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Op 11 mei jongstleden hebben wij de puntjes op de i gezet bij de
cao-onderhandelingen bij Grontmij. Eerder heb ik u moeten melden dat we nog geen
definitief akkoord konden afspreken, omdat er op 9 februari nog geen helder beeld
was van de economische crisis en er nog onderhandeld werd over een centraal
akkoord. Er was toen een verwachting dat de inflatie beneden de 2 procent zou
komen en Grontmij bood 1,9 procent.

Nu is de verwachting ten aanzien van de inflatie nog veel lager, minder dan 1 procent, maar toch
heeft Grontmij haar bod van 1,9 procent gehandhaafd.
Het zogenaamde dagvenster wordt met een uur verlengd, maar de verschoven urentoeslag voor zon-
en feestdagen gaat met 25 procent omhoog naar 50 procent.
De toeslag voor bezwarende werkomstandigheden wordt iets verbeterd en in de cao opgenomen.
Verder zijn er een groot aantal werkafspraken gemaakt.
Om u zo volledig mogelijk te informeren hebben wij het totaalresultaat van de onderhandelingen
bijgevoegd. U vindt dit totaalresultaat overigens ook op ‘Insite”.

Omdat leden van de CNV BedrijvenBond altijd het laatste woord hebben, is er ook een
antwoordformulier bijgevoegd om uw commentaar te geven.
Ook is het natuurlijk mogelijk om via de e-mail te reageren.

U wordt verzocht uw reactie voor 29 mei aanstaande te geven.
Uiteraard houd ik mij ook aanbevolen voor allerlei andere zaken die verband houden met het werk.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

NB. Probeer ook uw ongeorganiseerde collega te overtuigen dat het aansluiten bij een vakbond het
enige juiste is. Want nu profiteren uw ongeorganiseerde collega’s van het feit dat u lid bent, want
dat is de reden waarom wij een cao afsluiten bij Grontmij.

Ronald Zwijnenburg
Vakgroepbestuurder
T 055 – 52 64 250
E r.zwijnenburg@cnv.net

Resultaat van de onderhandelingen voor de cao’s Grontmij

1. Looptijd
De cao’s Grontmij hebben een looptijd van 1 maart 2009 t/m 28 februari 2010.

2. Salarisontwikkeling
- een algemene loonsverhoging van 1,9 procent per 1 maart 2009
- een verhoging van de salarisschalen met 1,9 procent per 1 maart 2009



3. Verschoven werkuren
De dagdienstbegrenzing wordt verlengd met één uur. Dit leidt tot een dagdienstbegrenzing van
07.00-19.00 uur. Daarnaast wordt een toeslag van
50 procent geïntroduceerd voor verschoven werkuren op zon- en feestdagen. Alle voorgaande
vergoedingsregelingen worden hiermee ingetrokken. Deze gewijzigde regeling treedt in werking
met ingang van 1 juni 2009.

4. Inconveniëntenregeling
De aanspraak uit de bestaande inconveniëntenregeling wordt aan de cao toegevoegd. Toekomstige
wijzigingen in de regeling zullen geen terugwerkende kracht hebben.

5. Afbakening cao
Gedurende de looptijd van de cao wordt een convenant opgesteld tussen de directie van Grontmij,
de ondernemingsraad en de vakorganisaties. In dit convenant wordt opgenomen welke onderwerpen
de directie met de vakorganisaties zal bespreken en welke met de ondernemingsraad.

6. Levensfasebewust personeelsbeleid
Grontmij zal gedurende de looptijd van de cao een aantal activiteiten ontplooien waarin de aandacht
wordt gericht op verschillende levensfasen van de medewerker. Zo wordt de levensloopregeling
opnieuw onder de aandacht gebracht. Er wordt een medewerker tevredenheidonderzoek (MTO)
gehouden waarin de verschillende leeftijdscategorieën apart worden geëvalueerd. Ook zal de
werkgever de eerste stappen zetten in de richting van een High Performance Workplace. De
vakorganisaties worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en resultaten hiervan.

7. Sportfaciliteiten
Gedurende de looptijd van de cao zal de werkgever een onderzoek doen naar de behoefte aan
bedrijfssport. De vakorganisaties zullen over de uitslag van dit onderzoek worden geïnformeerd.

8. Flexibiliteit
Gedurende de looptijd van de cao zullen partijen bestuderen op welke wijze de flexibiliteit kan
worden vergroot. In deze discussie zal aandacht worden besteed aan de volgende elementen:
a. gelijkschakeling van de waarde van een dag bij het kopen en/of verkopen ervan;
b. flexibilisering van het verlof;
c. het gebruik van een thuiswerkplek.

