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ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO MULTIMODAAL VERVOER 2010 

 

Op 6 april 2010 zijn de Vereniging Werkgevers Multimodaal Openbaar Vervoer en de 

vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en de VVMC een 

onderhandelingsresultaat overeengekomen met de volgende inhoud: 

 

Looptijd 

De cao heeft een looptijd van 1 jaar en loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. 

 

Lonen 

Per 1 januari 2010 worden de cao-schaallonen en de toeslagen ingevolge artikel 35 van de cao 

verhoogd met 1 %. 

 

Eindejaarsuitkering 

Met ingang van december 2010 wordt jaarlijks in de maand december aan alle werknemers 

een vaste eindejaarsuitkering toegekend van 3,5 % van het jaarloon naar rato van de omvang 

en duur van het dienstverband.  

Het jaarloon bestaat uit 12 x het functieloon. 
 

Minurenregeling 

De minuren worden met ingang van 1 januari 2010 over een periode van een jaar verrekend. 

De aan het eind van een kwartaal geregistreerde minuren blijven staan. In de daarop volgende 

3 kwartalen kunnen deze minuren worden aangewend om de vastgestelde gemiddelde 

arbeidstijd te bereiken. Aan het einde van het 4e kwartaal vervallen de eventueel resterende  

minuren uit het eerstgenoemde kwartaal. 
 

Ervaringsjaren 

OV ervaringsjaren opgebouwd als uitzendkracht bij een OV bedrijf worden meegenomen bij 

de inschaling bij indiensttreding van een werknemer bij een OV bedrijf. 

 

Diplomatoeslag niet rijdend personeel 

Niet rijdend personeel dat beschikt over de aantekening Code 95 ontvangt diplomatoeslag 

mits de aantekening Code 95 is verkregen door middel van opleiding. 

 

Evenwichtige inzet personeel 

Partijen hebben besloten de gezamenlijke werkgroep ‘evenwichtige inzet personeel’ 

onderzoek te laten doen naar en advies te geven over o.a. de volgende onderwerpen: 

- leeftijdbewust personeelsbeleid 

- houdbaarheid ouderenregeling in verband met o.a. vergrijzing (GOLFPAKUS) 

- blokken en blokvergoedingen 

- blokken aansluiten bij wettelijke regels nachtdienst inclusief definitie 

- beëindiging arbeidsovereenkomst bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd 

 

De CCM zal een opdrachtformulering voor de werkgroep opstellen. De werkgroep zal in 

november 2010 met concrete conclusies en aanbevelingen aan cao partijen komen. 

 

NEN –bepaling 

De volgende bepaling zal worden opgenomen in de cao: 

De werkgever zal bij inhuur van uitzendkrachten gebruikmaken van gecertificeerde bedrijven, 

die ingeschreven staan in het Register Normering Arbeid en lid zijn van ABU of NBBU. Dit 

register is te vinden op www.normeringarbeid.nl. 
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Betaling na 2 jaar ziekte in geval van opgelegde sanctie 

Indien aan de werkgever door het UWV een sanctie is opgelegd wegens onvoldoende 

reïntegratie-inspanningen bij een arbeidsongeschikte werknemer zal gedurende de 

sanctieperiode, ook na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, de betaling door de werkgever op het 

niveau van 100 % worden gecontinueerd. 

 

Aansluiting bij mobiliteitcentrum OV. 

  

Teneinde medewerkers die hun baan dreigen te verliezen door reorganisatie of concessie-

overgang te bemiddelen naar in eerste instantie ander vast werk binnen de sector, sluiten 

CAO-partijen zich aan bij de centrale sectorale voorziening die werkgevers en werknemers in 

het Openbaar Vervoer zijn overeengekomen voor een mobiliteitcentrum.  

De afspraak die daarbij hoort geldt eveneens voor werknemers en werkgevers in het 

Multimodaal Vervoer. 

