
Voorstellen Architecten-Cao 2019-2020. 

 

 

1. Looptijd 
Wij stellen een looptijd voor van 1 jaar (1-3-2019 tot 1-3-2020) 
 

2. Loon: 
De Unie houdt bij het formuleren van de loonvraag rekening met de inflatie en zet in op een 
koopkrachtverbetering. In de crisisjaren is in veel sectoren koopkracht ingeleverd. Inmiddels 
gaat het in bijna alle sectoren weer goed. Ook in de architectenbranche is sprake van (verder) 
herstel. Dat moet wat ons betreft ook tot uitdrukking komen in de lonen. Dat vinden wij, dat 
vinden de economen, dat vinden de beleidsmakers en zelfs werkgeversorganisaties zeggen 
het ook. We stellen daarom voor om per 1-1-2019 de loonschalen en de lonen te verhogen 
met 4%. 
 

3. Duurzame Inzetbaarheid 
Vanuit de overtuiging dat arbeidsrelaties niet meer voor het leven worden aangegaan en 
werkzaamheden binnen de bestaande arbeidsrelatie sneller en frequenter zullen veranderen, 
is er vanuit het SFA een project gestart over Duurzame Inzetbaarheid. In de huidige cao zijn al 
afspraken gemaakt over een ontwikkelvoucher voor Duurzame Inzetbaarheid.  
 
Ter stimulering van het gebruik van deze voucher stellen wij voor een digitaal DI-portal voor 
de sector te bouwen. Naast bewustwording wordt er op deze portal ook gekeken naar 
praktische invulling (opleiding, loopbaanadvies, vitaliteitsprogramma’s, financieel inzicht, e.d.). 
Voor de verdere praktische invulling moet er volgens De Unie bij de verdere uitwerking van 
het project ook nogmaals gekeken worden naar de arbeidsvoorwaardelijke maatregelen om 
gebruik van het portal efficiënt en eenvoudig te kunnen houden  
Om daarvoor zorg te dragen willen wij afspraken maken over een de totstandkoming van 
extra/aanvullend persoonlijk budget. 
 

4. Mantelzorg 
Van de mantelzorgers maakt 45% dit niet bespreekbaar op de werkvloer. De Unie streeft er al 
jaren naar dat de bedrijven waar wij een cao voor afsluiten, een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid opstellen. Concreet betekent dit dat er aandacht moet zijn voor de 
mantelzorgers binnen de organisatie(s).  
In de Architectenbranche heeft dit geleid tot een protocollaire afspraak, waarbij cao partijen 
voor de periode 2017-2019 SFA opdracht heeft gegeven voor het ontwikkelen van een 
bewustwordingscampagne gericht op meer aandacht voor mantelzorgers.  
 
We stellen voor deze opdracht te evalueren en verder te concretiseren, met als uiteindelijke 
doel de erkenning als mantelzorgvriendelijke werkgever(s) (voor meer info zie Stichting 
Werk&Mantelzorg). 
Daar bovenop zouden verbeteringen kunnen worden aangebracht op de minimale wettelijke 
regelingen. Zo heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld al het voorstel gedaan om iedere 
werknemer jaarlijks het recht te geven op vijf dagen betaald mantelzorgverlof. 
 

5. Gesubsidieerde deeltijd. 
Werknemers moeten steeds langer werken en de mogelijkheden om eerder te kunnen 
stoppen met werken zijn de laatste jaren afgenomen. Dat maakt het voor veel werknemers 
steeds lastiger om op een gezonde manier hun pensioen te halen.  
In de vorige cao is de protocollaire afspraak gemaakt, dat cao partijen voor de periode 2017-
2019, SFA opdracht heeft gegeven voor een onderzoek naar het zogenaamde Generatiepact 
(anders omgaan met leeftijd, inclusief onderzoek naar een mogelijkheid om in dat kader 
beloning anders te structureren).  
 