9. Vergoeding voor reistijd
Grontmij kent een vergoeding van excessieve reisuren. Deze vergoeding is afwijkend voor de
Geo-groep, Gis+Ict en Aquasense. Tijdens de looptijd van de cao wordt een onderzoek gedaan naar
de duur en de frequentie van de reistijden om inzicht te krijgen in de mate waarin dit voorkomt. Aan
de hand van de resultaten van dit onderzoek zal bekeken worden of en in hoeverre de bestaande
regelgeving aanpassing vergt. Als er gedurende de looptijd van de cao schrijnende gevallen zijn, zal
de clusterdirectie daarvoor een passende oplossing zoeken.

10. EVC
Grontmij zal de mogelijkheid van een individueel EVC-traject opnemen in de standaard instructie
voor de formatieplanning. Daarnaast wordt op InSite algemene informatie met betrekking tot EVC
voor de medewerker beschikbaar gesteld.

11. Informatie voorziening
Grontmij zal op InSite een link opnemen naar een nog door de vakorganisaties te ontwikkelen
webpagina. Deze webpagina bevat specifieke informatie voor Grontmij medewerkers van de drie



vakorganisaties betrokken bij de cao Grontmij.

12. Internationale samenwerking
Voor 2009 wordt de bijdrage van Grontmij voor de internationale samenwerking gesteld op €
30.000,- Aan de tekst zal worden toegevoegd dat Grontmij de mogelijkheid krijgt om de
projectkeuze te toetsen aan haar MVO-beleid en haar activiteiten.

13. Artikel 11.1 lid b PROS
Aan het PROS-systeem wordt een extra element toegevoegd namelijk de opleidingsdoelen en de
evaluatie daarvan.

14. Ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid van 13 naar 26 weken.

15. Kortdurend zorgverlof artikel 6.9.4
In de cao staat nu dat tijdens het verlof 70 procent van het loon wordt doorbetaald. Toegevoegd
wordt dat het loon niet meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in artikel 17 lid 1 van de wet
financiering sociale verzekeringen. De doorbetaling bedraagt minimaal het voor de medewerker
geldende wettelijk minimumloon.

16. Seniorenverlof 55+, artikel 11.3 lid b
De tekst van dit artikel blijkt nog steeds tot onduidelijkheid te leiden. De huidige tekst wekt de
suggestie dat de medewerker extra verlofuren krijgt bovenop het seniorenverlof in artikel 6.6. Dit is
niet het geval en daarom zal de tekst worden verduidelijkt.

17.Werkgeverbijdrage (Artikel 20.3)
De werkgeversbijdrage wordt niet langer in euro’s uitgedrukt, maar er wordt in lid a verwezen naar
de AWVN werkgeversbijdrage.
In lid b worden na de tekst “Cao Grontmij” de woorden “nu de cao Grontmij Vut genoemd”
toegevoegd. Tevens wordt de bijdrage aan het STIVOS in overeenstemming gebracht met de
daadwerkelijke bijdrage en die bedraagt
0,24 procent.

Grontmij is in principe bereid mee te werken aan een gemeenschappelijke brief van sociale partners
aan de SUWAS in verband met de toekenning van de werkgeversbijdrage aan de Unie. De unie zal
hiertoe het initiatief nemen.

Grontmij zal gedurende de looptijd bestuderen in hoeverre de verplichting bestaat om een bijdrage
te leveren aan het arbeidsmarktfonds in SUWAS verband. Effectuering van een andere vorm van
bijdrage kan pas plaatsvinden als er duidelijkheid is over de formele kant van de zaak.

18. Arbeidsongeschiktheid
De laatste zin van artikel 10.3 sub c wordt verwijderd (Als salaris….ziektejaar) en vervangen door:
"Als salaris voor de opbouw van pensioen en de bijdrageregeling geldt het salaris bij aanvang van
ziekte". Ook de woorden “naar rato” worden in de tweede zin verwijderd.

19. Artikel 20.2 lid a
In dit artikel wordt ‘’juni 2008’ gewijzigd in: ‘in de maand juni van enig jaar’. Tevens zal in de
tekst verwezen worden naar de regeling fiscale uitruil.

20. De artikelen 20.5, 20.6, 20.7 en 20.8 worden geschrapt.



21. Artikel 9.1 lid a
De verwijzing naar artikel 6.1 sub d is niet correct en wordt gewijzigd
in 6.1 sub c.

22. Werkingssfeer
De actuele situatie zal in de werkingssfeer opgenomen worden.

23. Aangewezen verlofdag
2 januari wordt geschrapt als aangewezen verlofdag.

24. Arbeidsmarktbeleid
De tekst van artikel 3.2.2. lid b wordt zodanig aangepast dat het inschakelen van UWV
WERKbedrijf zal plaatsvinden voor LBO en MBO functies waarvoor een redelijk groot aantal
kandidaten wordt gezocht.

25. Geoorloofd verzuim
De tekst in de cao met betrekking tot het ongeoorloofd verzuim is in de voorgaande cao niet
helemaal correct weergegeven. De tekst wordt hersteld en tegelijkertijd wordt het onderscheid
tussen uit- en thuiswonende kinderen verwijderd.


	