 

Deze afspraak uit de cao Openbaar Vervoer luidt: 

 

CAO-partijen zijn overeengekomen dat er een centrale sectorale voorziening wordt gecreëerd 

die er voor kan zorgen dat in deze tijd van economische recessie vraag en aanbod van arbeid 

binnen de sector bij elkaar kan worden gebracht. Doelstelling van het mobiliteitscentrum is 

om medewerkers die hun baan dreigen te verliezen door reorganisatie, dan wel door 

concessie-overgang, te bemiddelen naar in eerste instantie ander vast werk binnen de sector.  

 

Met behulp van dit centrum kunnen medewerkers worden opgevangen, die wegens 

bedrijfseconomische en financiële tegenslagen bij het bedrijf zelf niet meer geplaatst kunnen 

worden en die met behoud van hun dienstverband de gelegenheid krijgen tot opleiding, (her- 

en/of om-)scholing en plaatsing in een ander openbaar vervoersbedrijf (waarmee ook NS en 

de stadsvervoerders bedoeld worden). Indien dit niet mogelijk blijkt wordt voor een bepaalde 

tijd bemiddeld naar werk buiten de sector.  

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zullen samenwerkingsafspraken worden 

gemaakt met een extern bedrijf. Voor zover nodig zal bij- en omscholing door middel van het 

uitvoeren van scholingstrajecten worden gerealiseerd. Door instelling van dit 

mobiliteitscentrum kan enerzijds worden bevorderd dat tijdig adequate trajecten kunnen 

worden opgestart voor begeleiding van door boventalligheid bedreigde werknemers en 

anderzijds kan worden getracht deze voor de sector te behouden.  

 

Werkgevers kunnen werknemers niet eenzijdig in het mobiliteitscentrum plaatsen. Plaatsing 

in het mobiliteitscentrum geschiedt op basis van vrijwilligheid of op grond van afspraken 

overeengekomen met de werknemersorganisaties. Een eventuele weigering van de werknemer 

zal niet tegen de werknemer worden gebruikt in bijvoorbeeld een ontslagprocedure. Indien er 

meer specifieke afspraken in een sociaal plan, dat is overeengekomen met de 

werknemersorganisaties, zijn afgesloten, gaan deze voor.  

 

Er wordt een paritaire commissie in het leven geroepen die toezicht houdt op onder meer de 

naleving van de regels.  
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Sociale veiligheid  

Medewerkers in het openbaar vervoer moeten op een veilige manier hun werk kunnen doen. 

Respect voor de medewerkers in het OV is daarvoor één van de randvoorwaarden. Agressie 

en geweld zijn, ook in het OV, ontoelaatbaar. Cao partijen sluiten zich daarom aan bij de 

afspraken van het actieplan sociale veiligheid uit de cao OV. In bijlage I bij dit resultaat is dit 

actieplan weergegeven. 

De regeling met betrekking tot het vaststellen van de bevoegdheid van de BOA zal eveneens 

door cao partijen gezamenlijk worden onderzocht. Partijen zijn van mening dat de 

werkzaamheden veilig moeten plaatsvinden. Bij specifiek controlerende en toezichthoudende 

taken zal er minimaal één BOA bevoegde medewerker aanwezig dienen te zijn. 

 

Scholing  

Cao partijen zullen de uitvoering en afspraken met betrekking tot scholing zoals deze door 

cao partijen zijn gemaakt in de cao 2009 evalueren in de CCM. Daarnaast zullen cao partijen 

er op toezien dat de gemaakte afspraken in 2009 met betrekking tot scholing worden 

nagekomen. 

 

Pauzeregeling 

Mogelijke problemen met betrekking tot de redelijke tijdstippen van de pauze(s) en de duur 

van de netto pauzetijd dienen ter plekke in overleg met de medezeggenschap te worden 

opgelost. In de CCM zullen eventuele problemen nader worden onderzocht en besproken. 

