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Klik om de stijl te bewerkenVoorstellen

Flexibiliteit

• Flexibel roosteren

• Invoeren Jaarurennorm

• Invoeren Klokurenmatrix

Duurzame inzetbaarheid

• 24 ADV-uren collectief inroosteren voor opleiding en training

• Leeftijd- en dienstjarendagen omzetten in extra vakantie

• Randvoorwaarden Generatiepact

Vereenvoudiging

• Doorbetaald bovenwettelijk verlof omzetten in extra vakantie
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Flexibel roosteren

Huidig artikel 1.3.5 cao

• In het kader van flexibele roosters zal de normale arbeidsduur 

maximaal 45 uur en minimaal 36 uur per week bedragen. 

• De werkgever kan het maximum van de arbeidsduur verhogen van 

45 naar 48 uur. Dit kan alleen na instemming van de OR of PVT.

Geen (verdere) cao-voorstellen, wel behoefte aan interne ‘spelregels’ 

voor toepassing (bijvoorbeeld termijn tijdige bekendmaking roosters 

ten minste 28 dagen) 
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Jaarurennorm

Bedrijven hebben (steeds meer) te maken met pieken en dalen in 
het werkaanbod en werknemers hebben steeds meer behoefte aan 
een goed evenwicht tussen werk en privé.

Voorstel invoering jaarurennorm:

• Uitgangspunt is het aantal te werken uren op jaarbasis, waarbij er 
perioden zijn waarop meer uren gewerkt worden en perioden van 
minder uren. Op jaarbasis middelt dat uit.

• Een jaarrooster waarbij er perioden kunnen zijn waarbij er meer en 
minder 40 uren gewerkt wordt (combinatie met flexibel roosteren).    
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Jaarurennorm en plus- en minuren
• Na afloop van iedere maand worden de arbeidsuren van de werknemer vergeleken 

met zijn contractuele uren in die maand. Indien een werknemer meer uren heeft 

gewerkt dan zijn contractuele uren, bouwt hij plusuren op. Indien het er minder zijn, 

ontstaan minuren. Deze plus- en minuren worden in een tijdbank met elkaar 

verrekend.

• Aan het eind van het kalenderjaar wordt een saldo van plusuren in de tijdbank 

uitbetaald conform het voor de werknemer geldende uurloon, verhoogd met een 

toeslag van 50% (GDH: 25%).

• Een eventueel saldo van minuren aan het eind van het kalenderjaar dient voor het 

verstrijken van het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar door de werknemer 

te worden ingehaald. De eventuele niet ingehaalde minuren worden aan het einde 

van het eerste kwartaal kwijtgescholden (risicosfeer werkgever)

• Voor de deeltijdwerknemer geldt dat er pas sprake is van plusuren indien en voor 

zover de deeltijdwerknemer de arbeidsduur van een voltijdwerknemer overschrijdt.
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Klokurenmatrix

Grotere behoefte aan variatie in roosters en daarmee meer flexibiliteit 
bij het toepassen van toeslagen.

Voorstel vaste ploegentoeslagen vervangen door een klokurenmatrix 
waarbij elk uur van de dag een waarde heeft:

• er kunnen veel meer soorten roosters gemaakt worden. 

• de toeslag kan eenvoudig worden berekend. 

• wanneer werken in een rooster deels gecompenseerd wordt in de 
arbeidstijd (bijvoorbeeld 36 i.p.v. 40 uur) wordt het automatisch 
verwerkt in de toeslag. 

• biedt zowel werkgever als werknemer mogelijkheid om te variëren 
in roosters en op eenvoudige wijze duidelijkheid te verkrijgen over 
de beloning.

Voorbeeld
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van tot Ma Di Wo Do Vr Za Zo

23:00 00:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 100,0% 25,2%

22:00 23:00 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 75,0% 100,0%

21:00 22:00 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 75,0% 100,0%

20:00 21:00 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 75,0% 100,0%

19:00 20:00 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 75,0% 100,0%

18:00 19:00 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 75,0% 100,0%

17:00 18:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%

16:00 17:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%

15:00 16:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%

14:00 15:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%

13:00 14:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%

12:00 13:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 100,0%

11:00 12:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,4% 100,0%

10:00 11:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,4% 100,0%

09:00 10:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,4% 100,0%

08:00 09:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,4% 100,0%

07:00 08:00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,4% 100,0%

06:00 07:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

05:00 06:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

04:00 05:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

03:00 04:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

02:00 03:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

01:00 02:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

00:00 01:00 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 50,4% 100,0%

Klokurenmatrix
(voorbeeld, de voor te stellen matrix wordt gebaseerd op artikel 4.8.1 cao)
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Uitgangspunten

• Duurzame Inzetbaarheid omvat een veelheid van afspraken en 
maatregelen die tot doel hebben om werknemers tot hun pensioen 
gezond, gemotiveerd en inzetbaar te houden. 

• Uitgangspunten daarbij zijn individueel maatwerk en gedeelde 
verantwoordelijkheid.

• De huidige cao heeft diverse instrumenten (leeftijd- of dienstjaren 
dagen, ouderendagen, leeftijdsbepalingen) die aan herijking aan 
deze uitgangspunten toe zijn. 

