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Bijlage: Inhoud Principeakkoord cao ArboNed 2010 
 
 
1. Looptijd en loonsverhoging 
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2010 tot en met 31 
december 2010.  
 
Per 1 januari 2010 worden de lonen structureel verhoogd met 1%.  
 
Daarnaast is afgesproken dat de lonen structureel en met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari met 0,25% worden verhoogd als het bedrijfsresultaat van ArboNed op peildatum 
1 juli 2010 groter is dan 95% van de begroting. Met deze afspraak komt ArboNed heel 
dicht in de buurt van onze oorspronkelijke looneis. We zijn dan ook tevreden met de 
gemaakte afspraak, zeker ook omdat uw werkgever aanvankelijk helemaal geen 
structurele loonsverhoging toe wilde kennen. 
 
2. Variabele beloning/incidentele uitkering 
Als aanvulling op de reeds bestaande bonus/winstdelingsregeling is afgesproken dat als 
het resultaat van ArboNed uit de gewone bedrijfsvoering (voor belasting, na reservering 
van de winst/bonusregeling en uitgezonderd bijzondere en/of incidentele baten) in 2010 
uitstijgt boven de begroting van het meerdere resultaat 10% gelijk wordt verdeeld en 
uitgekeerd aan medewerkers in de vorm van een eenmalige uitkering. Voorwaarde is dat 
medewerkers op 31 december 2010 minimaal 3 maanden in dienst moeten zijn van 
ArboNed. Deze afspraak komt bovenop de structurele loonsverhoging en is daarom 
acceptabel voor De Unie.  
 
3. Onderzoek levensfasebewust personeelsbeleid/ inzetbaarheidsbeleid 
In de eerste helft van 2010 zal er een werkgroep worden geformeerd die bestaat uit 
vertegenwoordigers van De Unie, de overige vakorganisaties, de OR en de directie. 
Deze werkgroep zal onderzoeken of en welke aanvullende maatregelen er genomen 
zouden kunnen worden om te komen tot een integrale inkadering van al bestaande 
instrumenten en eventuele aanvullende maatregelen waar het gaat om  
inzetbaarheidsbeleid. Voor De Unie is het belangrijk dat er binnen ArboNed een 
eenduidig inzetbaarheidsbeleid komt dat erop gericht is medewerkers inzetbaar, 
gemotiveerd en vitaal te houden. Bijvoorbeeld door concrete afspraken te maken over 
een goede thuiswerkregeling en meer regelmogelijkheden voor medewerkers. Ook 
zullen wij hierin meenemen dat medewerkers regelmatig een loopbaanscan kunnen 
krijgen.  
 
4. Stagebeleid 
Gelet op de arbeidsmarktontwikkelingen en de stijgende jeugdwerkloosheid zal ArboNed 
zich inspannen om het aantal stageplaatsen binnen de organisatie te vergroten. Het 
streven is om minimaal één stageplek per honderd medewerkers beschikbaar te stellen. 
Als maatschappelijk betrokken vakorganisatie vinden we het belangrijk dat zoveel 
mogelijk bedrijven stageplekken aanbieden. We zijn daarom erg te spreken over de 
gemaakte afspraak met ArboNed. 
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5. Pensioenregeling 
Enkele jaren geleden is ArboNed overgegaan naar een andere pensioenverzekeraar 
(van Nationale Nederlanden naar ASR). Deze overgang heeft (ook nu nog!) tot een 
aantal onduidelijkheden geleid bij medewerkers. Dit wordt onder meer veroorzaakt door 
de gebrekkige communicatie vanuit ASR. Ter evaluatie van de overgang zal een 
commissie worden geformuleerd die bestaat uit vertegenwoordigers van de 
vakorganisaties en de OR. In de commissie zal worden nagegaan of de vooraf gestelde 
doelen van de overheveling naar ASR zijn gerealiseerd. Hoewel dit punt niet tot onze 
inzet behoorde, kunnen wij goed leven met de gemaakte afspraak. Temeer omdat ook 
wij weten dat er veel onduidelijkheden zijn op pensioengebied. 
 
6. Flexibilisering arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden 
Er is afgesproken dat cao-partijen nader gaan onderzoeken op welke wijze meer 
flexibiliteit en regelruimte geboden kan worden aan medewerkers voor de bepaling van 
arbeidstijden. Dit kan uiteraard ook voordelen hebben voor de organisatie ArboNed. De 
wens is namelijk om de inzet beter af te kunnen stemmen op de fluctuerende vraag van 
klanten. Bij deze afspraak is het voor De Unie erg belangrijk dat de nadruk niet alléén zal 
worden gelegd op de wens van de klanten om meer inzetbaar te zijn. Voor ons is de 
balans voor werknemers minstens zo belangrijk. Tot slot is afgesproken dat aankomend 
jaar zal worden onderzocht hoe de keuzevrijheid voor medewerkers vergroot kan worden 
in het uitruilen van individuele arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt ook gekeken naar 
welke fiscale ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn die benut kunnen worden. Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan het fiscaal aantrekkelijk maken van de 
vakbondscontributie. Als uw werkgever aan deze regeling meewerkt, betaalt de fiscus de 
helft van uw vakbondscontributie! 