 

Sociaal contract 

Cao partijen sluiten naast deze cao een zogeheten sociaal contract af. In dit sociaal contract 

worden afspraken opgenomen ten behoeve van werknemers en bedrijven in het multimodale 

vervoer gebaseerd op een gemeenschappelijke oriëntatie op de toekomst. In bijlage II bij dit 

resultaat zijn de nadere afspraken m.b.t. het sociaal contract vastgelegd. 

Het sociaal contract is voorlopig voor een periode van 3 jaar aangegaan. 

 

Afwezigheid met behoud van salaris 

Aan de werknemer wordt afwezigheid met behoud van salaris toegestaan bij overlijden van de 

partner en/of bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ouders/kinderen): vier diensten. 

 

Afspraken te maken in CCM 

In de CCM zullen cao partijen de verschillen tussen vestigingen met betrekking tot 

betrokkenheid/tevredenheid van werknemers in beeld brengen en bespreken. 

 

In de CCM zullen cao partijen de werkkostenregeling 2011 bespreken in het bijzonder ten 

aanzien van de vergoedingen. Hierbij zullen ook worden betrokken alle vergoedingen die niet 

aan cao-indexering onderhevig zijn, waaronder reiskostenvergoeding en penalty’s. 

 

In de CCM zullen cao partijen de inkomsten van en de uitgaven door het OSV fonds 

inventariseren. Indien de inkomsten van het OSV fonds ontoereikend zijn om gezamenlijke 

activiteiten van cao partijen te bekostigen zullen cao partijen hierover nadere afspraken 

maken.  

Partijen zijn wel van mening dat de werkzaamheden, ook van de werkgroep(en), op een 

normale wijze uitgevoerd dienen te kunnen worden. 

 

In de CCM zullen partijen de uitbesteding van werk door werkgevers bespreken. 
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Werkingssfeer 

Cao partijen zullen gezamenlijk met partijen betrokken bij de cao OV zoeken naar 

oplossingen voor de overlappende werkingssferen van beide cao’s. 

 

Afspraken onder voorbehoud strijdigheid wet of regelgeving 

De afspraken gemaakt in dit onderhandelingsresultaat zijn gemaakt onder het voorbehoud dat 

er geen sprake is van strijdigheid met wet of regelgeving. Mocht achteraf blijken dat een 

bepaalde afspraak strijdig is met wet of regelgeving dan wel als gevolg daarvan onuitvoerbaar 

wordt, dan zullen partijen over die afspraak nader met elkaar in overleg treden. 

 

Het onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen onder voorbehoud van goedkeuring door 

de respectieve achterbannen 

Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomst van de 

achterbanraadpleging. 

 

Utrecht, 6 april 2010. 

 

 

VWMO                       CNV Vakmensen        FNV Bondgenoten           De Unie 

 

 

 

R. Stienen   W. Kusters.                   G. Maenen                      H. Weiland 

 

 

 

VVMC 

 

 

 

W. Eilert 
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Bijlage I 

 

Sociale Veiligheid 
Werkgevers en vakorganisaties betrokken bij de CAO OV hebben de nadrukkelijke wens op 

korte termijn een concrete bijdrage te leveren, die de sociale veiligheid moet doen toenemen. 

 

Op verschillende niveaus worden initiatieven genomen om agressie en geweld in het OV te 

verminderen. Zo is er door het KpVV aan de decentrale overheden een aanbeveling inzake de 

sociale veiligheid gedaan. Werkgevers en vakorganisaties zullen gezamenlijk reageren op de 

aanbevelingen van het KpVV.  

 

Basisnorm sociale veiligheid  

Werkgevers en vakorganisaties hechten grote waarde aan het opnemen van een basisnorm 

sociale veiligheid in concessies, hetgeen momenteel in concessies nog vaak onderbelicht is.  