• Er kunnen verschillende doelgroepen onderscheiden worden met 
verschillende behoeften, waar de middelen nu vooral gericht zijn 
op ouderen. Voorstel is de beschikbare middelen evenwichtiger 
over alle groepen te verdelen.    
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Aanwending ADV-dagen

De cao kent naast 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke dagen 13 ADV 
dagen. De bedrijven en de werknemers hebben steeds meer met 
veranderingen te maken. Dat vraagt om een constante investering 
in kennis en vakmanschap. 

Om gezamenlijk te investeren in kennis en vakmanschap kunnen de 
bedrijven voor opleiding en scholing maximaal 24 uur inroosteren in 
het kader van Duurzame Inzetbaarheid
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Arbeidsduurverkorting (concreet) 

• De werknemer ontvangt 104 uur arbeidsduurverkorting (ADV) op 
jaarbasis. Deze arbeidsduurverkorting moet worden ingeroosterd 
in blokken van minimaal 2 uur (ADV-blokken).

• Werkgever kan per jaar maximaal 24 ADV-uren (individueel of 
collectief) inroosteren voor door werkgever te faciliteren opleiding 
en training. Inroostering gebeurt in blokken van minimaal 2 uur. 

• De collectieve ADV-uren worden voor het begin van het 
kalenderjaar binnen de onderneming bekend gemaakt.

• Als werkgever deze 24 ADV-uren voor opleiding en training niet 
inroostert, behoudt de werknemer recht op 104 ADV-uren per jaar.
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Leeftijd- of dienstjarendagen

• De leeftijd- of dienstjarendagen op grond van artikel 3.6.3 en 3.6.4 
cao worden ingaande 1 januari 2019 omgezet in 14 uren extra 
bovenwettelijke vakantie voor alle werknemers.

• Als overgangsregeling geldt dat de werknemer die in 2018 2 of 
meer 2 leeftijd- of dienstjarendagen had, dit aantal dagen tot einde 
dienstverband behoudt. Er komen echter geen nieuwe leeftijd- of 
dienstjarendagen meer bij (‘bevriezing’).

• Werkgever kan per jaar - naast 24 ADV-uren - maximaal 8 uren 
bovenwettelijke vakantie (individueel of collectief) inroosteren voor 
programma’s die duurzame inzetbaarheid bevorderen 
(bijvoorbeeld lifestyle / gezondheids coaching e.d.).

• Als werkgever deze 8 uren voor DI-programma’s niet inroostert, 
behoudt de werknemer recht op deze vakantie-uren.
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80/90/90-regeling

• Duurzame Inzetbaarheid omvat – zoals hiervoor aangegeven - een veelheid 
van afspraken en maatregelen die tot doel hebben om werknemers tot hun 
pensioen gezond, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Uitgangspunten 
daarbij zijn individueel maatwerk en gedeelde verantwoordelijkheid. 

• De te maken afspraken en te treffen maatregelen in dit kader zijn dan ook in 
beginsel niet collectief en niet (ook niet indirect) aan een bepaalde leeftijd 
gebonden. 

• Er zijn echter situaties denkbaar, waarin arbeidsduurverkorting voor oudere 
medewerkers - een 80/90/90-regeling - (tijdelijk) een bijdrage kan leveren 
aan realisering van het gestelde doel van duurzame inzetbaarheid. 

• Voorstel is daarom aan bedrijven de mogelijkheid te bieden hiermee - onder 
een aantal randvoorwaarden (volgende dia) - te experimenteren. 
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Aantal randvoorwaarden

• Tijdelijke regeling (bijvoorbeeld maximaal 5 jaar)

• Maximaal 10 jaar voor pensioendatum (bijvoorbeeld maximaal 5 jaar)

• Werknemer gaat deeltijdcontract aan: 80% werken, 90% salaris, 90% 
pensioenopbouw (overige arbeidsvoorwaarden: tijd-aspecten o.b.v. 80%, 
belonings-elementen o.b.v. 90%)

• Deelnemer heeft geen recht op leeftijd- of dienstjarendagen (artikel 3.6 
cao) en ook geen recht op seniorenverlof (vrije uren artikel 3.8 cao)

• Bij aanvang maken werkgever en werknemer afspraken over datum 
voltijd pensioen (als werknemer daarop terugkomt is werkgever 
gerechtigd kosten/loondoorbetaling terug te vorderen).

• Mate en tijdstip herbezetting ter beoordeling werkgever.   
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Andere DI-afspraken

Voorstel om in cao-overleg protocolafspraak te maken dat cao-
partijen bedrijven oproepen om samen meer werk te maken van 
duurzame inzetbaarheid van de werknemers, door afspraken te 
maken over / te experimenteren met bijvoorbeeld:

• door werkgever betaalde (uitbreiding) PMO

• voorlichting lifestyle / aandacht BRAVO (meer Bewegen, minder 
Roken, matig met Alcohol, gezonde Voeding en voldoende 
Ontspanning)

• Huis van het Werkvermogen 
(https://www.bewegenwerkt.nl/huis-van-werkvermogen)
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Bovenwettelijk verlof

• Voorstel om bovenwettelijk verlof met behoud van inkomen (artikel 
3.5) te laten vervallen en om te zetten in 2 uur per jaar extra 
bovenwettelijke vakantie voor alle werknemers

• Samen met 14 uren omzetting van de leeftijd- of dienstjarendagen 
leidt dat tot een basisvakantie van 20 wettelijke en 7 bovenwettelijke 
vakantie (artikel 3.6 cao).



Klik om de stijl te bewerken


