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Ondergetekenden, partijen bij de CAO Schippersinternaten, te weten: 
 
 
1) Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, 

gevestigd te Barendrecht;  
 
    enerzijds en de vakorganisaties 
 
  
2)  ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer; 
  
 alsmede 
 
3) CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, 
 
 alsmede 
 
4) Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers, gevestigd te 

Veenendaal 
  
 
verklaren hierbij: 
1.  Dat partijen, met als basis de per 1 mei 2001 geldende CAO voor Internaten 

voor kinderen van Binnenschippers en/of Kermisexploitanten (hierna CAO), 
overeenstemming hebben bereikt over de verlenging van de geldende CAO 
voor de periode van 1 mei 2009 tot en met 31 december 2011. Partijen 
beogen hiermee materieel de per 30 april 2009 geldende CAO te verlengen 
voor een periode van 32 maanden, zulks onder het doorvoeren van de hierna 
onder A. en B. vermelde wijzigingen.   
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A. 
 

a. Looptijd 
De CAO wordt aangegaan voor de duur van 32 maanden: van 1 mei 2009 
tot en met 31 december 2011. 
 

b. Algemene salarisverhoging 
Per 1 mei 2009 worden de salarissen verhoogd naar het salarisniveau van 
de CAO Jeugdzorg. Tevens hebben sociale partners afgesproken dat de 
salarisontwikkeling in de CAO Schippersinternaten structureel wordt 
gekoppeld aan de salarisontwikkeling in de CAO Jeugdzorg. 

 
c. Eindejaarsuitkering 

 Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt de eindejaarsuitkering 8,3% van 
het door werknemer in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende 
salaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag. De 
eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitgekeerd, dan wel 
zoveel eerder als het dienstverband tussen werkgever en werknemer in het 
desbetreffende kalenderjaar eindigt. 

 
d. Stagevergoeding 

Met ingang van 1 augustus 2009 ontvangen stagiaires een vergoeding van: 
 €   50,- per maand bij 1 stagedag  per week; 

 € 100,- per maand bij 2 stagendagen  per week; 
 € 150,- per maand bij 3 stagedagen  per week; 
 € 200,- per maand bij 4 stagedagen  per week; 
 € 250,- per maand bij 5 stagedagen  per week. 
 

e. Tegemoetkoming ziektekosten 
Per 1 mei 2009 wordt de tegemoetkoming ziektekosten (art. 39, lid 2) 
verhoogd naar € 20,- per maand.  

 
f. Wachtgeldregeling  

Partijen zijn overeengekomen om de wachtgeldregeling LI per 1 januari 
2010 vervallen te verklaren. Per diezelfde datum wordt een regeling van 
kracht die is gebaseerd op: 
- het begeleiden van medewerkers van werk naar werk, waarbij de  
  werkgever de kosten van het begeleidingstraject, inclusief een  
  arbeidsmarktscan voor zijn rekening neemt van minimaal  € 7.000 incl.  
  BTW; 
- het verstrekken van een vertrekpremie wanneer de werknemer een andere  
  baan aanvaardt; 
- het bieden van financiele ondersteuning bieden bij het opstarten van een 
  eigen onderneming; 
- het verstrekken van een premie bij vrijwillig vertrek; 
- een ontslagvergoeding als aanvulling op een WW-uitkering ter grootte  
  van 1/6 maandsalaris per dienstjaar voor werknemers tot 50 jaar en van  
  een ¼ maandsalaris per dienstjaar  voor werknemers van 50 jaar en ouder; 
- het handhaven van wachtgeldregeling LII als vangnet. 
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g. Werknemersbijdrage 
Partijen zijn overeengekomen dat de werknemersorganisaties, die partij 
zijn bij deze CAO, met ingang van 1 januari 2010 jaarlijks een 
werkgeversbijdrage ontvangen, die is gebaseerd op de overeengekomen 
modelregeling tussen AWVN enerzijds en de vakcentrales anderzijds. 
Voor het jaar 2009 bedraagt deze bijdrage € 18,33 per jaar.  

 
 

B. PROTOCOL AFSPRAKEN 
 

1. Partijen zullen de regeling “Begeleiden van werk naar werk”, zoals 
genoemd onder F. gedurende de zomer van 2009 nader uitwerken.  

 
2 . Partijen zijn overeengekomen de tekst van de geldende CAO te 

moderniseren. Dit zal uiterlijk 1 januari  2010 zijn gerealiseerd. 
 
 
 
 
Den Haag, 26 juni 2009  
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend: 
 
Partij ter ene zijde:   Partijen ter andere z ijde: 
 
a. NEVIS    b. ABVAKABO FNV 
 voor deze:    voor deze:  
 
 
datum:     datum: 
 
 
     c. CNV Publieke Zaak 
      voor deze:  
 
     datum: 
 
 
       d. Reformatorisch Maatschappelijke 
           Unie Werknemers 
      voor deze: 
 
      datum: 

 
 
 

 


