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De vijfde onderhandelingsronde op 28 april bracht toch nog een resultaat! Over de
belangrijkste geschilpunten, de 'ruildag'/ het overwerken op zaterdag en natuurlijk
de loonsverhogingen, zijn compromissen bereikt. Er komt een 'ruildag' als de
werkgever de zaterdag als gewone werkdag openstelt. De huidige overwerkregeling
voor de zaterdag blijft van kracht en de lonen gaan in twee jaar in totaal met 3,25%
omhoog. Geen principeakkoord, maar wel een onderhandelingsresultaat.

Evenals in de vorige onderhandelingsronde was de loonaanpassing het grootste discussiepunt. Na
veel trekken en duwen kwamen de volgende structurele verhogingen tot stand, gebaseerd op een
tweejarige cao:
5% per 1 juli 2011
per 1 januari 2012
75% per 1 juli 2012
per 1 januari 2013
Daarnaast is de zaterdag onderwerp van heftig overleg geweest. De werkgevers wilden er een
normale werkdag van maken, terwijl de vakbonden hem wilden inzetten om een begin van
'zelfroosteren' conform het CNV-voorstel mogelijk te maken. De uitkomst ligt nu ergens in het
midden. Als een werkgever zijn bedrijf daarvoor open stelt, kunnen werknemers de keuze maken
om van de zaterdag structureel een gewone werkdag te maken en daarvoor in de plaats een andere
dag in de week structureel niet te werken. Deze mogelijkheid staat steeds vaker op het wensenlijstje
van werknemers, vooral van jonge werknemers met kinderen van wie de partner ook werkt. Met het
oog op de zorgtaakverdeling kan het wenselijk of zelfs nodig zijn dat de werknemer op een
doordeweekse dag niet voor zijn werkgever op pad hoeft. Helaas kunnen of willen nog niet alle
werkgevers hieraan mee doen, maar we verwachten dat dat in de toekomst wel verandert. Zij
kunnen dus niet verplicht worden. Maar dat geldt ook voor werknemers, want het gaat dus
uitsluitend om werknemers die dat zelf willen!
De overwerkvergoeding, maar ook de overwerkverplichting voor de zaterdagmorgen blijven
gehandhaafd voor werknemers die op maandag tot en met vrijdag werken. Voor werknemers die er
voor kiezen om van de zaterdag een gewone werkdag te maken, geldt dat er voor die dag een
gewone vergoeding van 100% van het dagloon wordt betaald en dus geen overwerktoeslag. Als die
werknemers moeten overwerken op de vrije doordeweekse dag, geldt voor hen voor die dag de
overwerktoeslag en de overwerkverplichting, die voor anderen op de zaterdag van toepassing zijn.
In de nieuwe cao zal dan ook waarschijnlijk niet meer gesproken worden over zaterdagregelingen
maar over zesde-dag-regelingen.

Ten aanzien van de cao-afspraak over het niet kunnen verplichten van 50-plussers om over te
werken, is een afbouwregeling afgesproken. Dergelijke regelingen zijn steeds moeilijker te
handhaven vanwege wettelijke regelingen over leeftijdsdiscriminatie en vanwege de vergrijzing,
waardoor het overwerk op een steeds kleiner wordende groep werknemers dreigt terecht te komen.
Op 1 januari 2012 gaat de leeftijdsgrens naar 52 jaar, op 1 januari 2013 naar 54 jaar en vanaf 1
januari 2014 geldt de overwerkverplichting alleen niet meer voor werknemers die van de
seniorenregeling gebruik maken.

Andere afspraken, die veelal al eerder tot stand waren gekomen, zijn onder meer:
t omzetten van vakantiedagen in uren (bijvoorbeeld bij een fulltime dienstverband worden 25



vakantiedagen 200 uren).
t verder uitbouwen van de 'rugzakjes' in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij het
scholingsbeleid en de seniorenregeling worden meegenomen. Hier gaat een werkgroep (verder) mee
aan de slag. Betreffende scholing kan gezegd worden dat op termijn scholing die de werkgever
wenselijk acht, door de werkgever betaald wordt, en scholing die de werknemer wenselijk acht (al
of niet voor zijn huidige functie) vanuit zijn 'rugzakje' betaald wordt. Werknemers krijgen zo zelf
meer grip op hun ontwikkelingswensen. Op de lange termijn is het de bedoeling ook de
seniorenregeling te individualiseren, zodat ook daarvoor via het 'rugzakje' gespaard gaat worden,
maar dat gaat nog wel enige tijd duren. Wel is afgesproken dat de vier extra vrije dagen per jaar, als
alternatief voor de seniorenregeling, over vijf jaar zullen worden afgeschaft.
otocolafspraken zijn gemaakt over goede werkgelegenheid (met name het uitbannen van
constructies die concurreren op arbeidsvoorwaarden) en het streven om ook oudere werknemers in
de sector te laten instromen.
rtijen gaan in een werkgroep werken aan een goed beoordelingssysteem.
n afspraak over goed werknemerschap.
or vrijwilligerswerk krijgen werknemers in principe vrij zonder dat het de werkgever geld kost. Het
gaat dan om het opnemen van onbetaald verlof of het opnemen van een verlofdag.