Een aantal zaken m.b.t. sociale veiligheid zal minimaal in de concessie geregeld moeten 

worden en onderdeel moeten uitmaken van de opdracht aan de vervoerder, zodat er een 

basisniveau van sociale veiligheid ontstaat, dat hetzelfde is tussen de vervoerders. Werkgevers 

en vakorganisaties zijn bereid om samen naar de overheden op te trekken om deze 

“basisnorm” over sociale veiligheid in de bestekken van de concessies te laten opnemen.  

 

Voorts hebben werkgevers en vakorganisaties op een negental punten afspraken gemaakt over 

sociale veiligheid.  

 

Concreet gaat het om de volgende afspraken: 

 

1. Opleiding & training ter preventie van agressie en geweld 

Werkgevers zullen bijdragen aan het vergroten van de sociale veiligheid van medewerkers 

werkzaam in het regionaal OV, met behulp van opleiding en training. 

Dit gebeurt door het aanleren van kennis en vaardigheden en deze leren toepassen indien er 

sprake is van een “agressiesituatie” die zich in verschillende vormen in de praktijk kan 

manifesteren. Het weerbaar kunnen handhaven met een groter gevoel van veiligheid staat 

hierbij centraal. Vanuit een klantgerichte visie leert men effectief om te gaan op het gebied 

van professioneel rolgedrag, conflicthantering en preventiemaatregelen. De opleidingen 

kunnen onderdeel zijn van de nascholing op grond van de Europese Richtlijn 

Vakbekwaamheid, maar kunnen ook separaat gevolgd worden. 

  

Meer algemeen zal aandacht besteed worden aan huisregels. Dit zijn regels omtrent wel en 

niet toelaatbaar gedrag in de bus en de wijze waarop deze regels effectief te handhaven zijn. 

Deze huisregels kunnen bedrijfsgebonden worden opgesteld. 

 

Werkgevers zullen zorg dragen voor evaluaties van die opleidingen en trainingen en de 

resultaten daarvan periodiek bespreken met de medezeggenschap. 

Genoemde opleidingen zijn kosteloos voor de medewerker en vinden onder werktijd plaats. 

 

2. Opvang & nazorg 

Bij incidenten die gepaard gaan met agressie en geweld, evenals bij zeer ernstige 

verkeersongelukken, krijgen chauffeurs professionele opvang en nazorg. Dit kan bijvoorbeeld 

in de vorm van begeleiding door een psycholoog, maatschappelijk werker, traumatoloog, e.a. 

deskundigen.   
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Leidinggevenden krijgen professionele training over het verlenen van nazorg, waarbij het 

welzijn van de chauffeur centraal staat. 

Getroffen chauffeurs krijgen toegang tot slachtofferhulp. 

Voorts worden de chauffeurs mondeling geïnformeerd over de afhandeling van incidenten, 

die gepaard zijn gegaan met agressie en geweld, tenzij de werkgever niet over deze informatie 

beschikt. 

Indien er sprake is van een ernstig incident zal de direct leidinggevende, waar mogelijk, de 

overige chauffeurs informeren.   

 

3. Registratie van meldingen van agressie en geweld 

Het streven is om tot een uniforme registratie van incidenten te komen, op basis van 

eenduidige definities, die leiden tot een databank. Deze databank kan een hulpmiddel zijn 

voor lokale autoriteiten om lokaal beleid te ontwikkelen, in overleg met de vervoerder.  

Tevens streven de regionale vervoerders naar een onderlinge datakoppeling opdat, samen met 

regiopolitie, de aanpak breder (=landelijk) en dieper (in regio = regionaal / plaats = lokaal) 

wordt. 

Werkgevers zullen aan de verplichting tot melding van incidenten bij de Arbeidsinspectie 

voldoen.  

 

4. Het doen van aangifte en terugkoppelen van uitkomsten van aangifte 

Werkgevers zullen het doen van aangifte door de medewerker stimuleren en begeleiden. De 

voor het doen van aangifte benodigde tijd wordt beschouwd als arbeidstijd.  

