
Onderhandelingsresultaat over de cao van HumanTotalCare 

Gezamenlijke mededeling bonden en directie 

 

Na een intensief overlegtraject heeft de directie van HumanTotalCare op 23 november 2018 met de 

BVP, De Unie en het FNV een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao van HumanTotalCare. De 

komende weken zal dit akkoord door de bestuurders van de bonden aan de leden worden 

voorgelegd. 

De hoofdlijnen van het akkoord zijn: 

Looptijd cao 

• De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 

Loonparagraaf 

• Met ingang van 1 januari 2019 worden de cao-lonen en salarisschalen met 3% verhoogd.  

• Met ingang van 1 januari 2020 worden de cao-lonen en salarisschalen opnieuw met 3% 

verhoogd. Op de variabele resultaatafhankelijke winstuitkering over het jaar 2020, welke in 

april 2021 zal worden uitgekeerd, wordt 1% winstuitkering in mindering gebracht.  

Opzegtermijnen 

• De geldende opzegtermijn wordt gewijzigd naar een termijn van 2 maanden voor zowel 

werknemer als werkgever.   

Mantelzorg 

De druk op mantelzorgers wordt groter. HumanTotalCare wil onderzoeken hoe het combineren van 

verantwoordelijkheden op het werk en de mantelzorg binnen de onderneming wordt beleefd en zo 

nodig aanvullend beleid ontwikkelen. Daartoe hebben we de volgende afspraken gemaakt:  

• Eind 2019/begin 2020 zal er een onderzoek binnen HumanTotalCare worden uitgevoerd hoe 

de combinatie van werk en mantelzorg en het arbeidsklimaat in dat kader binnen 

HumanTotalCare wordt beleefd. Dit betreft een nulmeting waarbij, afhankelijk van de 

uitkomst van dit onderzoek, nader beleid kan worden ontwikkeld. Aan de hand van de 

uitkomst van deze meting zal worden bepaald of en zo ja welke aanvullende faciliteiten 

geboden moeten worden aan medewerkers die intensief en langdurig mantelzorg bieden aan 

directe familieleden.  

• Onafhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal voor de medewerkers van 

HumanTotalCare een helpdesk Mantelzorg & Werk worden ingericht. Deze helpdesk is een 

laagdrempelige en onafhankelijke vraagbaak waar je terecht kan voor alle persoonlijke 

vragen gerelateerd aan mantelzorg en werk. Professionals op het gebied van mantelzorg 

staan je te woord en geven informatie en advies als je vragen hebt over dit onderwerp en de 

“mantelzorgkaart”. De bedoeling is dat deze helpdesk in januari 2019 operationeel is.  

 

 

 



Inzetbaarheid oudere medewerkers 

HumanTotalCare wil oudere medewerkers faciliteren in maken van keuzes om vitaal aan het werk te 

blijven. In dat kader zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt voor medewerkers van 57 jaar 

en ouder: 

• Financieel inzicht 

Een goed financieel inzicht is belangrijk om verantwoorde keuzes te kunnen maken 

in relatie tot de opbouw van je inkomen en omvang van je dienstverband tot aan de 

AOW-datum. Niet alleen de huidige situatie maar ook toekomstige ontwikkelingen in 

je persoonlijke-, werk-, woonsituatie, toekomstige fiscale en financiële 

veranderingen zijn mede bepalend voor de keuzes die je kunt maken. Ook als het 

gaat om mogelijkheden tot minder werken of het vervroegen van je pensioendatum. 

Om een goed inzicht te krijgen kan je vanaf je 57ste eenmaal gebruik maken van een 

financieel planningsgesprek met een door HumanTotalCare onafhankelijk werkend 

geselecteerd bureau. De kosten van dit financieel planningsgesprek en –advies 

worden door de werkgever betaald.   

• Werkinhoud en inzetbaarheid 

Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling zijn onderwerpen 

waar binnen HumanTotalCare structureel aandacht voor zal zijn. Dit geldt voor 

iedereen, maar zeker voor ook voor de oudere medewerkers. Er wordt fors 

geïnvesteerd in verdere procesoptimalisatie, automatisering, taakdelegatie en 

taakherschikking en waar nodig in werving om extra capaciteit te verkrijgen. Verder 

zal, ook in relatie tot ervaren werkdruk, nauwlettend gevolgd worden of nog 

individuele of generieke aanvullende maatregelen nodig zijn om vitaal aan het werk 

te zijn en blijven.  
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