Deze en de overige afspraken staan verwoord in het overzicht afspraken onderhandelingsresultaat
cao hoveniers, dat als bijlage is toegevoegd.
Lees deze afspraken goed en laat ons weten wat u er van vindt. Het is een onderhandelingsresultaat
omdat wij niet gekregen hebben wat we wilden en zo'n resultaat leggen wij neutraal aan de leden
voor. Maar wij zijn van mening dat we het onderste uit de kan hebben gehaald en dat er met verder
onderhandelen niet meer bereikt kan worden. Daarom adviseren wij u toch om hiermee in te
stemmen. Maar u en de overige leden beslissen! Laat daarom uw mening weten, onder vermelding
van uw naam en adres en uw lidmaatschapsnummer. Vermeld daarbij cao Hoveniers en akkoord of
niet akkoord. Doe dat bij voorkeur via het emailadres j.koudijs@cnvvakmensen.nl
(Maar schriftelijk mag ook: Antwoordnummer 279, 2130 VB Hoofddorp).
Via genoemd emailadres kunt u ook vragen stellen of anderszins reageren.

Tot slot: Ook de aanmeldbon op deze Nieuwsbrief is nog steeds beschikbaar om ongeorganiseerde
collega's lid te maken! Wijs die collega's op de voordelen van een lidmaatschap! De bon mag ook
gekopieerd worden! Samen staan we sterker!

John Koudys, bestuurder CNV Land- en tuinbouw
Giel van Leeuwen en Reinier Ras, leden CNV-onderhandelingsdelegatie

Onderhandelingsresultaat cao Hoveniers 28 april 2011

1. Looptijd
De looptijd is 2 jaar; 1 maart 2011 tot en met 28 februari 2013.

2. Lonen
Per 1 juli 2011 : 0,5%
Per 1 januari 2012 : 1%



Per 1 juli 2012 : 0,75%
Per 1 januari 2013 : 1%

3. Werkzekerheid/werkgelegenheid
Er is een concept intentieverklaring opgesteld (zie bijlage). In de redactiecommissie wordt de tekst
nog definitief vastgesteld. Na vaststelling wordt deze verklaring als protocol in de cao opgenomen.

4. Levensfasebewust Personeelsbeleid
Partijen nemen de adviezen van de werkgroep Levensfasebewust Personeelsbeleid integraal over.
Onder de voorwaarde dat de regeling faillissementsproof wordt gemaakt, spreken partijen af dat de
premie per 1 januari 2012 verhoogd wordt van 0,2% naar 0,5%. Deze extra 0,3% komt uit de
scholingsheffing. De communicatie naar de bedrijven over de regeling wordt verbeterd.
Werkgevers zullen het saldo van het individuele budget vermelden op de loonstrook. Indien dit niet
mogelijk is, zal het saldo minimaal 1 keer per jaar aan de werknemer gecommuniceerd worden.
Er wordt een werkgroep Modernisering scholingsbeleid ingesteld. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen scholing welke gewenst is vanuit de werkgever (ten laste van de werkgever) en scholing
welke vanuit de werknemer gewenst is c.q. die gericht is op het employable blijven (ten laste van de
werknemer).

5. Seniorenregeling
Er wordt gedurende de looptijd van de Cao een werkgroep ingericht die een mogelijke ombouw van
de huidige regeling naar het individuele levensfasebudget nader beziet. Ook hier geldt de
voorwaarde dat een en ander faillissementsproof moet zijn en fiscaal mogelijk is. De regeling
inzake 4 extra betaalde seniorendagen vervalt over 5 jaar. Dit wordt ook meegenomen in de
werkgroep.

6. Goed werknemerschap
De term ‘bruikleen’ in artikel 39 lid 4 wordt verduidelijkt. Het tekstvoorstel wordt nog nader
bekeken in de redactiecommissie.

7. Objectief gerechtvaardigd beoordelingssysteem
Een werkgroep gaat de mogelijkheden van een modern beoordelingssysteem onderzoeken. Dit kan
op termijn leiden tot een ander loongebouw en een andere methode van toekennen van periodieken.