Tevens zullen werkgevers indien nodig zorg dragen voor juridische ondersteuning, mede om 

de eventuele schade te kunnen verhalen. Indien nodig kan hiervoor een extern jurist worden 

ingezet. 

Werkgevers en vakorganisaties zullen gezamenlijk aandacht vragen bij de politieorganisatie 

voor het belang van terugkoppeling aan de betrokken chauffeur over wat er met zijn aangifte 

wordt gedaan.  

 

5. Toezicht en controle 

Werkgevers en vakorganisaties zijn het eens over het vaststellen van een norm voor het 

minimum aantal camera’s met opnameapparatuur in voertuigen, verankerd in de basisnorm 

veiligheid. Uitgangspunt hierbij is minimaal 1 camera in de kleine voertuigen en minimaal 2 

camera’s in de grote voertuigen,. Partijen spreken af dat nieuw materieel aan deze norm zal 

voldoen. Teneinde de norm ook in bestaand materieel te realiseren wordt afgesproken dit 

onderwerp mee te nemen bij het gezamenlijk optrekken naar de overheid en opdrachtgevers 

om tot structurele oplossingen voor de problemen in de sector te komen. 

Tevens dient per vervoermodaliteit binnen een half jaar een minimum norm ontwikkeld te 

worden van het aantal toezichthouders c.q. stewards per aantal DRU’s. 

Verder willen werkgevers mensen en middelen voor toezicht en controle in overleg met de 

medezeggenschap slimmer inzetten, vooral op risicolijnen. Voor de risicolijnen zullen 

werkgevers in overleg met de medezeggenschap een plan van aanpak opstellen. Werkgevers 

zullen hierover jaarlijks rapporteren aan de VCSA. 

Werkgevers willen verder de kaartverkoop zoveel mogelijk digitaal laten plaatsvinden. 

 
6. Technische communicatie 

Werkgevers zorgen voor een adequate noodknopvoorziening in de bussen 

De noodknopvoorziening moet goed functioneren en zal eenmaal per kwartaal worden getest.  
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7. Onderhoud materieel 

Werkgevers zorgen voor schone en nette bussen en stimuleren schone en nette haltes, 

eindpunten en stations (die overzichtelijk zijn en voorzien zijn van deugdelijke verlichting). 

Werkgevers dragen zorg voor goed onderhouden bussen, zodat rituitval door technische 

oorzaken zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

  

8. Voorlichting en bewustwording 

Werkgevers willen meewerken aan het geven van voorlichting over agressie en geweld en de 

gevolgen daarvan op scholen. Daarmee wordt het bewustzijn onder jongeren vergroot, wat 

een preventief effect heeft.  

 

9. Organisatie Sociale veiligheid 

Werkgevers zullen binnen hun organisatie een structuur neerzetten waardoor aandacht voor 

sociale veiligheid een managementprioriteit gaat worden.  

De volgende aspecten zullen hierdoor geborgd zijn: 

- Een aanspreekpunt voor zowel externe instanties, als voor medewerkers met 

betrekking tot sociale veiligheid 

- Coördinatie van activiteiten en afstemming met belanghebbenden, waaronder 

gemeenten, politie, scholen, etc. 

- Analyse en rapportage omtrent de incidenten. Minimaal één keer per jaar zal 

rechtstreeks gerapporteerd worden aan de medezeggenschap en één maal per jaar zal 

aan de VCSA worden gerapporteerd. 

 

Werkgevers zullen zich inspannen om een convenant met de politie af te sluiten waarvan 

communicatie met de (lokale) politieorganisatie deel uitmaakt. 
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Bijlage II 

 

Een sociaal contract in het Multimodaal Vervoer 

 

Inleiding 

 

Bij Cao-partijen is de gedachte ontwikkeld over een sociaal contract. In de kern komt het 

sociaal contract erop neer dat de verhouding tussen werkgevers en werknemers in de 

bedrijfstak niet slechts wordt gebruikt voor het oplossen van verdelingsvraagstukken. Naast 

deze periodiek terugkerende agenda van verdeling ligt er een nieuw domein waarop 

werkgevers en werknemers gemeenschappelijke activiteiten kunnen verrichten. Binnen dit 

domein gaat het niet zo zeer om het wederzijds juridisch vastleggen van rechten en plichten; 

het gaat veel meer om het formuleren van een gemeenschappelijke oriëntatie op de toekomst 

(agenda van de toekomst) ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak en de bedrijven 

waarin zij werken.  

