2012 zal een aanvang worden gemaakt om in gesprek te 
treden met organisaties die Wajongers begeleiden om bij reguliere werkgevers aan de slag te 
gaan om de (on)mogelijkheden binnen A&O Services te verkennen. 

 Pensioenregeling: gedurende de looptijd van de CAO zullen CAO partijen een aparte afspraak 
inplannen inzake de methodiek die wordt gehanteerd om de werknemersbijdrage om te zetten in 
pensioenaanspraken. 

 
Voorts hebben partijen afgesproken de volgende protocol afspraken te verwijderen: 

 Implementatie levensfasebeleid (is in 2010 uitgerold) 

 Thuiswerken (incidentele thuiswerkregeling is in 2009 uitgerold) 

 Loopbaanassessments (is in de ontwikkelgids 2011 opgenomen) 
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Tekstuele aanpassingen/toevoegingen  
Voor tekstuele wijzigingen hebben partijen het volgende afgesproken: 

 Artikel 2.1.2 ongewijzigd laten 

 Artikel 2.1.2 toevoegen: Opeenvolging jonger dan 27 jaar Voor afdelingen die als gevolg van het 
automatiseringsprogramma optimalisatie premie-inning terug moeten in formatie zal A&O 
Services, zolang de tijdelijke wet het mogelijk maakt, daarvan gebruik maken om vaker en langer 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met werknemers jonger 
dan 27 jaar. De tijdelijke wet loopt tot 1 januari 2012, met de mogelijkheid tot verlening tot uiterlijk 
1 januari 2014. 

 Artikel 3.1.7 “… overigens met een maximum van 40 uur” verwijderen 

 Artikel 4.4 toevoegen: in communicatieve zin toevoegen welke instrumenten en regelingen 
beschikbaar zijn voor combinatie werk en mantelzorg.  

 Artikel 4.4.3 toevoegen: een verwijzing naar de UWV site in verband met eventuele WAZO 
uitkering. 

 Artikel 4.4.4.a “in afwijking van de Wet arbeid en zorg geldt het volgende” verwijderen 

 Artikel 4.5.1.b wijzigen:”bijlage 1” wijzigen in “hoofdstuk 1” 

 Artikel 4.5.2.a toevoegen: geregistreerd partnerschap 

 Artikel 5.4.2.a bedrag zal worden aangepast 

 Artikel 5.7.1.4 verwijderen “… direct voorafgaande aan hun ziekte, …” 

 Artikel 5.7.1.4 toevoegen: “Vanaf het achtste ‘ziektejaar’: over de gewerkte uren 100% van het 
inkomen, beëindiging aanvulling over niet gewerkte uren.” 

 Artikel 5.7.2.3. toevoegen: voorbeeld 

 Artikel 6.2.1.d. wijzigen: ”A&O Services heeft een stagebeleid met het oog op verbetering van 
werkgelegenheid voor jongeren”. 

 
 
 
 
 