8. Arbeidsomstandigheden
Partijen dienen een project bij Stigas in inzake het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

9. Werkingssfeer
Partijen gaan onderzoeken hoe de werkingssfeer van de cao kan worden geborgd om te voorkomen
dat bedrijven die in onze sector werkzaam zijn een andere Cao toepassen.

10. Verlof / opname in uren
Los van het toegepaste werkschema zoals genoemd in Bijlage II / schema II van de Cao wordt
verlof in uren gedefinieerd. Omgerekend zijn 25 vakantiedagen 200 uur en 20 ADV dagen 160 uur
(op basis van een fulltime dienstverband).

11. Flexibiliteit
Er is een mogelijkheid om een doordeweekse werkdag te ruilen met de zaterdag. Als het bedrijf
deze regeling openstelt, kunnen werknemers op basis van vrijwilligheid hiervoor kiezen. De
zaterdag wordt dan uitbetaald als een gewone werkdag zonder toeslagen. De aldus ontstane vrije
doordeweekse dag wordt bij overwerk voor betrokkene beschouwd als een zesde werkdag waarop



de zaterdagtoeslagen en overwerkbepalingen (artikel 20 lid 3) van toepassing zijn

12. Overwerkverplichting 50 plus
De genoemde leeftijd van 50 jaar in artikel 20 lid 2 wordt als volgt aangepast:
Per 1 januari 2012 wordt de leeftijd verhoogd naar 52 jaar;
Per 1 januari 2013 wordt de leeftijd verhoogd naar 54 jaar;
Per 1 januari 2014 geldt geen leeftijdsgrens meer en kunnen alleen mensen die deelnemen aan de
seniorenregeling niet meer verplicht worden tot overwerk boven het 9e uur en de weekenden
conform artikel 20 lid 2.

13. Vrijwilligerswerk
De werknemer krijgt hiervoor vrij, maar wordt niet doorbetaald. Uiteraard is het ook mogelijk om
verlof op te nemen.

14. Artikel 49, kort verzuim verlof met behoud van loon
De werknemer krijgt hiervoor vrij, maar wordt niet doorbetaald. Uiteraard is het ook mogelijk om
verlof op te nemen.

15. Artikel 47 lid 2, vakantiedagen (jubileumdagen)
Partijen onderzoeken het afschaffen van deze dagen onder voorwaarde dat bestaande rechten
gehandhaafd blijven. Toekomstige rechten worden gewaardeerd en toegevoegd aan het levensfase
budget.
Dit wordt nader uitgewerkt gedurende de looptijd van de cao in de werkgroep Levensfasebewust
Personeelsbeleid.

16. Bijlage I lid 2 en 3
Deze onderdelen worden verplaatst van de bijlage naar de Cao tekst met het doel algemeen
verbindend verklaring te verkrijgen.

17. Artikelen die komen te vervallen
De artikelen 16 lid 1, 34, 35 en 49 lid 1 sub b en c.

Bijlage: Protocolafspraken werkgelegenheid

De hovenierssector wil een sector zijn waarin goed werkgeverschap en duurzame
arbeidsverhoudingen centraal staan. De hovenierssector wil dat nadrukkelijk uitstralen richting de
arbeidsmarkt .
Cao-partijen vinden concurrentie op arbeidsvoorwaarden daarom onwenselijk en streven er naar
allerlei constructies die dat bevorderen tegen te gaan.
Voorbeelden van dergelijke constructies zijn:
rken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus.
rken met stage- of detacheringsovereenkomsten waarbij de werknemers een stagevergoeding krijgen
voor regulier werk.
t direct of indirect aanstellen van werknemers, waaronder buitenlandse werknemers en ZZP-ers,
voor regulier werk op, voor de werknemers, slechtere contracten en tegen voor de werknemers
slechtere arbeidsvoorwaarden dan in de cao voorgeschreven.

Momenteel zijn er ten gevolge van de economische crisis relatief veel oudere werknemers werkloos.
Door de vergrijzing en ontgroening van de maatschappij is het echter steeds moeilijker om jongere
werknemers te werven. Cao-partijen streven er naar om in het kader van een duurzaam



arbeidsmarktbeleid naast de focus op instroom van ‘ jongere’ werknemers nadrukkelijk ook oudere
werknemers, die al of niet zonder werk zijn, in te laten stromen in de sector. Onder oudere
werknemers verstaan we mannen of vrouwen van 45 jaar en ouder. Aan werkgevers wordt door
cao-partijen verzocht om bij hun aannamebeleid hier nadrukkelijk rekening mee te houden en
positief in te zetten op het werven van oudere werknemers.


	