 

Het sociaal contract is dus een nieuw voertuig om afspraken te maken tussen werkgevers- en 

werknemersorganisaties. Op 4 punten wijken de afspraken af van “normale” cao-afspraken. 

 

1. de duur. Afspraken in een sociaal contract hebben een langere looptijd. Zij richten 

zich niet voor niets op de agenda van de toekomst. Het geeft partijen de kans om zich 

ook op de langere termijn te oriënteren. Cao’s kunnen dan ook meer tussenstations 

worden naar die toekomst in plaats van periodieke afrekenmomenten. Dit sociaal 

contract wordt aangegaan voor de periode van 3 jaar met ingang van 1 januari 2010. 

2. het zijn geen juridische afspraken die makkelijk kunnen worden geïmplementeerd. Het 

betreft juist proces afspraken die erop gericht zijn om al zoekend te komen tot 

concrete activiteiten of projecten. De cao-afspraak verliest vaak haar “energie” nog 

voordat de inkt van het akkoord droog is. Voor sociaal contract afspraken geldt dat ze 

pas beginnen te leven nadat de inkt is opgedroogd. 

3. de inhoud. Afspraken in een sociaal contract kennen een andere inhoud. Zij kunnen 

ook gaan over onderwerpen die wezenlijk zijn voor werkgevers en werknemers maar 

die niet via een injectienaald ingespoten kunnen worden in de ondernemingen. Te 

denken valt hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als leiderschap, ondernemerschap 

bij medewerkers; innovatief vakmanschap en klantgerichtheid; (directe en indirecte) 

medezeggenschap; enz.; werkzekerheid en loopbaanbeleid 

4. context. Een sociaal contract kent niet dezelfde kaders als de cao. Het betreft het 

exploreren van (gedeelde) ambities. Cruciaal is dat partijen ervoor kiezen om deze 

zoektocht met elkaar te ondernemen en er dus niet voor te kiezen om elkaar slechts 

met uitgewerkte concepten te confronteren. Dit proces is precair. Het betreft een 

innovatie van het overleg waarbij het directe (korte termijn) belang voor een van de 

partijen niet altijd meteen de dominante drijfveer hoeft te zijn. In de kern gaat het hier 

om vertrouwen; gedeelde waarden en ook wederkerig perspectief management ten 

aanzien van elkaars belangen. 

 

Cao-partijen benoemen 3 niveaus waarop zij willen komen tot initiatieven en afspraken 

binnen een sociaal contract.  

 

a) Blik uit het venster: Het organiserend vermogen naar buiten 
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Op dit niveau staat de vraag centraal op welke manier de bedrijfstak haar positie naar de 

buitenwereld kan versterken. Met buiten wordt hier in eerste instantie de nationale overheid 

bedoeld. Op welke wijze kan de bedrijfstak haar lobby versterken richting de overheid met als 

doel om belangenbehartiging voor de bedrijfstak te optimaliseren. Concrete onderwerpen zijn 

uiteraard de financiering van het Multimodale Vervoer; de publieke verantwoordelijkheid 

voor sociale veiligheid; het pre-concurrentieel versterken van het lerend vermogen van de 

aanbestedende overheid (duurzaam aanbesteden) en het verbeteren van het Multimodaal 

Vervoer en de organisatie ervan (slimmer vervoeren van meer reizigers; slimmer werken). 

Een andere blik naar buiten kan ook zijn om een gemeenschappelijke agenda te formuleren 

richting bijvoorbeeld Europese overheden of binnenlandse reizigersorganisaties.  

