Aan: de medewerkers van de bedrijven aangesloten bij de
Werkgevers Vereniging OWASE (WVO)

Hardenberg, 18 oktober 2018

Betreft: CAO-akkoord

Beste collega,
Vandaag hebben wij met de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe CAO met een looptijd
van 2 jaar.

De lonen zullen in deze periode in twee stappen worden verhoogd met 5,3%.
Dit doen wij door de lonen met 2,4% te laten stijgen per 1 juli 2018 en met 2,9% per 1 juli 2019.
Daarnaast hebben wij aanvullende afspraken gemaakt over uitbreiding van het seniorenverlof en
het verder inzetten op duurzame inzetbaarheid. Ook hebben wij afgesproken om in gesprek te
blijven over andere onderwerpen die door WVO of door de vakbonden worden aandragen.
In de bijlage is het volledige CAO-akkoord opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Rekers, Voorzitter Werkgeversvereniging OWASE

Werkgevers Vereniging OWASE l J.C. Kellerlaan 8a l 7772 SG Hardenberg l Postbus 150 l 7770 AD Hardenberg
l T 0523 208 110 l info@werkgeversverenigingowase.nl l www.werkgeversverenigingowase.nl

CAO-akkoord 2018-2020
Looptijd
Afgesproken is een looptijd van 2 jaar (van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020).
Loon
De lonen worden gedurende de looptijd in twee stappen verhoogd met 5,3%.
Wij willen dit doen door de lonen met 2,4% te laten stijgen per 1 juli 2018 en met 2,9% per 1 juli
2019.
Duurzame Inzetbaarheid
WVO wil de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid verder faciliteren, zowel in budget als in
organisatie. De werkgroep kan praktische ondersteuning bieden bij de duurzame inzetbaarheid van
de medewerkers. Zo heeft de werkgroep voorgesteld om meer programma’s of bijeenkomsten te
organiseren over mogelijkheden bij mantelzorg en over deeltijdpensioen en gebruik van andere
ontzie-maatregelen in de CAO.
Ook staat WVO ervoor open dat de werkgroep nog meer (bedrijfs)initiatieven onderzoekt,
bijvoorbeeld over werk/privé-balans, powernap, werkdruk, mentorschap en een vervolg op de
vitaliteitsroute.
Verder is afgesproken om de seniorenregeling als bedoeld in artikel 7.7. per 1 januari 2019 uit te
breiden. Concreet betekent dit dat werknemers die binnen 4 dienstjaren de AOW-datum bereiken,
op vrijwillige basis extra vrije tijd kunnen opnemen. Deze vrije tijd bedraagt maximaal per
kwartaal:
Toekomstige dienstjaren tot de
AOW-datum
tussen 4 en 3 jaren
tussen 3 en 2 jaren
tussen 2 en 1 jaren
laatste jaar

Extra vrije tijd per kwartaal
Was
8 uur
20 uur
28 uur
52 uur

Gemiddelde gedurende hele
periode

27 uur

Extra vrije tijd per kwartaal
wordt
24 uur
32 uur
40 uur
44 uur (waarbij bestaande
rechten worden gerespecteerd)
35 uur

Uitbetaling over bovenstaande uren wordt gebaseerd op 85% van het maandinkomen, inclusief
vakantietoeslag. De pensioenopbouw over deze uren wordt volledig voortgezet.
De uitbreiding van de seniorenregeling is samen met de reeds bestaande mogelijkheden in de CAO
erop gericht om de werknemers in de laatste jaren voor de AOW-datum meer te ontzien. Daarom
zal in samenhang met deelname aan de seniorenregeling:
- de mogelijkheid komen te vervallen om ATV-dagen te verkopen, als bedoeld in artikel 6.2;
- het jaarlijks per 1 januari te meten opgebouwde verlofsaldo als bedoeld in artikel 7.2. niet
verder toe te laten nemen.
Daarnaast komt de ouderenregeling als bedoeld in bijlage I per 1 januari 2019 te vervallen.
Bestaande deelnemer(s) kunnen de ouderenregeling wel voortzetten.
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Periodiek Overleg
Tijdens de CAO-onderhandelingen worden veel onderwerpen (vaak voor het eerst) op de agenda
geplaatst.
Het Periodiek Overleg zal worden gebruikt om deze onderwerpen (voor het eerst) te bespreken
zodat een goede analyse en inventarisatie van het onderwerp kan plaatvinden.
Tijdens het eerstvolgende Periodiek Overleg zal in elk geval worden gesproken over:
- het in kaart brengen van de werking in de praktijk van de vervangingstoeslag (voor als je
een hoger ingeschaalde functie waarneemt);
- de inzet van uitzendkrachten op vaste formatieplaatsen;
- de aanpassing van de minimumloonschalen per 1 juli 2019 en de impact hiervan op de
bestaande salarisschalen, zowel in hoogte als in onderlinge samenhang.

Aanvullende afspraken
De aanvullende afspraken zoals opgenomen in bijlage I zullen worden geactualiseerd en
opgeschoond. Dit laatste betreft de volgende afspraken:
-

2. Ouderenregeling (zie afspraken over duurzame inzetbarheid / seniorenregeling).
5. Leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability (worden vervangen door de nieuwe
afspraken over duurzame inzetbaarheid).
7. Leeftijdsbepalingen in de CAO (kan komen te vervallen voor zover de periode, waarin de
overgangsbepalingen van toepassing zijn, is verstreken).
8. 3e WW-jaar.
9. Werkdruk.
10. Generatiepact en mantelzorg (zie afspraken over duurzame inzetbaarheid).
11. Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd.
12. Eenmalige uitkering in 2017.

De volgende afspraken worden gecontinueerd:
-

-

1. Mobiflex (waarbij CAO-partijen in 2020 beslissen of deze bijdrage vanaf juli 2020
gecontinueerd wordt en of de financiering dan nog voldoende is; een eventueel tekort dat
ontstaat tijdens de looptijd van deze CAO zal door werkgevers op gepaste wijze worden
aangevuld).
3. Vakbondscontributie (op basis van AWVN-werkgeversbijdrageregeling).
4. WGA-premie.
6. Pensioen (waarbij wordt opgenomen hoe vanaf 2018 aan de nieuwe wetgeving is
voldaan en dat CAO-partijen tijdig afspraken maken over de CDC-pensioenpremie voor de
periode ná 2018-2020).
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