Als aanvulling op afspraken rondom het thema duurzame inzetbaarheid vernemen wij graag 
de uitkomsten van dit onderzoek met als doel de mogelijkheid te creëren om voor specifieke 
leeftijdscategorieën afspraken te maken over een regeling voor gesubsidieerde deeltijd. 



Daarmee blijven oudere werknemers langer gezond (minder uitval) en beter gemotiveerd 
(productiever). Een klassieke ‘win-win’ situatie. 
 

6. Draagvlak cao (Digi-C) 
De Architecten cao is weliswaar nog steeds algemeen verbindend verklaard, maar het behoeft 
geen betoog dat betrokkenheid van werknemers (en werkgevers) bij deze cao voor 
verbetering vatbaar is. Voor De Unie is dit een punt van zorg. 
Een mogelijkheid om deze situatie te verbeteren is bijvoorbeeld de inzet van Digi-C, een door 
De Unie in 2016 ontwikkeld en in cao-onderhandelingen ingezet instrument. Met dit instrument 
werken we aan een breed draagvlak voor de cao en de cao-onderhandelingen onder 
werknemers. Dit instrument maakt op verschillende momenten gebruik van een aansprekende 
wijze van methodieken om de werknemersparticipatie te vergroten. De betrokken werknemers 
worden meegenomen in zowel het proces als op de inhoud en besluitvorming.  
 
Wij stellen voor om voor om het cao proces met elkaar te evalueren en hier nader onderzoek 
naar te doen. 
 

7. Private aanvulling WW/WGA 
Cao partijen hebben in 2017 afgesproken zich te zullen aansluiten bij de landelijke 
besluitvorming over bovenstaand onderwerp. Inmiddels is de Stichting PAWW (Private 
Aanvulling WW en loongerelateerde WGA) verantwoordelijk voor uitvoering van de regeling.  
 
Omdat er onder de leden van De Unie voldoende draagvlak is voor deze aanvullende 
verzekering stellen we voor deze regeling vast te leggen in de cao. 
 

8. Vaderschapsverlof 
We leven in een moderne samenleving waar binnen een relatie werk en zorg steeds meer een 
gezamenlijke taak is. Mede daarom zijn wij voor verruiming van het betaald 
vaderschapsverlof. De overheid heeft dat ingezien en vanaf volgend jaar hebben werknemers 
bij bevalling van hun partner recht op 5 dagen verlof. Er zijn echter plannen dit verlof komende 
jaren verder te verruimen.  
 
Daarop vooruitlopend stellen we voor om met ingang van 1-1-2019 het vaderschapsverlof op 
te hogen naar 10 dagen. 
 

9. 5 mei 
In vrijheid leven is voor ons vanzelfsprekend. Deze vrijheid koesteren we en vieren we. Dat 
vieren we op 5 mei. Dat zou dan ook een vrije dag met behoud van salaris moeten zijn. 
Daarom stellen we voor om van 5 mei niet alleen in de lustrum jaren een feestdag te maken, 
maar jaarlijks. 
 

10. Vertrouwenspersoon 
Als invulling van de arbo-wetgeving, aangaande de psycho-sociale bescherming die de 
werkgever moet bieden, stellen wij voor om in de cao het hebben van een (interne of externe) 
vertrouwenspersoon op te nemen. De vertrouwenspersoon zal dezelfde rechtsbescherming 
moeten genieten als een lid van de medezeggenschap. De interne vertrouwenspersoon moet 
volledig worden gefaciliteerd in het volgen en behalen van de geaccrediteerde opleidingen en 
te worden vrijgesteld voor de benodigde tijd die deze functie vereist. 
 

11. Internationale solidariteit 
De Unie neemt haar verantwoordelijkheid om ook buiten de landsgrenzen in te zetten op 
betere arbeidsverhoudingen. Vanuit de gedachte dat het polderoverleg navolging verdient, 
zullen we projectmatig vanuit de stichting Persoonlijk & Betrokken hier invulling aangeven.  
 

 
Tot zover onze voorstellen.  
Uiteraard behouden wij ons het recht voor tijdens het overleg met nieuwe of aanvullende voorstellen 
te komen. 
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