 

b) Blik in de ogen: Het onderling organiserend vermogen 

 

Op dit niveau richt de bedrijfstak zich niet zozeer naar buiten maar worden collectieve 

goederen geproduceerd die van belang zijn voor de bedrijfstak (en dus niet door individuele 

bedrijven kunnen worden geproduceerd). Op dit niveau denken we aan afspraken om de 

instroom in de bedrijfstak (kwalitatief en kwantitatief te bevorderen. Maar ook zijn hier 

aanvullende afspraken te maken over hoe we als bedrijfstak omgaan met sociale veiligheid; de 

ontwikkeling van het vakmanschap of het stimuleren van loopbaanpaden binnen de 

bedrijfstak. 

Naast de collectieve goederen kan de bedrijfstak hier ook nadere regulerende bepalingen 

overeen komen. Hierbij kan men denken aan het voorkomen van onderlinge concurrentie op 

arbeidsvoorwaarden of het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op duurzaam 

aanbesteden.  

 

c) Blik naar de toekomst: de lerende bedrijfstak; leiderschap van sociale partners 

 

Sociale partners hebben natuurlijk ieder hun eigen belangen. Maar net als elke organisatie 

maken zij voortdurend een afweging tussen het kiezen voor directe belangen op korte termijn 

en het mee bouwen aan een meer toekomstgerichte strategische agenda. Dit laatste betekent 

dat ook richting (een deel van) de eigen achterbannen een overtuigingsslag gemaakt moet 

worden. Onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld: wat vinden we van de arbeidsverhoudingen 

binnen de bedrijven en wat betekent dit bijvoorbeeld voor het innovatief vermogen van de 

bedrijfstak? Welke beelden heeft de bedrijfstak over de inrichting en ontwikkeling van 

medezeggenschap in de bedrijven. 

 

Hoe doen we dat: stoplichtconferentie  

 

Het sociaal contract is niet soft. Het zijn serieuze en harde ambities om op korte termijn met 

serieuze resultaten te komen. Het mag niet verworden tot een (langdurige) cyclus van 

adviserende commissies en werkgroepen (de kerstboomstrategie). Idee is om een lijst te 

maken met 6 concrete onderwerpen. Op deze onderwerpen gaan cao-partijen met elkaar aan 

de slag om concrete ambities en doelstellingen te formuleren in een actieprogramma. 

Hiervoor krijgen ze in totaal 3 maanden de tijd. Na drie maanden presenteren de werkgroepen 

hun bevinden aan cao-partijen op een stoplichtconferentie. De voorstellen krijgen op deze 

conferentie een kleur van sociale partners: groen (door); oranje (bijsturen) en rood (stoppen). 

De werkgroepen krijgen een eigen budget om hun werkzaamheden te verrichten. Uiteindelijk 

zullen eventuele financiële consequenties via de cao georganiseerd dienen te worden.  
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Onderwerpen waarop een actieprogramma ontwikkeld wordt: 

 

- blik naar buiten: 

o opzetten gemeenschappelijke agenda en lobby richting de overheid met als 

doel om meer middelen en een beter imago te genereren 

o ontwikkelen nieuwe vervoersconcepten die de kwaliteit van het vervoer 

verhogen (slim vervoeren, slimmer werken) 

- blik in de ogen: 

o gemeenschappelijke visie/protocol op duurzaam aanbesteden (zelfregulering) 

en op instroom en imago 

o veilig en gezond werken: hoe houden we medewerkers vitaal en gezond 

- blik naar de toekomst: 

o arbeidsverhoudingen in de sector verbeteren en mensen meer betrekken bij hun 

werk 

o organisatiecultuur of sociale innovatie: hoe zit het met onze opvattingen over 

werkgeverschap en werknemerschap en zijn deze te beïnvloeden door de 

bedrijfstak?  

o ontwikkeling van productiviteit 

 

 

 

 


